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Kommunstyrelsen

Tid
Tisdagen den 6 december 2016 kl. 8:00
Plats
Sammanträdesrum Magistern
Enligt uppdrag

Anette Mellström

Föredragningslista
Val av protokollsjusterare
1.

Information om integrationsrådet
Föredragande: Hashim Gashi, kommunledningskontoret

2.

Information från Kalmar Vatten AB
Föredragande: Thomas Bergfeldt, Kalmar Vatten AB

3.

Genomgång av beslutsärenden
_______________
Ajournering för gruppmöten (ca 9:30)
_______________

4.

Förslag till VA-taxa för 2017
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Bengt-Åke Selldahl, Kalmar Vatten AB
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa att gälla från den 1:e januari
2017.
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Kalmar Citys ansökan om utmärkelsen Årets stadskärna
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Föredragande: Björn Mortensen, Kalmar City
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen ställer sig bakom att Kalmar City ansöker om att
bli Årets Stadskärna år 2017.

6.

Kalmar kommuns destinationsutveckling
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ”Utvecklingsplan för
Kalmars destinationsarbete fram till 2025” samt ”Avtal om tjänster
mellan Kalmar kommun och Destination Kalmar AB”.
Kommunens del, 1 500 000 kronor för tillkommande kostnader i
nytt avtal mellan Kalmar kommun och Destination Kalmar AB ska
täckas i ändringsbudget 2017.

7.

Taxa för parkering
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Stefan Larsson, serviceförvaltningen
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar taxa för parkering att gälla från och med
1 januari 2017.
Kvarnholmen:
Oförändrad avgift för pendlarparkering: 300 kr för 30 dygn
Boendeparkering ändras från 100 kr för 30 dygn till 300 kr för
30 dygn
Oförändrad avgift per timma mellan 9-15, (9-15): 10 kr eller
5 kr/timme beroende på zon
Varvsholmen:
Oförändrad avgift per timma: 5 kr/timme 9-15, (9-15)
Ny avgift för pendlarparkering: 200 kr för 30 dygn
Nya områden är Malmen, Ängö, Norrgård och
Bremerlyckan/Gamla stan:
Ny avgift för pendlarparkering: 200 kr för 30 dygn
Ny avgift för boendeparkering: 200 kr för 30 dygn
Ny avgift per timma: 5 kr/timme mellan kl 9-18, (9-18)
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Christina Fosnes (M) och Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverade sig
mot beslutet i arbetsutskottet till förmån för Christina Fosnes
ändringsförslag att de nya områdena i förslaget (Malmen, Ängö,
Norrgård och Bremerlyckan/ Gamla Stan) ska ha samma
avgiftsbelagda tider som Kvarnholmen och Varvsholmen 9-15,
(9-15).
8.

Kalmar kommuns ekonomirapport 2016 - efter oktober
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Föredragande: Urban Sparre, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av
ekonomirapport 2016 – efter oktober månad.

9.

Kommunstyrelsens ekonomirapport 2016 – efter oktober
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Föredragande: Åsa Bejvall, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av
uppföljningen efter oktober.

10.

Ändringar i verksamhetsplan med budget 2017 och
ekonomisk planering 2018-2019
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Jonas Agerhed, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige gör följande ändringar och tillägg till sitt
tidigare beslut den 20 juni 2016 § 146 om Verksamhetsplan med
budget för 2017 och ekonomisk planering 2018-2019:
1.

Kommunfullmäktige beslutar att justera nämndernas
driftbudgetramar med de rampåverkande poster som redovisas
under avsnittet ”Nämndernas driftbudgetramar”.
Den samlade förändringen för respektive nämnd specificeras i
belopp under avsnittet ”Förändringar per nämnd”.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att justera de samlade
budgeterade intäkterna från kommunalskatt, kommunal
utjämning och generella statsbidrag, baserat på ny
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skatteunderlagsprognos samt nya demografiska förutsättningar.
De ändringar som påverkar resultatet jämfört med tidigare
beslutad budget redovisas i tabell under avsnittet
”Resultaträkning”.
Dessa justeringar, tillsammans med ändringar i nämndernas
driftbudgetramar enligt punkt 1 ovan, ger följande budgeterade
årets resultat (årets resultat enligt tidigare beslut inom
parentes); 2017 55,0 (101,4) mnkr, 2018 7,3 (55,1) mnkr, 2019 33,4 (24,0) mnkr. Den samlade effekten av det justerade
resultatet redovisas i avsnittet ”Resultaträkning.”

11.

3.

Kommunfullmäktige beslutar att göra de ändringar och tillägg
till respektive fokusområden och mål som redovisas under
avsnittet ”Ändringar och tillägg till fokusområden, mål och
uppdrag i verksamhetsplan 2017”.

4.

Kommunfullmäktige beslutar att göra de tillägg till
ekonomistyrningsprinciperna som redovisas under avsnittet
”Tillägg till Kalmar kommuns principer för ekonomistyrning”.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan med internbudget 2017
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Föredragande: Åsa Bejvall, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till
verksamhetsplan med internbudget 2017.

12.

Beslutsattestanter och firmatecknare 2017
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen fastställer kommunledningskontorets förslag till
beslutsattestanter och firmatecknare för 2017.

13.

Beslutsattestanter och firmatecknare för förvaltade stiftelser
2017
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen fastställer kommunledningskontorets förslag till
beslutsattestanter och firmatecknare för förvaltade stiftelser 2017.

14.

Utdelning ur förvaltade donationsstiftelser 2016
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
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Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar om utdelning ur förvaltade stiftelser
enligt donationskommitténs förslag.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige bifaller förslag till utdelning ur August
Peterssons donationsfond, Dahmska stiftelsen å Stensberg och
Appeltoffts donationsfond.
15.

Gallring av diarieförda papperhandlingar efter skanning till
dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
1. Allmänna handlingar i pappersform som diarieförts samt
skannats och där bilden tillförts elektronisk akt i diariet gallras
”vid inaktualitet” dvs. efter kontroll av att den skannade
versionen är likalydande med ursprungshandlingen.
2. Varje myndighet har själv att utreda vilka handlingar som kan
behöva sparas på papper för alltid eller kan gallras efter en viss
tid efter skanning om det behövs för bevisvärde eller av andra
skäl. Myndigheterna ska uppdatera sina
dokumenthanteringsplaner med gallringsfrister för allmänna
handlingar som skannats samt ta beslut om dessa.
3. Maskinvaran som används vid ska skanning ska uppfylla
arkivlag-stiftningens krav på hållbarhet och läsbarhet.
Informationsförlust får inte uppstå vid skanningsmomentet.
4. Utskrifter av elektroniska diarieförda handlingar i ärenden bör
endast göras i undantagsfall.
5. Utskrifter av diariets arkivlistor i diarienummer- och
diarieplansnummer-ordning/år bör upphöra.
Undantag:
Från gallring efter skanning undantas pappershandlingar där
underskrift krävs p.g.a. krav i lagstiftning.
Myndighet får frångå skanning i de fall en handling som ska
diarieföras är mycket omfattande, inbunden eller där formatet
inte lämpar sig för skanning. För att få den digitala akten så
komplett som möjligt bör man skanna den inkommande
skrivelsen och de första sidorna av materialet. Originalet
bevaras i den fysiska akten.
Detta beslut gäller retroaktivt för allmänna handlingar
tillhörande ärenden som öppnats i Public 360 efter den
31 december 2011.
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Motion från Inger Hilmansson (L): EU på hemmaplan
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets
yttrande ska utgöra svar på Inger Hilmanssons (L) motion om EU
på hemmaplan.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.

17.

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Uteservering året runt
– en säsong
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämndens
yttrande ska utgöra svar på Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om
uteservering året runt – en säsong.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning i
arbetsutskottet enligt följande:
”Jag välkomnar att mitt förslag om att säsongerna slopas tas med i
arbetet med att revidera uteserveringsprogrammet. Att slopa
säsongerna och istället tydliggöra kraven på uteserveringar vid olika
väderlek tror jag skulle bidra till att underlätta för näringsidkare och
göra det möjligt att ha uteserveringar igång under större delen av
året. En förlängd säsong skulle kunna bidra till en attraktivare
stadskärna för invånare och besökare samt ge resturanger och
caféer möjligheter att fortsätta utveckla den publika miljön i vår
stad.
Jag kommer bevaka att det reviderade uteserveringsprogram som
presenteras våren 2017 innehåller denna ändring.”

18.

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Starta "Sund, Smart,
Stark senior" även i Kalmar
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämndens
yttrande ska utgöra svar på Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om
”Sund Smart Stark Senior” även i Kalmar.
Motionen ska härmed anses besvarad.

7 (12)

Kommunstyrelsen

19.

KALLELSE/
FÖREDRAGNINGSLISTA

Motion från Björn Brändewall (L) m.fl.: Upptäck skolbarnen
tidigt på asylboendena
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar barn- och ungdomsnämndens yttrande
som svar på motion från Björn Brändewall (L), Måns Linge (M),
Pelle Sederkvist (M) och Christopher Dywik (KD); ”Upptäck
skolbarnen tidigt på asylboendena”.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.

20.

Motion från Inger Hilmansson (L): Nolltolerans mot våld i
nära relationer
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets
yttrande ska utgöra svar på Inger Hilmanssons (L) motion
Nolltolerans mot våld i nära relationer.
Motionen ska härmed anses vara bevarad.

21.

Medborgarförslag om att snarast avveckla Salve som boplats
för EU-medborgare
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att som svar på medborgarförslaget
meddela att bosättningen på Salve stängdes den 16 november 2016.
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning i
arbetsutskottet enligt följande:
”I ett helt år har vi fått höra att beslut att anvisa Salve till fattiga
EU-medborgare har fattats av tjänstemän. Vi politiker har haft att
lyssna på information och ställa frågor, men utan att få ta några
beslut. Frågor och ansvar som borde ha behandlats politiskt har
majoriteten (S, V, C) skjutit över på tjänstemän med förevändningen att det har varit en tillfällig lösning. Beslutet om att
slutligt stänga Salve fattades på ett internt möte för majoriteten och
har alltså inte förankrats demokratiskt på något politiskt
sammanträde.
Vi välkomnar därför behandlingen av detta medborgarförslag.
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Att anvisa en plats är inte en långsiktigt hållbar lösning. Vi stödjer
en stängning av Salve-lägret, men stängningen kunde ha skötts
mycket bättre. Man skulle ha haft en tydlig tidsplan och också en
tydlig beredskap för vad som kan hända efter en stängning.
Viktigast av allt är att man också skulle ha tagit ansvar för det
politiskt under hela processen.
Liberalerna har varit aktiva i frågan om fattiga EU-medborgare som
uppehåller sig i vår kommun. Bland annat antog kommunfullmäktige vårt förslag om översatta informationskort med rättigheter
och skyldigheter som nu finns att dela ut.
Frågan är mycket svår då beslutet rör individer av kött och blod,
som visat handlingskraft i sina försök att förbättra sin livssituation
och som ofta kommer från mycket fattiga förhållanden. Särskilt
svårt blir det då deras hemländer inte tar ansvar för sina egna
medborgare såsom de förbundit sig när de gick med i EU.
Vi vet att en långsiktigt förbättrad situation för gruppen fattiga EUmedborgare bara kan uppnås genom insatser i hemländerna. Ett
eventuellt tiggeriförbud löser inte detta. Här i Kalmar har vi
föreslagit ett formaliserat samarbete mellan Kalmar kommun och
en rumänsk kommun. Tanken är att Kalmar skulle kunna hjälpa till
med att t.ex. utveckla skola och socialtjänst på plats i Rumänien.
Förslaget behandlas nu och vi väntar på besked från SKL
International om hur kommunerna kan arbeta med frågan och hur
ett sådant projekt kan finansieras med t.ex. EU-medel.
Vi har ett ansvar att bistå med akut nödbistånd för alla som
uppehåller sig i vår kommun, ansvaret är större för barn. Akut
nödbistånd innefattar möjlighet till hemresa, mat och boende för
dagen och akut sjukvård. Varken mer eller mindre.
Det ansvaret ska vi ta. Det handlar om värdighet och medmänsklighet.”
22.

Medborgarförslag om att alla förskolor och skolor i Kalmar
kommun ska byta till Bregott, svenskt smör och svensk
rapsolja
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska
utgöra svar på medborgarförslaget om att alla förskolor och skolor i
Kalmar kommun ska byta till Bregott, svenskt smör och rapsolja.
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.

23.

Yttrande över Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och
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allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen godkänner socialstyrelsens förslag till
ny föreskrift och allmänna råd om vårdgivares systematiska
patientsäkerhetsarbete.
24.

Yttrande över förslag till Strategi för ökad användning av solel
(ER 2016:16) samt Förslag till heltäckande solelstatistik (ER
2016:20)
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslaget finns att läsa här
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som
sitt och överlämnar det till Miljö- och energidepartementet som
Kalmar kommuns yttrande över förslag till strategi för ökad
användning av solel samt förslag till heltäckande solelstatistik.

25.

Yttrande över betänkandet På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik (SOU 2016:59)
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Hela betänkandet finns att läsa här
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen antar barn- och ungdomsnämndens
yttrande som sitt och överlämna det till Utbildningsdepartementet
som Kalmar kommuns yttrande på remiss av betänkandet På goda
grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik
(SOU 2016:59).

26.

Yttrande över Fortsatt tillstånd för luftledning StävlöRevsudden, Kalmar kommun
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsnämnden yttrande som
sitt och överlämnar det till E.ON inför ansökan för nätkoncession
Fortsatt tillstånd för 2x130 kV luftledning Stävlö-Revsudden.

27.

Yttrande över funktionshinderspolitik för ett jämlikt och
hållbart samhälle – Myndigheten för delaktighets förslag på
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struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom
funktionshindersområdet
Förslaget finns att läsa här
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kalmar kommun tillstyrker Myndigheten för delaktighets förslag på
hur framtidens funktionshinderpolitik ska kunna bli mer effektiv
och systematisk.
28.

Beslut om delegation till kommunstyrelsens ordförande att
utse Kalmar kommuns jämställdhetspris 2016
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordförande, i
samråd med kommunstyrelsens presidium, utser 2016 års pristagare
för jämställdhetspriset.

29.

Beslut om delegation till kommunstyrelsens ordförande att
utse Kalmar kommuns tillgänglighetspris 2016
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordförande, i
samråd med kommunstyrelsens presidium, utser 2016 års pristagare
för tillgänglighetspriset.

30.

Beslut om delegation till kommunstyrelsens ordförande att
utse Kalmar kommuns integrationspris 2016
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordförande, i
samråd med kommunstyrelsens presidium, utser 2016 års pristagare
för integrationspriset.

Delegationsbeslut
-

Beslut om att avstå att lämna yttrande över remiss om
begränsningar i föräldrapenning för föräldrar som kommer till
Sverige med barn (SOU 2016:73).
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-

Beslut om att avstå att lämna synpunkter på alternativa sträckningar
för planerad luftledning mellan Ekhyddan och Nybro

-

Beslut om att avstå att lämna synpunkter på beredskapsplan för
kärnteknisk olycka

-

Ordförandebeslut: Yttrande till mark- och miljödomstolen över
ansökan om tillstånd till täktverksamhet Österhultsmåla 2:5

-

Beslut om försäljning av fastigheten Åby 6:36 Läckeby

-

Beslut om försäljning av fastigheten Åby 6:24

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Jupiter 8

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Hunden 19

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Billsäng 1:52

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Elverslösa 7:1

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Rinkaby 3:47

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Harby 1:78

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Lärkträdet 22

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Kylinge 1:3

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten ansökan Linet 2

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Söregärde 3:118

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Dörby 5:126

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Rinkaby 3:62

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Ollonborren 2

-

Yttrande över ansökan om grävtillstånd för spillvattenledning längs
Kungsgatan

-

Grannmedgivande för fastigheten Smedby 1:25

-

Beslut om anställningar på kommunledningskontoret juli 2016 till
och med oktober 2016

Anmälningsärenden
-

Personalutskottets protokoll den 9 november 2016
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-

Planutskottets protokoll den 25 oktober 2016

-

Arbetsutskottets protokoll den 25 oktober och den 8 november
2016

-

Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport efter
oktober

-

Uppföljande granskning kring lönehantering

-

Uppföljande granskning av förekomsten av ändrings- och
tilläggsarbeten (ÄTA)

-

Granskningsrapport: Äldreomsorgen - meningsfull vardag,
aktiviteter och socialt innehåll

-

Uppföljande granskning av den kommunala missbrukarvården

-

Uppföljande granskning av planering och genomförande av
fastighetsunderhåll

Handläggare

Datum

Bengt-Åke Selldahl

Beteckning

2016-11-21

VA-taxa 2017

Till Kalmar Kommunfullmäktige

Förslag till ny VA-taxa 2017
Härmed överlämnas förslag till ny VA-taxa för 2017
Bakgrund
Vid styrelsemöte i Kalmar Vatten den 17 november 2016 beslutade styrelsen
att anta budgeten för 2017 samt Investeringsplanen för 2017 – 2021. Vidare
beslutade styrelsen att föreslå Kalmar kommunfullmäktige att besluta om ny
VA-taxa för 2017. Den nu gällande VA-taxan i Kalmar antogs av Kalmar
Kommunfullmäktige den 14 december 2015 § 220.
Ett växande attraktivt Kalmar

Att bygga ut VA-ledningsnätet är en förutsättning för ett växande Kalmar.
Samtidigt behövs mycket resurser på att underhålla befintligt nät för
dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Det är en pågående balansgång för att
prioritera olika projekt och samordna dem med kommunens översiktsplan och
med andra aktörer som är verksamma för att bygga ut och förbättra
infrastruktur och boendemiljö. Att ta ansvar för den långsiktiga
vattenförsörjningen är ett av våra viktigaste mål tillsammans med att säkra
nöjda kunder.
Inom de närmaste fem åren kommer Kalmar Vatten att investera cirka 400
miljoner kronor i VA-utbyggnader och reinvesteringar av befintliga VAledningar varav cirka 75 miljoner under 2017.
Under 2016 ställdes bolaget inför en helt ny situation: Vattenbristen i regionen.
Akuta insatser för att hjälpa Öland med dricksvattenförsörjning fick arbetas
fram och flera framtida projekt kopplat till dricksvattenförsörjning fick
tidigareläggas. I samband med dessa inkopplingar av nya brunnar och VAledningar som fick genomföras har driftstörningar med missfärgat vatten
uppstått och återkommit under året. Under 2017 fortsätter arbetet med det
förebyggande arbetet på kort och lång sikt. Nya vattenreservoarer kommer att
byggas, förstudier inleds för ett framtida byggande av en ny råvattenledning
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från Vassmolösa-Bottorp-Ljungbyholm-Kalmar. Ett pilotprojekt kring hur
manganet kan stoppas vid källan kommer att påbörjas. Under 2017 kommer
det att investeras i nya vattentäkter och nya infiltrationsbassänger i
Fröstorp/Hockland.
Projektet ”Långsiktig vattenförsörjning” fortsätter också med fokus på att
studera alternativa långsiktiga lösningar för dricksvattenförsörjningen.
Ett grönare Kalmar

För Kalmar med sin långa vackra kustremsa är frisk vatten i Kalmarsund ett
viktigt mål och för att lyckas är det viktigt att ständigt arbeta aktivt för att
minska bolagets miljöpåverkan i Kalmarsund.
Att lyckas med planeringen och genomförandet av det nya reningsverket,
Kalmarsundsverket, är definitivt den viktigaste miljöinsatsen på lång sikt.
Utsläppsvärdena kommer att vara betydligt lägre än idag på alla parametrar och
fler ämnen än tidigare kommer att kunna renas. Dessutom kommer
anläggningen att vara mer energieffektiv och visionen är att Kalmarsundsverket
med sina omgivningar ska bli ett av Sveriges bästa reningsverk.
Uppströmsarbete, d.v.s. vad som kommer via avloppet till reningsverk och
dagvatten är också en viktig del av miljöarbetet för ett grönare Kalmar. En
miljöingenjör har anställts som ska arbeta mer med uppströmsarbetet samt
med problematiken kring fett i ledningsnätet.
Verksamhet och medarbetare

Verksamhetsmålet att pensionera friska medarbetare är ett sätt för Kalmar
Vatten att uttrycka hur viktigt det är att personalen trivs, mår bra och
samarbetar. Under 2017 kommer bolaget genomgående uppdatera
verksamhetens processer för att förtydliga arbetsflöden och skapa bättre
förutsättningar för att arbetar mer gemensamt, effektivt och dra mot samma
verksamhetsmål. Nya systemstöd kommer att implementeras exempelvis ett
nytt dokumenthanteringssystem för att få ordning och reda på bolagets
samtliga dokument, systemstöd för att bättre hantera VA-ledningsnätet m.fl.
Ordning och reda i ekonomin

Kalmar Vatten står inför stora investeringar nästa år och kommande år och det
har tagits ett beslut om att VA-taxan skall revideras under 2017. Syftet med
översynen är att fördela kostnaderna på de avgiftskyldiga enligt vad som är
skäligt och rättvist enligt gällande lagstiftning. Översynen omfattar både
Anläggningsavgifter och Brukningsavgifter samt revidering av VA-taxans
konstruktion.
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Budget 2017

I förslaget föreslås Anslutningsavgiften och Brukningsavgiften höjas med 3
procent inför 2017.
Kostnadsförändringar består av ökade kostnader för kemikalier, underhåll
på bolagets utrustningar, nya stödsystem för verksamheten, köp av
tjänster, fler antal anställda. Kapitalkostnader avseende avskrivningar och
räntor är oförändrad.
Sammantaget kommer Kalmar Vatten att uppvisa ett underskott på – 2 818
tkr under 2017.
Investeringar under 2017

Total kommer Kalmar Vatten att investera 134.9 mkr och de är uppdelade
enligt följande: VA-ledningsnätet 74,5 mkr (varav reinvesteringar 30,0
mkr.), dricksvattenförsörjning 45,3 mkr, reningsverket 14,7 mkr och
övrigt 0,4 mkr.

Anläggningsavgift
Anläggningsavgiften föreslås öka med 3 %.
För ett Typhus-A och 800 m2 tomtyta och en lägenhet ökar
anslutningsavgiften från 145 975 kr till 150 425 kr inkl moms.
För ett Typhus-B avser flerbostadhus och tomtyta 800 m2, 15 lägenheter
och 1 000 m2 ökar anslutningsavgiften från 516 625 kr till 532 175 kr inkl.
moms.
Särtaxa Anläggningsavgift
Oförändrad
Brukningsavgift vatten och avlopp
Brukningsavgiften föreslås öka med 3 %
För ett Typhus-A (villa) med en förbrukning på 150 kubikmeter vatten,
avlopp och dagvatten ökar årsavgiften från 6 872:50 kr till 7 079 kr inkl
moms dvs 206:50/år.
För ett Typhus-B (hyreshus) med en förbrukning av 2 000 kubikmeter
vatten, avlopp, dagvatten och 15 lägenheter ökar årsavgiften från
68 781:25 kr till 70 851 kr inkl. moms dvs 2 069:75/år, 138:- lägenhet/år
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Avgifter när fastighetsägaren åsidosätter sina skyldigheter.
Avgifter när fastighetsägaren åsidosätter sina skyldigheter gentemot
Kalmar Vatten AB avseende avstängning, påsläpp av vatten, undersökning
av vattenmätare, sommaravläsning m.m. föreslås öka med 2-3 %
(självkostnaden).
Övrigt
Konsumentprisindex ändras från 314,09 till 316,91 (2016-09).
§ 15.
Följande text utgår ur VA-taxan: *För sammanlagd yta utöver 400 000 m2
regleras avgiften enligt särskilt avtal.

Förslag till beslut
Kalmar Vatten föreslår Kalmar kommunfullmäktige att anta ny VA-taxa att
gälla från den 1:e januari 2017.

Kalmar Vatten AB

Steve Sjögren
Ordförande

Bilaga : VA-taxa 2017

Thomas Bergfeldt
VD
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TAXA
FÖR KALMAR VATTEN AB´S
ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING
I KALMAR KOMMUN (VA-taxa)
Beslutad av kommunfullmäktige den .....................................och 28 november 2011,
§226
§1
För att täcka kostnader för Kalmar Vatten AB´s allmänna vatten- och avloppsanläggning skall
ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala
avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster
(2006:412) jämställs med fastighetsägare.
§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska
avgifter) inklusive lagstadgad mervärdesskatt. Avgiftsbeloppen anges i denna taxa, exklusive
mervärdesskatt och inklusive mervärdesskatt. Mervärdesskatten är för närvarande 25 %.
§3
Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, annan fastighet, obebyggd fastighet och allmän
platsmark.
Bostadsfastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov/ bygganmälan avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov/ bygganmälan avses bebyggas för följande ändamål:
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Kontor
Förvaltning
Butiker
Utställningslokaler

Hotell
Restauranger
Hantverk
Småindustri

Utbildning
Sjukvård
Samlingslokaler

Annan fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov/ bygganmälan avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte
enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande.
Allmän platsmark är mark som enligt detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas som allmän plats, eller om marken inte innefattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt
motsvarar sådan mark.
§4
4.1 Avgiftsskyldighet föreligger för nedan angivna ändamål:
Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

x

x

S, spillvattenavlopp

x

x

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet

x

x

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark

x

x

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när Kalmar Vatten
AB upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärden för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren
informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster
angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
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4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit
utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark
ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster
är uppfyllda.
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet
inträder.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5-13)
§5
5.1 För bostadsfastighet och därmed enligt § 3 jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Exkl moms

Inkl moms

a) en avgift avseende en uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för vatten,
36.460:45.575:spillvatten samt dag- och dränvattenavlopp
...om kr
b) en grundavgift ...om kr
36.460:45.575:2
c) en avgift per m tomtyta ...om kr
32:40:d) en avgift per lägenhet ...om kr
21.820:27.275:e)* en avgift för bortledande av Df, om
bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats ...om kr
7.290:9.113:* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a). I det fall avgift enligt 5.1 e)
tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) enligt § 8 eftersom servisledning i detta inte lagts.
Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8.
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SÄRTAXA

Anläggningsavgifter (§ § 5-13) utmed sträckan Kåremo, Slakmöre, Nyttorp och
Fågelsudd, endast vatten och spillvatten.
Gäller fr om 2012-01-01. Särtaxa antagen av Kommunfullmäktige den 28 november 2011,
§226.
§5
5.1 För bostadsfastighet och därmed enligt § 3 jämställd fastighet skall erläggas anlägg
ningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Full avgift (kr)
a) en avgift avseende en uppsättning servisledningar
till förbindelsepunkter för vatten och spillvatten ...
om kr
b) en grundavgift ...om kr
c) en avgift per m2 tomtyta ...om kr
d) en avgift per lägenhet ...om kr
Avgiftsreduktion:
Avgiftsändamål:

Exkl moms

Inkl moms

43.800:-

54.750:-

41.800:16:13.560:-

52.250:20:16.950:-

Del av full avgift som betalas
Spillvatten 80 % Vatten 20 %

Avgift enligt 5.1 c) reduceras för större fastighet. Avgift uttryckt i kronor framgår av följande tabell:
Tomtyta för bostadsfastighet med högst två lägenheter
Delen 801 - 1 500 m2
Delen 1 501 - 3 000 m2

Exkl moms

Inkl moms

9:60 per m2
5:60 per m2

12:00 per m2
7:00 per m2

Tomtyta för bostadsfastighet med tre eller flera lägenheter och för fastighet som enligt §3 jämställs med
bostadsfastighet.
Delen 3 001 m2 -

Exkl moms

Inkl moms

3:20 per m2

4:00 per m2
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5.2 Är förbindelsepunkter gemensamma för två eller flera fastigheter, fördelas servisavgiften
enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan
karta som Kalmar Vatten AB godkänner.
Avgift enligt 5.1 c) reduceras för större fastighet. Reducerad avgift uttryckt i procent av full
avgift framgår av följande tabell:
Tomtyta för bostadsfastighet med högst två lägenheter *
Delen 1 201 - 2 000 m 2
Delen 2 001 - 3 000 m 2
Delen 3 001 m2

Reducerad avgift
75 %
60 %
0%

* Gäller ej särtaxa utmed sträckan Kåremo, Slakmöre, Nyttorp och Fågelsudd.
Tomtyta för bostadsfastighet och för gemensamhetsanläggning eller
marksamfällighet för va med tre eller flera lägenheter samt för fastighet som enligt § 3 jämställs med bostadsfastighet *
Delen 3 001 - 5 000 m 2
Delen 5 001 - 10 000 m 2
Delen 10 001 m2

Reducerad avgift

75 %
60 %
50 %

* Gäller ej särtaxa utmed sträckan Kåremo, Slakmöre, Nyttorp och Fågelsudd.
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov/ bygganmälan beviljats, eller
efter annan ritning eller uppmätning som Kalmar Vatten AB godkänner.
Lägenhet: Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en bostadsenhet.
Bostadsenhet skall bestå av minst 1 rum och kök eller kokmöjlighet (kokvrå/ kokskåp).
I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som används
för i § 3 andra stycket avsedda ändamål räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt
Svensk Standard SS 02 10 53 som en lägenhet.
5.5 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som
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härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta skall iakttas reduktionsreglerna i 5.3.
5.6 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på
fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet.
5.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för
Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e).
5.8 För gemensamhetsanläggning eller marksamfällighet för va skall erläggas en servisavgift enligt
5.1 a), en grundavgift per fastighet enligt 5.1 b), tomtyteavgift enligt 5.1 c) för den sammanlagda
ytan av enskilt och/eller gemensamt ägda fastigheter, lägenhetsavgift enligt 5.1 d) för ingående
lägenheter samt en avgift enligt 5.1 e).
§6
6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Exkl moms

Inkl moms

a) en avgift avseende en uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för vatten,
48.510:60.638:spillvatten samt dag- och dränvattenavlopp
...om kr
b) en grundavgift ...om kr
36.460:45.575:c) en avgift per m2 tomtyta ...om kr
62:77:50
d)* en avgift för bortledande av Df, om
bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats ....om kr
9.700:12.125:* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a). I det fall avgift enligt 6.1 d)
tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) enligt § 8 eftersom servisledning i detta inte lagts.
Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8.
6.2 Är förbindelsepunkter gemensamma för två eller flera fastigheter, fördelas servisavgiften
enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.
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6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan
karta som Kalmar Vatten AB godkänner.
Avgift enligt 6.1 c) reduceras för större fastighet. Reducerad avgift uttryckt i procent av full
avgift framgår av följande tabell:
Tomtyta
Delen 5 001 - 10 000 m2
Delen 10 001 - 20 000 m2
Delen 20 001 m2

Reducerad avgift
75 %
60 %
50 %

6.4 Kalmar Vatten AB kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tills vidare inte utnyttjas för
verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 5 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.
6.5 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta skall iakttas reduktionsreglerna i 6.3.
6.6 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för
Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).
§7
7.1 För obebyggd fastighet, skall erläggas anläggningsavgift enligt följande:

Servisavgift
Grundavgift
Tomtyteavgift
Lägenhetsavgift
Avgift för Df, om förbindelsepunkt för Df
inte upprättats *

Bostadsfastighet

Annan fastighet

5.1a 100%
5.1b 100%
5.1c 100%
5.1d 0%

6.1a 100%
6.1b 100%
6.1c 70%
-

5.1e 100%

6.1d 100%
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* för avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 a) respektive 5.1 e), eller
6.1 a) respektive 6.1 d)
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet, för vilken tidigare erlagts avgift enligt 7.1, skall erläggas avgifter
enligt följande:
Bostadsfastighet

Annan fastighet

5.1d 100%

6.1c 30%
-

Tomtyteavgift
Lägenhetsavgift
§8

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, nedsätts avgifterna enligt
5.1 resp 6.1 med procentsats som anges i följande tabell. (OBS! § 8.1 gäller ej särtaxa utmed sträckan
Kåremo, Slakmöre, Nyttorp och Fågelsudd.)
Ändamål för viket avgiftsskyldighet inte föreligger
V, vatten
S, spillvattenavlopp
Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet
Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark

Nedsättning
20 %
20 %
20 %
10 %

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat,
skall erläggas tilläggsavgift motsvarande procentuell reduktion enligt 8.1. Tilläggsavgiften skall
beräknas enligt den anläggningstaxa som gäller vid tidpunkten för avgiftsskyldighetens inträde
för det ifrågavarande ändamålet.
§9
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga anläggningsavgift.
Avgift utgår med:
en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av dagvattenbortledning om kr.....

exkl moms

inkl moms

13:-

16:25
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§ 10
Avgifter enligt §§ 5-9 är baserade på indextalet 316,91 (2016-09) i konsumentprisindex, KPI.
När detta index ändras, har Kalmar Vatten AB rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock
inte oftare än en gång årligen.
Vid reglering av taxan tillämpas följande:
a)

Tillägg eller avdrag på avgiftsbeloppen görs med viss procent.

b)

Procenttalet erhålls genom att den i antal enheter uttryckta indexförändring som utgör
skillnaden mellan det närmast före beslut om avgiftsreglering publicerade indextalet och
talet 316,91 omräknas till procent av sistnämnda tal. Erhållet procenttal avrundas till närmaste hela tal. Tillägg eller avdrag avrundas i sin tur beträffande avgift enligt 5.1 a), b), d)
och e) samt 6.1 a), b) och d) till närmaste tiotal kronor, beträffande avgift enligt 5.1 c), 6.1
c) och 9 till närmaste krontal.

c)

Beslutad avgiftsändring tillämpas fr o m den dag ändringen enligt beslutet träder i kraft.

§ 11
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-9 träffar Kalmar Vatten AB i
stället avtal om avgiftens storlek.
Bebyggelsens lokalisering, terräng- eller markförhållandena eller andra omständigheter kan medföra att kostnaden för att bereda fastigheten möjlighet att bruka anläggningen blir avsevärt högre
eller lägre än för fastigheter inom verksamhetsområdet i allmänhet. Erfordras för den allmänna
anläggningen särskilda anordningar vid anslutning av fastighet (t ex pumpanläggningar) eller
djupare förläggning av va-ledningar, kan Kalmar Vatten AB träffa avtal om ersättning utöver
de avgifter som anges i denna taxa.
§ 12
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.
12.2 Om fakturerat belopp inte betalas inom tid som anges i fakturan, kommer dröjsmålsränta
enligt §6 Räntelagen, samt kostnader som är förenliga med dröjsmålet att påföras, för närvarande
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påminnelseavgift 60 kr och inkassokostnad 180 kr (enligt Lag om ersättning för inkassokostnader).
12.3 Uppgår avgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska
bärkraft och övriga omständigheter, skall om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet
ställs, avgiften fördelas på årliga inbetalningar under viss tid, dock högst 10 år. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från
den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller
ränta skall erläggas enligt 12.2.
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.5, 5.6, 6.5 eller 7.2 föreligger, då bygglov/ bygganmälan för avsett
ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande - t ex ökning av tomtyta - inträtt utan att
bygglov/ bygganmälan erfordras eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående
anmäla till Kalmar Vatten AB när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren
denna anmälningsplikt, tas ut dröjsmålsränta enligt 12.2 för tiden från och med två månader
efter det att avgiftsskyldighet inträtt och fram till dess tilläggsavgiften betalas.
§ 13
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av Kalmar Vatten AB ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än Kalmar Vatten AB funnit
erforderligt eller extra servisledning anlagts, skall fastighetsägare som begärt arbetets utförande
ersätta Kalmar Vatten AB kostnader härför.
13.2 Begär fastighetsägare att ny servisledning skall utföras i stället för befintlig och finner Kalmar
Vatten AB skäl att bifalla ansökan härom, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya
servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare
servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.
13.3 Finner Kalmar Vatten AB att det är lämpligt att utföra ny servisledning i stället för och med
annat läge än befintlig, är Kalmar Vatten AB skyldigt att ersätta fastighetsägaren hans kostnad
för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14-22)
§ 14
14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. Avgift utgår per fastighet med:
a) en fast årlig avgift per mätarplats enligt nedanstående tabell:
Mätarstorlek
qn 2,5 m3 / tim alt. Q3 4 m3/ tim
qn 6 m3 / tim alt. Q3 6-10 m3/ tim
qn 10 m3 / tim alt. Q3 16 m3/ tim
större än qn 10 m3 / tim alt. Q3 större än 16
m3/ tim

Avgift / år
exkl moms
1.685:9.634:19.258:38.519:-

Avgift / år
inkl moms
2.106:12.043:- 1)
24.073:- 2)
48.149:- 3)

Anm 1) Denna avgift gäller också för 2 eller 3 st parallellkopplade mätare qn 2,5 m3/tim alt.
Q3 4 m3/ tim.
Anm 2) Denna avgift gäller också för 4 st parallellkopplade mätare qn 2,5 m3/tim alt. Q3
4 m3/ tim.
Anm 3) Denna avgift gäller också för parallellkopplade mätare av storlek qn 6 och
qn 10 m3/tim alt. Q3 6-10 och Q3 16 m3/ tim.
Fast avgift då vattenmätare saknas
För fastighet för vilken föreligger avgiftsskyldighet för vattenförsörjning och / eller spillvattenavlopp och då vattenmätare saknas är
den fasta avgiften per år

Kr exkl moms

Kr inkl moms

1.685:-

2.106:-

V, vattenförsörjning

10:42

13:03

S, spillvattenavlopp
eller tillsammans

12:85
23:28

16:06
29:10

b) en avgift per m3 levererat renvatten för

12

c) en dagvattenavgift Df per år för
en- och tvåbostadsfastigheter
övriga fastigheter för varje påbörjat 2000-tal
m2 tomtyta dock högst 20 000 m2 tomtyta

354:354:-

443:443:-

d) en dagvattenavgift Dg* per år för
en- och tvåbostadsfastigheter
132:165:övriga fastigheter för varje påbörjat 2000-tal
m2 tomtyta dock högst 20 000 m2 tomtyta
132:165:* Dagvatten Dg betyder att din fastighet ligger inom ett område där allmänna dagvattenledningar avleder vatten från gatorna i området.

e)

För industriellt avloppsvatten med sådan sammansättning och föroreningshalt att det
överstiger ifråga om organiskt material mätt såsom biokemisk oxygenförbrukning(BOD7)
200 g/m3, ifråga om fosfor(Ptot) 7 g/m3, ifråga om kväve (Ntot) 40 g/m3 och ifråga om
suspenderad substans(SS) 270 g/m3 utgår, utöver angivna värden, en tilläggsavgift enligt
följande:

Industriellt avloppsvatten
Biokemisk oxygenförbrukning (BOD 7 )
Fosfor total (Ptot)
Kväve total (Ntot )
Suspenderad substans (SS)

Kr exkl moms
3:74/ kg
36:80/ kg
36:80/ kg
3:68/ kg

Kr inkl moms
4:68/ kg
46:-/ kg
46:-/ kg
4:60/ kg

Utsläppt mängd/ sammansättning bestäms på sätt varom avtal eller annan överenskommelse träffas mellan Kalmar Vatten AB och fastighetsägaren eller efter Kalmar Vatten AB´s uppskattning.
Spillvatten från bostadsfastigheter anses normalt ej innehålla extra föroreningsmängd.
Särskild reningsavgift per kg kan justeras beroende på driftförhållandena vid ifrågavarande
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fastighet.
f)
en årlig avgift för köksavfallskvarn (Installation av köksavfallskvarn förutsätter särskilt
tillstånd från Kalmar Vatten AB).
Köksavfallskvarn
För enskilt hushåll
För storhushåll
g)

Kr exkl moms
454:14.495:-

Kr inkl moms
567:50
18.118:75

en årlig avgift för sprinkleranslutningar och motsvarande separata anslutningar för
brandvattenförsörjning enligt nedanstående tabell:
(Installation av särskilda brandvattenanläggningar förutsätter särskilt tillstånd från
Kalmar Vatten AB).

Servisdimension
80 mm
100 mm
150 mm
större eller lika med 200 mm

Avgift/år exkl moms

Avgift/år inkl moms

4.324:8.653:15.143:21.630:-

5.405:10.816:18.929:27.038:-

14.2 För s k byggvatten skall för bostadsfastighet och med bostadsfastighet jämställd fastighet
erläggas en avgift
Byggvatten
för första lägenheten
för lägenheter utöver 1 är avgiften per lägenhet

Kr exkl moms
534:138:-

Kr inkl moms
667:50
172:50

Som definition på lägenheter tillämpas bestämmelserna i § 5.
För annan fastighet skall byggvattenavgift erläggas efter mätt förbrukning eller, om byggnadsarbetena är av mindre omfattning, efter av Kalmar Vatten AB uppskattad mängd.
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14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Antas
mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter Kalmar Vatten AB undersöka mätaren,
om Kalmar Vatten AB finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning enligt SWEDACs
föreskrifter.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har Kalmar Vatten AB
rätt att uppskatta förbrukningen.
Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall
fastighetsägaren ersätta Kalmar Vatten AB för undersökningskostnaderna i enlighet med vad
som framgår av § 16.
§ 15
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga brukningsavgift för bortledning av dagvatten från gator och övrig mark (parkmark).
Kr/år exkl moms

Kr/år inkl moms

en avgift per m allmän platsmark för bort0:99*
1:24*
ledning av dagvatten
*För sammanlagd yta utöver 400 000 m2 regleras avgiften enligt särskilt avtal.
2

§ 16
Har Kalmar Vatten AB på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan
åtgärd vidtagits av Kalmar Vatten AB debiteras följande avgifter:
Kr exkl moms
Utbyte av skadad vattenmätare på grund av
försummelse, ovarsamhet eller dylikt från
fastighetsägarens sida, exempelvis genom
att mätare frusit sönder

839:-

Kr inkl moms
1.048:75 1)
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Vid av fastighetsägare begärd undersökning
av vattenmätare och mätaren härvid godkänns
Avstängning och påsläpp av vattentillförsel
vid obetald faktura
Montering och demontering av strypbricka
i vattenmätare
Avstängning och påsläpp av vattentillförsel,
sommarmätare
Förgävesbesök (gäller vid överenskommet/
aviserat besök)
Länsning av vattenmätarbrunn

1.721:-

2.151:25 1)

1.214:-

1.517:50

1.214:-

1.517:50

839:-

1.048:75

310:-

387:50

189:-

236:25

Avgifterna gäller under ordinarie arbetstid, vardagar 07.00 - 15.30.
Anm 1) Avgifterna gäller för vattenmätare qn 2,5 m3/tim alt. Q3 4 m3/ tim. För annan mätare
debiteras Kalmar Vatten AB´s självkostnad.
§ 17
Om Kalmar Vatten AB på önskemål av fastighetsägare bestämt att vattenförbrukningen för
fastighet tills vidare inte skall fastställas genom mätare erläggs en avgift efter bedömning av
Kalmar Vatten AB i varje särskilt fall.
Dock erläggs utöver den fasta avgiften enligt § 14.1 a) en avgift av minst:

för V, vattenförsörjning
för S, spillvattenavlopp

Kr/år exkl moms

Kr/år inkl moms

1.876:2.313:-

2.345:2.891:25

§ 18
Avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet eller tillförs avloppsnätet större
spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd skall avgift för spillvattenavlopp
erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan Kalmar Vatten
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AB och fastighetsägaren eller efter Kalmar Vatten AB´s uppskattning.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan vatten- och spillvattenmängderna är avsevärd.
§ 19
Avgifter enligt §§ 14, 16, 17 och 18 är baserade på indextalet 316,91 (2016-09) i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras får Kalmar Vatten AB reglera avgiftsbeloppen därefter,
dock inte oftare än en gång årligen.
Vid reglering av taxan tillämpas följande:
a)

Tillägg eller avdrag på avgiftsbeloppen görs med viss procent.

b)

Procenttalet erhålls genom att den i antal enheter uttryckta indexförändring som utgör
skillnaden mellan det närmast före beslut om avgiftsreglering publicerade indextalet och
talet 316,91 omräknas till procent av sistnämnda tal. Erhållet procenttal avrundas till
närmaste hela tal. Tillägg eller avdrag avrundas i sin tur beträffande avgift enligt 14.1 a),
c), d), f) och g), §§ 14.2, 16 och 17 till närmaste hela krontal samt beträffande avgift enligt
14.1 b) och e) till närmaste hela öretal.

c)

Beslutad avgiftsändring tillämpas från och med den 1 januari året efter beslut.

§ 20
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14, 17 och 18 träffar Kalmar
Vatten AB i stället avtal om avgiftens storlek.
§ 21
Avgift enligt 14.1 a), f) och g) och § 17 debiteras i efterskott per månad eller per kvartal för tid
till och med räkningens förfallodag enligt beslut av Kalmar Vatten AB. Avgift enligt 14.1 b),
c) , d) och e), debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd eller
annan grund som anges i §§ 14, 17 och 18.
Om fakturerat belopp inte betalas inom tid som anges i fakturan, kommer dröjsmålsränta enligt
§6 Räntelagen, samt kostnader som är förenliga med dröjsmålet att påföras, för närvarande på-

minnelseavgift 60 kr och inkassokostnad 180 kr (enligt Lag om ersättning för inkassokostnader).
Sker enligt Kalmar Vatten AB´s beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig
förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte
ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.
§ 22
Har fastighetsägare begärt att Kalmar Vatten AB skall företa åtgärd för att underlätta eller
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastigheternas va-förhållanden har Kalmar Vatten AB rätt att träffa avtal om
brukningsavgiftens storlek.

TAXANS INFÖRANDE
§ 23
Denna taxa skall gälla fr o m den 1 januari 2017.
				

***

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och Kalmar Vatten AB beträffande tillämpning och
tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt jämlikt 53 §
lagen om allmänna vattentjänster.

Kalmar Vatten AB
Box 817, 391 28 Kalmar
Besöksadress: Trädgårdsgatan 10
Tel: 0480 - 45 12 10 │ Fax: 0480 - 45 11 50
E-post: info@kvab.kalmar.se
Hemsida: www.kalmarvatten.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Ulrick Hultman
0480-45 00 28

Datum

2016-11-21

Ärendebeteckning

KS 2016/1143

Kommunstyrelsen

Ansökan om utmärkelsen Årets stadskärna
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom att Kalmar City ansöker om att bli Årets
Stadskärna år 2017
Bakgrund
Med start sommaren 2013 genomfördes ett arbete i en bred dialog med olika
aktörer som syftade till att ringa in ett antal utvecklingsområden som ger bättre
förutsättningar för en fortsatt levande stadskärna. Arbetet ledde fram till ett
flertal konkreta förbättringsförslag samt en avsiktsförklaring att tillsammans
verka för en ny gemensam organisation för Kalmar City, där parterna är
handel- och konsumtionsföretagen i Kalmar city, fastighetsägarna i Kalmar city
och Kalmar kommun.
Avsiktsförklaringen beslutades i kommunstyrelsen den 4 mars 2014 och
därefter arbetade parterna fram former för ett nytt samarbete, som i juni 2014
resulterade i ett avtal mellan Kalmar Kommun, Kalmar City handel- och
serviceförening och Kalmar City samverkan AB.
Som en del i avsiktsförklaringen formulerades målet att bli Årets stadskärna
under nästa mandatperiod.
Kalmar City Samverkan AB har sedan dess arbetat med utvecklingen av
stadskärnan och använt innehållet i utmärkelsen Årets stadskärna som en
metod för arbetet. Arbetet har varit inriktat på att ansöka om utmärkelsen
Årets stadskärna år 2017.
För att delta i tävlingen skall anmälan göras senast 31 december 2016 och
ansökan skall vara inskickad cirka en månad senare. Därefter utser juryn, som
består av styrelsen för Svenska Stadskärnor AB, tre finalister som gör upp om
utmärkelsen. Finalisterna får under våren besök av juryn som på plats vill få ta
del av det arbete som utförts. Årets Stadskärna utses sedan på Svenska
stadskärnors årskonferens i Varberg den 17-18 maj. Varberg blev Årets
stadskärna år 2016.

Kommunledningskontoret Kontorsledning
Adress , │ Besök
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │ulrick.hultman@kalmar.se

KS 2016/1143

Arbetet med ansökan har pågått under hela hösten och är för närvarande inne i
en process där vi arbetar med synpunkter och förankring.

Ulrick Hultman
verksamhetsutvecklare, kommunledningskontoret

2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

2016-11-23

Ärendebeteckning

KS 2016/1157

Kommunfullmäktige

Kalmar kommuns destinationsutveckling
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ”Utvecklingsplan för Kalmars
destinationsarbete fram till 2025” samt ”Avtal om tjänster mellan Kalmar
kommun och Destination Kalmar AB”.
Kommunens del, 1 500 000 kronor för tillkommande kostnader i nytt avtal
mellan Kalmar kommun och Destination Kalmar AB ska täckas i ändringsbudget 2017.
Bakgrund
I ”Utvecklingsplan för Kalmars destinationsarbete fram till 2025” redovisas
den positiva utveckling som skett inom besöksnäringen i Kalmar. Här beskrivs
också kommunens förväntningar när det gäller Kalmars destinationsarbete och
vägen framåt.
Kalmar kommun som ägare formulerar sitt uppdrag till Destination Kalmar
AB i bolagsordning, ägardirektiv och ett avtal. Föreslag till avtal baseras på den
utvecklingsplan som tagits fram och i avtalet framgår de resurser som kommunen och Kalmar Kommunbolag skjuter till för att bolaget ska kunna fullgöra
sitt uppdrag. Med det nya avtalet kommer bolaget att kunna behålla nuvarande
nivå på verksamheten genom att resurser tillförs och får bolaget dessutom möjlighet att, i samverkan med övriga inom besöksnäringen, verka för en fortsatt
utveckling.
Annette Andersson
kommundirektör

Ola Johansson
VD Kalmar Kommunbolag AB

Bilagor
Utvecklingsplan
Avtal om tjänster mellan Kalmar kommun och Destination Kalmar AB
Utdrag ur protokoll från Kalmar Kommunbolag AB:s styrelsemöte

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│jonas.sverken@kalmar.se

Handläggare

Datum

2016-11-14

Utvecklingsplan för Kalmars destinationsarbete
fram till 2025
1. Inledning
Detta dokument beskriver Kalmar kommuns vision och mål för det destinationsarbete som kanaliseras via Destination Kalmar AB och andra insatser för
en fortsatt positiv utveckling av Kalmar som attraktiv stad och nationellt och
internationellt besöksmål. Inom Kalmar kommun finns flera aktörer vars verksamhet är mycket viktig för destinationsutvecklingen och denna utvecklingsplan kan tangera deras verksamhet.
Samarbete och partnerskap med företag och organisationer är en viktig del i
utvecklingen av Kalmar. När många arbetar mot samma mål blir effekten
större.
Som ett led i kommunens satsning på besöksnäringen så bildades Destination
Kalmar AB år 1999. År 2008 gick bolaget samman med Kalmarturism AB och
Kalmar Slott AB, för att därigenom samla de kommunala bolag som arbetar
med besöksnäringen.
Kommunens strategiska satsning på destinationsutveckling har medverkat till
en omsättning inom besöksnäringen på idag cirka en miljard kronor. En ökning med 400 miljoner kronor sedan 2007. Många nya jobb har skapats, idag
sysselsätts cirka 1000 personer lokalt inom näringen. Det har medfört ökade
skatteintäkter för såväl kommun som landsting.
En fortsatt ökning med mål om fördubblad omsättning och fördubblat antal
sysselsatta till år 2025 kan inte Destination Kalmar klara själva. Det kräver nya
resurser från kommun och ytterligare engagemang från näringslivet i form av
fler partners och ökade ekonomiska insatser.
Förutsättningen för en fortsatt utveckling av besöksnäringen är att planerad
ökning av hotellkapaciteten genomförs, att fler husbilsplatser kan skapas, att
arenor finns tillgängliga, att hela året utnyttjas, att kapaciteten för övriga kommersiella gästnätter ökas t.ex. genom utveckling av befintliga eller tillkomst av
helt nya anläggningar för camping, osv.
2. Destination Kalmar AB
Destination Kalmar AB arbetar för att besökaren ska välja Kalmar framför
andra destinationer. Kalmar ska vara en attraktiv stad, inte bara för besökare,
utan även för invånare och potentiella inflyttare.

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │
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Destination Kalmar genomför kontinuerligt satsningar för att stärka besöksnäringen och evenemangsutbudet. Det ska alltid finnas många bra anledningar att
resa till Kalmar.
Destination Kalmar samordnar evenemangsutbudet i Kalmar. Bolaget arbetar
med att värva och utveckla utvalda evenemang och driver också vissa egna
evenemang.
Bolagsordning för Destination Kalmar
Destination Kalmar ska i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och
marknadsföra Kalmar som besöksmål. Bolaget ska även samordna och utveckla evenemang och idrottsturism i Kalmar, driva turistbyrå- och gästhamnsverksamhet samt i samverkan med Statens fastighetsverk ansvara för verksamheten på Kalmar Slott.
Destination Kalmar arbetar med att utveckla destinationen via olika strategiska
insatser, marknadsföring, kommunikation och partnerskap.
Finansiering
Destination Kalmar finansieras via en uppdragsersättning från ägaren, Kalmar
kommun, samt via intäkter från de egna operativa verksamheterna gästhamn,
Kalmar Slott, evenemang, m.m. Totalt erhåller bolaget, i 2016 års nivå inklusive
lönejustering för 2017, 16,9 miljoner kronor i ersättning. En mycket viktig del
av finansieringen, 3,7 miljoner kronor, kommer via partnerskap med företag
och organisationer.
Över tid så har bolagets budget urholkats. Kompensation för ökade löner och
kostnader har inte skett. Bidrag för utveckling av Kalmar Slott har minskat i
förhållande till antagen utvecklingsplan med 400 000 kronor per år. Detta samtidigt som allt fler uppdrag lagts till och högre förväntningar har ställts på bolagets verksamhet.
3. Bakgrund och nuläge
Besöksnäringen är en av Sveriges basnäringar och en av de näringar som växer
snabbast i världen. Enligt branschorganisationen Visita är var femte nytt jobb i
Sverige sedan 2007 skapat inom besöksnäringen och inte minst skapas jobb för
utsatta grupper. Före år 2023 kan hela 50 000 nya jobb ha skapats inom hotelloch restaurangsektorn.
Några siffror om svensk turism 2015:
• 281,7 miljarder kronor i total konsumtion.
• 112,6 miljarder kronor i exportvärde (utländsk konsumtion i Sverige).
• 165 400 personer sysselsatta.
• 6 av 10 företag inom besöksnäringen drivs av utlandsfödda.
Kalmars besöksnäring har haft en positiv utveckling de senaste åren. När Destination Kalmar startade, år 1999, var antalet hotellövernattningar i Kalmar 211
000. År 2007 var motsvarande siffra 228 000 och år 2015 var den över 276 000.
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Ökningen kan tillskrivas en medveten satsning på aktiviteter inom besöksnäringen.
Kommunfullmäktige angav år 2013 ett mål att andelen gästnätter ska öka jämfört med riket och med länet. Med detta mål som utgångspunkt satte Destination Kalmar AB ett detaljerat mål att antalet kommersiella gästnätter (stugby,
camping, hotell och vandrarhem) skulle öka med 20 procent till år 2020. Utvecklingstakten har så här långt varit god; vid den senaste mätningen år 2015,
var ökningen 8,6 procent.
Fler siffror redovisas i Bilaga 1. Fakta om besöksnäringen i Kalmar, 2016.
Turism och besöksnäring
De senaste åren har Kalmars evenemangsutbud förstärkts med flera nationellt
intressanta evenemang, som är årligen återkommande. Krusenstiernska teatern
som startade 2007 är ett exempel. Ett annat är Ironman Kalmar, Kalmars
triathlontävling som fick Ironmanstatus 2012 och numera lockar deltagare och
medföljare från ett femtiotal länder. Kalmar visade också sin styrka som evenemangsarrangör år 2013, då Kalmar var en av värdstäderna under UEFA
Dam-EM.
Även Kalmar Slott har genomgått en fantastisk utveckling de senaste åren, tack
vare den utvecklingsplan som Destination Kalmar, Kalmar kommun och Statens fastighetsverk tog fram tillsammans.
Det stora utbudet har tillsammans med god kommunikation och marknadsföring gjort Kalmar känt som en attraktiv plats och en bra evenemangsstad. Flera
musik- och idrottsevenemang är redan klara för de närmaste åren. Ett exempel
är Student-VM i Triathlon 2018.
Två år i rad har Kalmar röstats fram som Årets sommarstad av resesajten Reseguidens läsare. Utmärkelsen har gett stor uppmärksamhet och har skapat en
stark stolthet bland Kalmars invånare. Den har också kunnat användas i marknadsföringen av Kalmar. Ett samarbete kring marknadsföring har dessutom
inletts med Ölands turistorganisation, för att tillsammans kunna nå ut bredare.
Utvecklingsarbetet på Kalmar Slott fortsätter tillsammans med Statens Fastighetsverk, enligt den reviderade utvecklingsplanen.
Trender
Resandet till och inom Sverige ökar. Framtidens turism och resande påverkas
av många faktorer. Viktiga trender är en ökad efterfrågan på unika upplevelser
och service, en allt äldre och friskare befolkning som är mer benägen att resa
långt, en generell ökning av välstånd, ökad ledighet och förbättrad infrastruktur.
Digitala medier medför att den potentiella målgruppen växer dramatiskt, men
gör samtidigt att konkurrensen om mottagarens tid och uppmärksamhet hårdnar.
Framtidens turist, e-generationen, söker framför allt inspiration och information online och har höga förväntningar på att hitta den information de söker.
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Det är därför absolut nödvändigt att ha en god digital närvaro och en bra omvärldsbevakning inom området.
Samtidigt som kraven ökar skapar digitaliseringen också nya möjligheter, t.ex.
när det gäller marknadsföring och när det gäller att inspirera besökaren på
plats.
Det är viktigt att arbeta strategiskt för att attrahera kreativa individer till en
plats. De faktorer som lockar besökaren är ofta samma faktorer som gör en
plats attraktiv att bo och verka på. De satsningar som görs för att stärka besöksnäringen har därför stor betydelse även för inflyttning och företagsetableringar.
Konkurrens
Kalmar konkurrerar med flera andra destinationer som har ett liknande utbud.
För att skapa ett attraktivt erbjudande som sticker ut och lockar privatresenärer, är det lönsamt att på olika sätt arbeta tillsammans.
Numera hör många evenemangsarrangörer själva av sig och vill göra satsningar
i Kalmar. För att ta emot dem krävs att det finns en bra bas med arenor, både
inom- och utomhus och för olika typer av evenemang. Konkurrensen är hård
och om Kalmar inte kan möta efterfrågan så finns det många städer som är
villiga att ta vid.
Styrkor
Kalmar har ett strategiskt läge mellan Öland, de småländska glasbruken och
andra starka besöksmål som t.ex. Astrid Lindgrens värld och är därmed en
perfekt utgångspunkt för utflykter och upplevelser i regionen. Kalmar har desssutom ett vackert läge vid Kalmarsund och i stadskärnan är det gångavstånd till
hotell, butiker samt kultur- och nöjesliv. Kalmar har vid två tillfällen fått
Europa Nostra-priset för sin välbevarade stadskärna och kombinerar historisk
atmosfär med moderna produkter. Nationella butikskedjor och moderna köpcentrum varvas med små, personliga butiker. Undersökningar visar att Kalmars
handelsindex är ett av de högsta i landet.
Utbudet av restauranger, kaféer och evenemang är stort. Vi har dessutom attraktiva sevärdheter som Kalmar Slott, som är Nordens bäst bevarade renässansslott, och Regalskeppet Kronan, som är en marinarkeologisk skatt av
världsklass. I Kalmar finns också en av Sveriges populäraste gästhamnar, som
är känd för sin goda service.
Genom samarbete med näringslivspartners ökar de ekonomiska resurserna. Via
partnerskapen ökar dessutom näringslivets kunskap om och engagemang i besöksnäringen. I Kalmar finns ett bra samarbete mellan kommun och näringsliv.
Uppfattningen är också att det finns en stark stolthet bland invånarna.
Arbetet för att uppnå kommunfullmäktiges mål att bli årets stadskärna under
nuvarande mandatperiod, bedrivs inom flera kommunala verksamheter i samarbete med Kalmar City. Destination Kalmar AB medverkar i detta arbete och
stora delar av aktiviteterna för att bli årets stadskärna ligger inom bolagets
uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning.
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4. Destinationsarbetet 2025 och vägen dit
I Ett Kalmar för alla – Vision 2025 finns denna vägledning:
”Besöksnäringen utvecklas väl i hela Kalmarsundsregionen och bidrar inte bara
med upplevelser och arbetstillfällen, utan även till regionens marknadsföring.
Genom satsningar på Kalmars unika historia och kulturbebyggelse, vår vackra
landsbygd samt idrotts- och kulturevenemang har vi utvecklats till ett av landets mest attraktiva besöksmål. Vårt rika föreningsliv inom både idrott och
kultur är en viktig grund för den fortsatta utvecklingen.”
Nya möjligheter för Kalmar
Idag är stort fokus på sommaren och arbetet bör utvecklas till att attrahera
besökare året runt. Inte minst idrottsturismen ger möjlighet till evenemang
under andra säsonger, här finns stor utvecklingspotential. Kalmar har bara börjat sin resa men redan utvecklats och visat sig ha både kapacitet och förmåga
att arrangera stora evenemang som t.ex. EM och SM. Kalmars satsning på idrottsturism inleddes 2011 och sedan dess har den turistekonomiska omsättningen i samband med idrottsevenemang ökat stort. Beräkningar visar att den
var ca 20 miljoner kronor 2010 och ca 85 miljoner kronor 2014. Idrotten har
bred förankring både nationellt och internationellt. I Sverige finns 3,2 miljoner
medlemmar inom 71 specialförbund. Även matturism, där bara några få insatser har gjorts hittills, kan vara ett område att utveckla.
Med en ökad hotellkapacitet ökar också förutsättningarna för att ta emot större
konferenser vilket i sig stärker näringen även på annan tid än sommaren. Vår
styrka här är att allt kan rymmas inom gångavstånd.
Även i den fysiska miljön finns möjligheter genom att utnyttja Kalmars vackra
kustläge, t.ex. genom att fortsätta utveckla förstklassiga badstränder och promenadstråk längs kusten. Nya centrala ytor för husbilsplatser är viktiga, undersökningar visar att besökare med husbil spenderar cirka 900 kronor per dygn.
Ytterligare intäkter i form av avgifter kommer om vi erbjuder bra platser kombinerade med bra service. Detta är en marknad som växer snabbt och har stor
utvecklingspotential.
För att ytterligare öka omsättningen inom besöksnäringen är utveckling, regionalt samarbete, tillgänglighet och kommunikation avgörande. Stor betydelse
har även samverkan med handelscentra och en ökad logikapacitet. Att utveckla
attraktiva reseanledningar året runt, och att omvandla dessa till säljbara upplevelsepaket, är en annan viktig förutsättning. Även tillgängligheten i form av
hotell, kommunikationer, upplevelser m.m. är mycket viktig. Genom ökad tillgänglighet främjas Kalmars attraktionskraft också gentemot potentiella studenter, inflyttare och företag. Samtidigt innebär det en ytterligare höjning av den
redan höga livskvalitet som finns hos stadens invånare.
Tillgången till arenor, både inomhus och utomhus, är nödvändiga för att Kalmar ska kunna fortsätta vara en stark evenemangsstad. Planerad nybyggnation
gör att den evenemangsarena som idag används vid Fredriksskans kommer att
försvinna.
Det är önskvärt att ha ett större evenemang var fjärde år, som många aktörer i
staden kan samlas kring. Ett exempel är 2020, då universitetets nya lokaler i
hamnen invigs och då det är 500 år sedan Gustav Vasa landsteg vid Stensö
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udde. För att kunna hantera evenemang av denna storlek krävs framförhållning. Resurser för detta bör därför avsättas minst ett par år i förväg.
För en fortsatt satsning på besöksnäringen utifrån den höga nivå som gäller
idag krävs också ökning av resurser till bolaget för att marknadsföra olika evenemang, t.ex. inom idrottsturism, försäljning för att utveckla partnerskap med
olika aktörer och i takt med bolagets fortsatta utveckling, en övergripande resurs för administration. Kommunens totala resurser i marknadsföring och genomförande måste samverka.
4.1 Mål för 2025
Kommunfullmäktiges övergripande mål för destinationsarbetet är att andelen
gästnätter ska öka jämfört med riket och med länet. I 2016 års ägardirektiv för
Kalmar Destination AB har kommunfullmäktige angett tre övergripande mål
som ska nås de kommande åren:
• Bolaget ska i fortsatt samverkan med näringslivet utveckla besöksnäringen och Kalmar som evenemangstad och behålla/förbättra sin position som attraktiv sommarstad.
• Utveckla idrottsturismen i Kalmar kommun och regionalt i projekt.
• I samverkan med Statens Fastighetsverk fortsatt utveckla Kalmar Slott
med gjorda investeringar för att öka tillgängligheten och antalet besökare.
I denna utvecklingsplan sätts ytterligare mer detaljerade mål för arbetet:
• Genom framgångsrik destinationsutveckling ska Kalmar vara en attraktiv stad året runt.
• År 2025 ska besöksnäringen nått en fördubblad omsättning och ett
fördubblat antal sysselsatta.
• Verksamheten ska inriktas på att det ungefär vart 4:e år ska genomföras
ett större evenemang som många aktörer kan samlas kring.
• Kalmar Slott ska vara regionens mest välbesökta kulturhistoriska plats.
4.2 Strategier
Destination Kalmar ska på ett hållbart sätt arbeta med strategisk destinationsutveckling parallellt med de operativa verksamheterna som bedrivs idag.
Omvärldsbevakning, resultatmätning och analys
I takt med att konkurrensen ökar och omvärlden blir allt mer föränderlig krävs
större satsningar på omvärldsbevakning, resultatmätning och analys i form av
kapital och tid.
Partnerskap
Partnerskap med näringslivet ska fortsätta att utvecklas och som resultat ge en
hållbar och långsiktig finansiering. Potentialen för samarbetet är stor genom att
vårda de relationer som har byggts upp och utnyttja den kompetens och de
kontakter som finns i nätverket. Personerna som ingår i nätverket är viktiga
Kalmarambassadörer.
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Marknadsföring och kommunikation
Offensiv marknadskommunikation ska ske genom att aktivt sälja destinationens utbud och att kommunicera platsen både via egna och köpta kanaler, samt
inte minst genom närvaro i digitala kanaler.
I samarbete med kommunens kommunikationsenhet, kommunicera varumärket Kalmar för att stärka bilden av Kalmar som plats att besöka, flytta till eller
etablera sig i. Besöksnäringen är skyltfönstret för att väcka intresse och skildra
vad som erbjuds initialt.
Hela året
Inom alla affärsområden utveckla strategier som omfattar hela året. Idag finns
ett attraktivt utbud av reseanledningar under sommaren, och för att kunna
locka besökare under andra säsonger behövs produktutveckling.
Service och bemötande
All personal som möter besökaren ska ges rätt verktyg för att ge utmärkt service och agera som ambassadörer för platsen.
4.3 Några exempel på utvecklande insatser
• Närvaron i de digitala kanalerna måste utvecklas, så att kunden möts där
kunden är. Det kräver utveckling av ett innehåll som passar i de digitala
kanalerna, dvs. bilder, filmer m.m.
• Varumärket Kalmar ska kommuniceras för att stärka bilden av Kalmar
som plats att besöka, flytta till eller etablera sig i. Besöksnäringen är skyltfönstret för att väcka intresse och skildra vad som erbjuds initialt.
• Att lämna förslag på city dressing, dvs. utplacering av skyltar och andra
PR-insatser, t.ex. i form av oväntade och välkomnande budskap som möter besökare/invånare, ger uppmärksamhet och är varumärkesbyggande.
Här finns stor potential att göra mer i samband med större evenemang.
• Det finns stor potential att fortsätta stärka och utveckla Kalmars kustläge.
• Kalmars arenor behöver utvecklas.

Anders Saur
verksamhetsutvecklare
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Bilaga 1. Fakta om besöksnäringen i Kalmar,
2016
Några av sommaren 2016:s nya evenemang har varit Kalmar Beach Tour i beachvolley, Kalmar Swimrun och musikfestivalen A Walk In The Park. Dessutom var Kalmar värd för två stora fotbollsmatcher, Sverige-Japan och Kalmar
FF-Iraks OS-landslag, något som möjliggjordes av den erfarenhet staden numera har av större evenemang.
Några fakta från 2016:
• Under perioden januari–augusti 2016 har antalet gästnätter ökat med
28 816 jämfört med samma period förra året; från 287 502 till 316 318
gästnätter (gäller kommersiella gästnätter i stugbyar, på hotell, vandrarhem och campingplatser).
• En markant ökning syns inom de nya företeelserna, den s.k. delningsekonomin som t.ex. Airbnb. I dagsläget är dessa inte möjliga att mäta,
vilket gör att inte allt kommer med i statistiken.
• Kalmar Turistcenter har under perioden januari–augusti haft strax över
80 000 besökare.
• Den allmänna trenden är att fler och fler söker sig till de digitala ytorna,
dvs. webb och sociala medier, och att allt fler besök sker via mobila
enheter. Destination Kalmar arbetar därför kontinuerligt med att utveckla webbplatsen kalmar.com och arbetar aktivt med sociala medier.
o Kalmar.com hade under vecka 1 till 40 år 2016 cirka 304 000
besökare (287 000 under samma period 2015).
Antalet sidvisningar var cirka 1 733 000 (1 551 000 år 2015).
Hela 68 procent besöker webbplatsen via mobiltelefon eller tablet.
o Kalmarslott.se hade under vecka 1 till 40 år 2016 cirka 70 000
besökare (61 000 under samma period 2015).
Antalet sidvisningar var cirka 396 000 (376 000 år 2015).
Hela 68 procent besöker webbplatsen via mobila enheter.
o Facebook-sidan för Destination Kalmar hade den 1 oktober
2016 cirka 10 200 gilla-markeringar (strax under 6 000 gillamarkeringar samma tid 2015).
o Facebook-sidan för Kalmar Slott hade den 1 oktober 2016
cirka 4 400 gilla-markeringar (3 000 vid samma tid 2015).
• I maj 2016 lanserades en ny Kalmar-app, projektledd av kultur- och fritidsförvaltningen. I september hade appen laddats ned cirka 10 000
gånger.
• I samarbete med kommunledningskontoret ger Destination Kalmar ut
Kalmarmagasinet, som trycks i 125 000 exemplar (3 nummer 2016).
• År 2016 lanserades en digital verktygslåda på Bykalmar.com. Där kan
företag hitta bilder, texter och filmer att använda då de ska berätta om
Kalmar. Destination Kalmar har varit drivande i framtagandet.
• Den mest bokade produkten på Kalmar Turistcenter är teaterpaketet
med biljett till Krusenstiernska teatern. Det står för strax över hälften
av bruttoomsättningen när det gäller paketbokningar.
• Antalet besökande båtar i gästhamnen minskade något, från 6 600 förra
året till 6400 år 2016. Andelen utländska gäster ökade till strax över 60
procent.
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Antalet husbilsgäster fortsätter att öka, det är en tydlig trend i hela landet. Prognosen för 2016 är cirka 2 800 dygn, vilket kan jämföras med
2 354 förra året. Efterfrågan är betydligt större än tillgången på platser,
så utvecklingspotentialen är enorm. Det är därför viktigt att ta fram nya
centrala platser med möjlighet till full service.
Kalmar Slott slog besöksrekord 2015 och nådde då också upp till det
mål på 125 000 intäktsskapande besökare som sattes i utvecklingsplanen och då sågs som ett högt uppsatt mål. Slottet kommer 2016, liksom
2015, att nå cirka 130 000 intäktsskapande besökare.
Att öka tillgängligheten i form av öppettider var ett uttalat mål i slottets
utvecklingsplan. Sedan 2011 har öppettiderna ökat med 66 dagar.
År 2015 var den turistekonomiska omsättningen i samband med Ironman Kalmar hela 41,5 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 36 miljoner kronor 2014 (nya siffror väntas komma i slutet av 2016).
Kalmars satsning på idrottsturism inleddes 2011 och sedan dess har
den turistekonomiska omsättningen i samband med idrottsevenemang
ökat stort. Beräkningar visar att den var cirka 20 miljoner kronor 2010
och cirka 85 miljoner kronor 2014.
I år har Kalmar klättrat tre placeringar på Sport & Affärers lista över
Sveriges främsta idrottskommuner, från plats 21 till plats 18.
I oktober fick Kalmar ta emot priset Årets Purple Flag-område av
Svenska Stadskärnor och Boverket. Priset delades ut till den stad som
bäst lyckats med sitt trygghetsarbete i stadskärnan.

Avtal om tjänster mellan Kalmar kommun och
Destination Kalmar AB
1. Allmän information
Avtalets två parter är Kalmar kommun med organisationsnummer 212000-0746 och
Destination Kalmar AB med organisationsnummer 556574-7929.
1.1 Avtalsperiod
Avtalet löper från 1 januari 2017 – 31 december 2019.

Beskrivningar och avgränsningar
2.1 Bakgrund och utgångspunkter
Destination Kalmar har uppdraget från Kalmar kommun att i samverkan med näringslivet
utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som besöksmål. Bolaget ska även samordna och
utveckla evenemang och idrottsturism i Kalmar, driva turistbyrå- och gästhamnsverksamhet
samt i samverkan med statens fastighetsverk ansvara för verksamheten på Kalmar Slott och där
ingår driftmedel för bland annat grönyteskötsel. Bolagets uppdrag styrs genom bolagsordning,
ägardirektiv och detta avtal.
Destination Kalmar har fem affärsområden:
- Besöksservice (Kalmar Turistbyrå och Kalmar Gästhamn),
- Kalmar Slott,
- Evenemang,
- Idrottsturism och
- Press/Marknadsföring.
Målet är att öka besöksnäringens totala omsättning.
Besöksnäringen är idag en basnäring som ökar alltmer i betydelse. Kalmars besöksnäring har
haft en positiv utveckling de senaste åren och företräder en av länets viktigaste utvecklingsbranscher. Kalmar kommuns strategiska satsning och medverkan till utvecklingen innebär idag
en omsättning inom besöksnäringen på ca 1 miljard. En ökning med 400 miljoner sedan 2010.
Den positiva utvecklingen ställer högre krav på Destinations Kalmars verksamhet som de
senaste åren inte kompenserats fullt ut för bolagets uppdrag. Resurser behöver tillskapas för
att behålla nuvarande nivå av tjänster till kommunen och också utveckla uppdraget enligt
bifogad utvecklingsplan. Att Kalmar utvecklas som destination är inte bara viktigt för
besöksnäringen. De faktorer som gör att en besökare väljer att resa hit är också faktorer som
gör att stadens invånare trivs. En attraktiv stad med ett brett utbud av evenemang och
aktiviteter lockar också till sig nya invånare och företagsetableringar. Destination Kalmar strävar
därför efter att ha partnerföretag i alla branscher.
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2.2 Övergripande beskrivning och ersättningsnivåer
Kalmar kommun ersätter Destination Kalmar 2016 för köp av tjänster enligt följande:
Besöksservice
Turistbyrå- och gästhamnsverksamhet

Kalmar Slott
Utvecklingsplan inkl ökade driftkostnader
samt kapitalkostnader (ersättning för räntekostnad tillkommer enligt
upphandlat avtal med Nordea)
Museiverksamhet
Museiverksamheten undantas från moms enligt 3 kap. 11§ 4 ML om
den i mer än ringa omfattning (10%) stöds av det allmänna.
Inträdesavgiften till museum, särskilda utställningar samt avgift för
guidning undantas då från moms. Stödets omfattning ska ställas i
relation till storleken på samtliga intäkter som finns i
museiverksamheten.

3.543.000 kronor

3.066.000 kronor

1.000.000 kronor
(ej moms)

Evenemang
Samordna och utveckla

3.871.000 kronor

Idrottsturism
Elitidrottssatsning
Idrottsturism (för närvarande till exempel Ironman)

380.000 kronor
3.060.000 kronor

Press/Marknadsföring
Kommunikation besöksnäring/KalmarMagasinet

700.000 kronor

Summa inkl kompensation löneökningar 2016-2017
Koncernbidrag
Total

15.920.000 kronor
1 000 000 kronor
16 920 000 kronor

Ny ersättningsnivå 2017 inkl utökade resurser för bibehållen nivå i
uppdraget och tillkommande tjänster omfattande administrativ chef
och tjänster inom marknadsföring/försäljning

18 920 000 kronor
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2.3 Uppräkning ersättningsnivåer
Ersättning för Basverksamhetens lönekostnader justeras årligen i nivå med Kalmar kommuns årliga
lönerevision inklusive PO-pålägg. 2016 är basåret med löneunderlaget 11.008 tkr. 2017 är basåret
med löneunderlaget 12.429 tkr.
Övriga ersättningar exklusive Utvecklingsplanens kapitalkostnader räknas årligen upp med KPI,
basmånad oktober 2016.
Ersättning till Kalmar Slott för Utvecklingsplanens kapitalkostnader (avskrivningar enligt bilaga 1
och kommunens internränta).

2. Hantering vid ändring av avtal
3.1 Ändring av avtal
Avtalet kan komma att bli ersatt av annat avtal om parterna kommer överens om det.

3.2 Utökning eller komplettering av tjänst
Utökning eller komplettering av tjänst kan ske under avtalstiden. Avtalet kompletteras då med
bilaga signerad av bägge parter.

Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Kalmar den

/

Annette Andersson
Kalmar kommun

Kalmar den

/

Åke Andersson
Destination Kalmar AB

Johan Persson
Destination Kalmar AB

Bilagor
Investeringar
Utvecklingsplan

Kalmar Kommunbolag AB
Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 november 2016

§ 84

Nya förutsättningar för finansiering till Destination Kalmar AB, 2017-2019
Handlingar
Tjänsteskrivelse, Utvecklingsplan för Kalmars destinationsarbete fram till 2025
samt Avtal om tjänster mellan Kalmar kommun och Destination Kalmar AB.
Överläggning
Ola Johansson informerar om ärendet om nya förutsättningar för finansiering till
Destination Kalmar AB, 2017-2019. I ”Utvecklingsplan för Kalmars destinationsarbete fram till 2025” redovisas den positiva utveckling som skett inom besöksnäringen i Kalmar. Här beskrivs också kommunens förväntningar när det gäller
Kalmars destinationsarbete och vägen framåt. Kalmar kommun som ägare
formulerar sitt uppdrag till Destination Kalmar AB i bolagsordning, ägardirektiv
och avtal. Föreslag till avtal baseras på den utvecklingsplan som tagits fram och i
avtalet framgår de resurser som kommunen och Kalmar Kommunbolag tillfört för
att bolaget ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Med det nya avtalet kan bolaget behålla
nuvarande nivå på verksamheten och får dessutom möjlighet att, i samverkan med
övriga inom besöksnäringen, verka för en fortsatt utveckling.
Förslag
- Som del av tillkommande kostnader för Destination Kalmar AB betalar Kalmar
Kommunbolag extra utdelning till Kalmar kommun med 1,5 miljoner kronor
2017, 1,537 miljoner kronor 2018 och 1,576 miljoner kronor 2019.
- Koncernbidraget från Kalmar Kommunbolag AB till Destination Kalmar AB
minskas med 1 miljon kronor 2017, 1 miljon kronor 2018 och 1 miljon kronor
2019.
Beslut
Styrelsen i Kalmar Kommunbolag AB föreslås besluta om extra utdelning till
Kalmar kommun med 1,5 miljoner kronor 2017, 1,53 miljoner kronor 2018 och
1,56 miljoner kronor 2019 avseende Destination Kalmar AB.
Styrelsen i Kalmar Kommunbolag AB föreslås besluta att koncernbidraget från
Kalmar Kommunbolag AB till Destination Kalmar AB minskas med 1 miljon
kronor 2017, 1 miljon kronor 2018 och 1 miljon kronor 2019 avseende Destination
Kalmar AB.

Sekreterare

Maria Björkman

Justerat

Anders Andersson
ordförande

Rätt utdraget intygar
Maria Björkman

Bertil Dahl
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UTDRAG
Sammanträdesdatum

2016-08-31

Servicenämnden
§ 93
Taxa för parkering
Dnr SFN 2016/0703
Handlingar
Serviceförvaltningens skrivelse 2016-08-19
Karta parkeringszoner
Bakgrund
Kalmar kommun har som avsikt att införa boendeparkering och utöka det
avgiftsbelagda parkeringsområdet på Malmen, Ängö, Norrgård och på
Bremerlyckan/Gamla Stan. Uppdraget har sin grund i stor
parkeringsproblematik i flera av områdena.
Kalmar kommun inför boendeparkering för att underlätta för boende att stå
uppställda längre tid. Flera av de tilltänkta områdena är funktionsblandade
områden, där det finns både verksamheter och boende. Där är det inte bara
boende och besökare till dessa som är i behov av parkering i området och det
är därför som reglering införs. För att boende inte ska behöva flytta bilen på
grund av 24-timmarsregeln och betala avgift en gång varje dygn införs så kallad
boendeparkering.
Att införa parkeringsreglering (avgift och tid) handlar om att lättare kunna styra
trafiken, få mer rotation på det begränsade antalet parkeringsplatser, lättare
styra vart och när människor parkerar och därmed kan vi prioritera mellan
olika användargrupper. Det hela bygger på att boende, besökare och
verksamheter har olika parkeringsbehov vid olika tider på dygnet och genom
avgifter och tidsregleringar kunna styra detta. Genom avgift och tidsreglering
skapas omsättning.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Kajsa Hedin (M) föreslår att nämnden ska bifalla förvaltningens förslag
med ändringen att de nya områdena i förslaget (Malmen, Ängö,
Norrgård och Bremerlyckan/Gamla Stan) ska ha samma avgiftsbelagda
tider som Kvarnholmen (9-15, (9-15)).
2. Ingemar Einarsson (C) föreslår att nämnden ska bifalla förvaltningens
förslag.

Anslaget på kommunens anslagstavla den 7 september 2016
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Servicenämnden

UTDRAG
Sammanträdesdatum
2016-08-31

Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden först om nämnden vill
bifalla eller avslå Kajsa Hedins förslag och sedan om nämnden vill bifalla eller
avslå förvaltningens förslag. Han finner att nämnden bifaller förvaltningens
förslag.
Omröstning begärs. Servicenämnden godkänner följande omröstningsproposition: Den som vill bifalla förvaltningens förslag röstar ja, den som vill
bifalla ändringsförslaget röstar nej. Vid omrösningen avges 7 ja-röster och 4
nej-röster (bilaga 1). Det innebär att servicenämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Beslut
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt
nedan att gälla från och med 1 januari 2017.
Kvarnholmen:
Oförändrad avgift för pendlarparkering: 300 kr för 30 dygn
Boendeparkering ändras från 100 kr för 30 dygn till 300 kr för 30 dygn
Oförändrad avgift per timma mellan 9-15, (9-15): 10 kr eller 5 kr/timme
beroende på zon
Varvsholmen:
Oförändrad avgift per timma: 5 kr/timme 9-15, (9-15)
Ny avgift för pendlarparkering: 200 kr för 30 dygn
Nya områden är Malmen, Ängö, Norrgård och Bremerlyckan/Gamla stan:
Ny avgift för pendlarparkering: 200 kr för 30 dygn
Ny avgift för boendeparkering: 200 kr för 30 dygn
Ny avgift per timma: 5 kr/timme mellan kl 9-18, (9-18)
Reservation
Kajsa Hedin (M), Alexander Critén (M), Lasse Karlsson (L) och Magnus
Jernetz-Gustavsson (M) reserverar sig till förmån för Kajsa Hedins
ändringsförslag.

Sekreterare
Anna Sandstedt
Justeras
Ingemar Einarsson
ordförande

Anne-Katrin Foss

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Stefan Larsson
0480-450444

2016-08-19

SFN 2016/0703

Servicenämnden

Taxa för parkering
Förslag till beslut
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt
nedan att gälla från och med 1 januari 2017.
Kvarnholmen:
Oförändrad avgift för pendlarparkering: 300 kr för 30 dygn
Boendeparkering ändras från 100 kr för 30 dygn till 300 kr för 30 dygn
Oförändrad avgift per timma mellan 9-15, (9-15): 10 kr eller 5 kr/timme beroende på zon
Varvsholmen:
Oförändrad avgift per timma: 5 kr/timme 9-15, (9-15)
Ny avgift för pendlarparkering: 200 kr för 30 dygn
Nya områden är Malmen, Ängö, Norrgård och Bremerlyckan/Gamla stan:
Ny avgift för pendlarparkering: 200 kr för 30 dygn
Ny avgift för boendeparkering: 200 kr för 30 dygn
Ny avgift per timma: 5 kr/timme mellan kl 9-18, (9-18)
Bakgrund
Kalmar kommun har som avsikt att införa boendeparkering och utöka det avgiftsbelagda parkeringsområdet på Malmen, Ängö, Norrgård och på Bremerlyckan/Gamla Stan. Uppdraget har sin grund i stor parkeringsproblematik i
flera av områdena.
Kalmar kommun inför boendeparkering för att underlätta för boende att stå
uppställda längre tid. Flera av de tilltänkta områdena är funktionsblandade områden, där det finns både verksamheter och boende. Där är det inte bara boende och besökare till dessa som är i behov av parkering i området och det är
därför som reglering införs. För att boende inte ska behöva flytta bilen på

Serviceförvaltningen
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Södra Långgatan 39
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │anna.sandstedt@kalmar.se
SF

SFN 2016/0703
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grund av 24-timmarsregeln och betala avgift en gång varje dygn införs så kallad
boendeparkering.
Att införa parkeringsreglering (avgift och tid) handlar om att lättare kunna styra
trafiken, få mer rotation på det begränsade antalet parkeringsplatser, lättare
styra vart och när människor parkerar och därmed kan vi prioritera mellan
olika användargrupper. Det hela bygger på att boende, besökare och verksamheter har olika parkeringsbehov vid olika tider på dygnet och genom avgifter
och tidsregleringar kunna styra detta. Genom avgift och tidsreglering skapas
omsättning.

Stefan Larsson
Enhetschef TME
Bilaga
Karta parkeringszoner

Benny Wennberg
Förvaltningschef

Norrgårdsgärdet! 530
p-platser

Ängö!
245 pplatser

Varvsholmen

Malmen! 1
500 pplatser

K2

K1

BremerLyckan/Gamla
stan!

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Urban Sparre
50100

Datum

2016-11-23

Ärendebeteckning

KS 2016/0011

Kommunstyrelsen

Ekonomirapport 2016 - efter oktober månad
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomirapport
2016 – efter oktober månad.
Bakgrund
Delårsbokslutet för perioden januari – augusti redovisade en helårsprognos för
årets resultat på 56,7 miljoner kronor, en positiv avvikelse mot budget på 44,0
miljoner kronor. Motsvarande prognos för årets balanskravsresultat var då 49,2
miljoner kronor.
I denna uppföljning, efter oktober månad, har flera nämnder reviderat sin tidigare prognos.
Kommunstyrelsen redovisar nu en prognos på 39,1 miljoner kronor (32,6 miljoner kronor i delårsrapporten), servicenämnden redovisar 4,2 miljoner kronor
(enligt budget), barn- och ungdomsnämnden redovisar 7,4 miljoner kronor (6,3
miljoner kronor) och omsorgsnämnden redovisar 3,5 miljoner kronor (enligt
budget).
Sammantaget innebär denna nya prognos, för nämndernas nettokostnader, en
förbättring med 15,3 miljoner kronor.
För internränta, pensioner, jämförelsestörande poster m.m. beräknas en budgetavvikelse på - 2,5 miljoner kronor, (-3,1 miljoner kronor i delårsbokslutet),
en förbättring med 0,6 miljoner kronor.
Enligt den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och
Landsting (cirkulär 16:51) och Skatteverkets besked den 22 november 2016
avseende slutligt taxeringsutfall för 2015 års inkomster beräknas en budgetavvikelse för skatter och kommunal utjämning på -2,2 miljoner kronor, (-13,0
miljoner kronor i delårsbokslutet), en förbättring med 10,8 miljoner kronor.

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

KS 2016/0011
För finansnettot beräknas en budgetavvikelse på 14,9 miljoner kronor, (13,5
miljoner kronor i delårsbokslutet), en förbättring med 1,4 miljoner kronor.
Slutligt besked har nu lämnats avseende ansökan av ”Statsbidrag för ökat bostadsbyggande” för 2016. Kalmar kommun erhåller 24,0 miljoner kronor.
Efter oktober månad uppgår investeringarna till 314,5 miljoner kronor (246,8
miljoner kronor i delårsbokslutet).
Med hänvisning till ovanstående redovisas, efter oktober månad, en helårsprognos för årets resultat på 108,8 miljoner kronor, en avvikelse mot budget på
96,1 miljoner kronor.
Motsvarande prognos för årets balanskravsresultat är 101,3 miljoner kronor.
Kommunen erhöll i december 2015 27,4 miljoner kronor av det tillfälliga stödet till kommuner och landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen. Av dessa medel är 25,3
miljoner kronor intäktsförda 2016. I denna rapport görs ingen annan bedömning än att
pengarna kommer att användas under året.

Urban Sparre
ekonomichef
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Åsa Bejvall
50111

2016-11-21

Ärendebeteckning

KS 2016/0012

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning
efter oktober 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av uppföljningen
efter oktober.
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.
Förbrukningen efter oktober uppgår till 66,3 % jämfört mot riktvärdet 83,3 %.
Något periodiserat bokslut per oktober har inte upprättats.
Prognosen pekar mot ett överskott med 39,1 miljoner kronor jämfört mot
budget. Det är exploateringsverksamhetens försäljning av Ölandshamnen till
Linnéuniversitetet samt andra exploateringsprojekt som utgör den största delen
av det prognostiserade överskottet, ca 30 miljoner kronor. Därtill redovisar
verksamheten administration och stöd ett överskott på 7 miljoner kronor på
grund av låga kostnader och vakanta tjänster. Här ingår överförmyndarverksamheten som i tidigare prognoser redovisat underskott men nu ser ut att
redovisa ett överskott på ca 1 miljon kronor tack vare återsökning av arvoden
hos Migrationsverket. Gymnasieskolan kommer också att redovisa ett
överskott på 1,2 miljoner kronor beroende på antalet 16-19 åringar är färre än
förväntat.

Åsa Bejvall
Controller
Bilagor: Ekonomisk uppföljning per oktober 2016

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

Verksamhetsområde
Administration och stöd
Exploateringsverksamhet
Gymnasieskola
Infrastruktur och skydd
Näringsliv och arbetsmarknad
Politisk verksamhet
Totalsumma

Data
Summa av ÅRSBUDGETJan 16 - Mån 13 16 Summa av REDOVISATJan 16 - Okt 16
96 564,9
62 756,2
-30 000,0
-67 436,5
271 699,0
225 106,5
45 252,8
30 928,2
72 774,4
46 810,4
12 973,9
10 598,4
469 265,0
308 763,2

Verksamhet

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

Kod
92042 92042
10001 KOMMUNFULLMÄKTIGE
10001
10010 ARBETSUTSKOTTET
10010
10013 KOMMUNSTYRELSEN
10013
10030 BEREDNINGAR
10030
10031 UTBILDNINGSSTÖD
10031
10032 KS-SALENS CAFETERIA
10032
10033 GÄSTFRIHET
10033
10035 PERSONALDELEGATIONEN
10035
10036 PLANUTSKOTTET
10036
11010 PARTISTÖD
11010
13010 KANSLI
13010
13011 VAL
13011
13040 SKL
13040
13041 REGIONFÖRBUNDET
13041
13050 POLITISKA SEKRETERARE
13050
13080 ÖFN PERSONAL, ADMIN
13080
13081 ÖFN ARV, OMKOST UPPDRAGST
13081
13082 ÖVERFÖRMYNDARNÄMND
13082
21580 ADM. PROJEKT O EXPLOATER.
21580
21585 HUVUDPROJEKT
21585
21590 MARKFÖRVÄRV, REGLERING
21590
21592 ÖVRIG MARK O FASTIGHETER
21592
22010 NÄRINGSLIVSENHETEN
22010
22012 SCIENCE PARK AB
22012
22013 FORSKNING, UTV., TILLVÄXT
22013
22014
ÅRETS STADSKÄRNA
22014
22020 INFORMATIONSVERKSAMHET
22020
22030 ÖVRIGA AKTIER O ANDELAR
22030
22031 AKTIER KALMAR KOMMUNBOLAG
22031
22032 KALMARSALEN
22032
22040 HEMSÄNDNINGSBIDRAG
22040
22041 LANDSBYGDSUTVECKLING
22041
22060 TIDNING OCH INFO
22060
22061 KALMAR SCIENCE PARK
22061
22062 FÄRJA KALMAR - ÖLAND
22062
22063 KALMARSUND PROMOTION
22063
22064 STARTA EGET
22064
22065 FÖRETAGSETABLERINGAR
22065
22066 DRIFT HEMSIDA
22066
22067 STORTORGET
22067
22068 GULDFESTEN
22068
22069 TV-REKLAMKAMPANJEN
22069
22070 KIUF
22070
22071 INNOVATIONSCENTRUM
22071
22072 INTERNAT. KONTAKTER
22072
22073 UNG FÖRETAGSAMHET
22073
22074 CONNECT SYDOST
22074
22075 NÄRINGSLIVSKONFERENS
22075
22076 TIDNING KALMAR
22076
22077 HEJ KALMAR
22077
22078 FÖRETAGSLOTS
22078
22079 FAIR TRADE CITY
22079
22080 KVINNLIGT FÖRETAGANDE
22080
22081 NÄRINGSLIVSUTVECKLING
22081
22082 IUC
22082
22083 NYFÖRETAGARCENTRUM
22083
22084 CITY KALMAR
22084
22085 SKOLA NÄRINGSLIV
22085
22087 MEDLEMSAVGIFTER
22087
22088 TOPP 100
22088
22089 MITT FÖRETAG, PROJEKT
22089
22090 INFLYTTARLOTS
22090
22091 KALMARSUNDSREGIONEN
22091
23010 DESTINATION KALMAR
23010
26320 MUDDRING
26320
26330 SOCIAL HÅLLBARHET STIFTEL
26330
26340 STRATEGER
26340
26343 INTERNATIONELLA NÄTVERK
26343
26344 EKOLOGISKT HÅLLBARHET ÖVR
26344
26346 SOCIAL HÅLLBARHET ÖVRIGT
26346
26347 JÄMSTÄLLDHET
26347
26348 HBTQ-FRÅGOR
26348
26349 RÅDET FÖR TRYGGARE KALMAR
26349
26351 ELBILSPOOL
26351
26353 ENERGIKONTOR SYDOST
26353
27000 ADMINISTRATION BRANDKÅR
27000
27010 BRANDKÅREN DRIFT
27010
27011 BRANDKÅREN KALMAR
27011
27012 BRANDKÅREN VOXTORP
27012
27013 BRANDKÅREN PÅRYD
27013
27014 BRANDKÅREN ROCKNEBY
27014
27020 FÖREBYGGANDE BRANDSKYDD
27020
27030 ÖVNINGS- O UTB VERKSAMHET
27030
27031
INTERN UTBILDNING
27031
27040 SOTNINGSVÄSEN
27040
27500 SÄKERHETSSAMORDNING
27500
27510
SKYDDSJAKT
27510
27520 KSC LARMCENTRAL
27520
45010 GYMNASIESKOLA
45010
47210 KUNSKAPSNAVET INTÄKTER
47210
47211 ADM. KUNSKAPSNAVET
47211
47212 UPPHANDLAD UTBILDNING
47212
47213 YRKESFÖRARUTBILDNING
47213
47215 FINANSIERING MEDLEMSKOMMU
47215
47216 SFI UTVECKLING
47216
47230 VUXENUTBILDNING
47230
47510 STUDENTKÅREN
47510
47520 UNIVERSITETSSTRATEG
47520
60020 PERSONAL, ÖVRIGT
60020
60021
INTEGRATIONSRÅD
60021
60024 MILJÖFÖRBÄTTR ÅTG, INVENT
60024
60025 LOKAL (FÖR VHT)
60025
60027 LEASINGBIL INV. SERVICE
60027
60028 UTBILDNING INV. SERVICE
60028
60029 TOLKKOSTNADER INV SERVICE
60029
60032 SFI
60032
60034 PROJEKT FÖRSKOLELÄRARE
60034
60035 LOKALER (2:A HANDSLGH)
60035
60036
PRAKTIKSAMORDNARE
60036
60037 LOKALER BROFÄSTET
60037
60040 SCHABLON ÅTERSÖK PERSONAL
60040
60041 FÖRSÖRJNINGSSTÖD ETABL
60041
60042 SAMHÄLLSORIENTERING
60042
60043 KVOTFLYKTINGAR
60043
60050 PERSONAL, ÖVRIGT
60050
60052 MENTOR TILL MENTOR
60052
60053
BOENDESAMORDNING
60053
60054 Tik-Tack
60054
60055 MÖTESPLATSEN
60055
60056 KOLBODA
60056
60057 SFI-PROJEKT
60057
61010 ADM. ARBETSMARKNADSENHET
61010
61021 OFF. SKYDDADE ANSTÄLLNING
61021
61022 LÖNEBIDRAG
61022
61025 INSTEGSJOBB
61025
61028 SÄRSKILT ANSTÄLLNINGSSTÖD
61028
61029 ÅTGÄRD
61029
61030 TRYGGHETSANSTÄLLNING
61030
61031 UTVECKLINGSANSTÄLLNING
61031
61032 NYSTARTSJOBB
61032
61035 FÖRSTÄRKT SÄRS. ANST STÖD
61035
61040 FALKENBERGSHUSET
61040
61041 FRAMTIDEN
61041
61042
61042 ÅTERBRUKET
61043 DATORTEK
61043
61044 Prova På Praktik
61044
61045 DEL-TA
61045
61046 SERVICEFÖRVALTNINGEN
61046
61047 RAMP
61047
61049 OMRÅDESANSVARIGA
61049
61050 TIA
61050
61051 AKTIVA FÖRSÖKSVERKSAMHET
61051
61056 VERKSAMHETSFORDON
61056
61057 DUA
61057
61060 DIVERSE
61060
61070 LOKALKOSTN TRÄDGÅRDSGATAN 61070
80010 EXPLOATERING ARB. OMRÅDEN
80010
80020 TOMTRÄTTSAVGÄLD EXTERNA
80020
80021 TOMTRÄTTSAVGÄLD INTERN
80021
80022 TOMTRÄTTSAVGÄLD HAMNEN
80022
80510 HAMNANLÄGGNINGAR
80510
80520 MUDDRING KALMAR HAMN
80520
81510 EXPLOATERING BOSTADSOMR.
81510
81520 TOMTRÄTTSAVGÄLD BOSTÄDER
81520
81525 FRIKÖP TOMTRÄTT BOSTÄDER
81525
87010 LAKVATTENHANTERING
87010
87020 MILJÖPROJEKT
87020
92001 FÖRVALTNINGSLEDNING
92001
92002 KOMMUNFÖRSÄKRING
92002
92003 KVALITETS- O MILJÖLEDNING
92003
92004 FÖRVALTNINGSTRÄFFAR
92004
92005 LEDNINGSGRUPPEN
92005
92008 ÖVRIGA UTGIFTER, OLA
92008
92009 KVAL. & SERVICE, PERSONAL
92009
92010 PERSONALBEFRÄMJ. ÅTGÄRDER
92010
92011 KONSULTINSATSER
92011
92012 HANDIKAPP. PROG. KPR/KHR
92012
92014 FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER
92014
92015 KONTAKTCENTER
92015
92019 ENHETSCHEF KoO
92019
92020 STADSHUSET
92020
92021 VAKTMÄSTERI
92021
92022 FRANKERING
92022
92023 KONTORSFÖRRÅD/KOPIERING
92023
92025 ARKIV
92025
92026 ÄRENDEHANTERING
92026
92027 VERKSAMHETSUTVECKLING
92027
92028 IT-TJÄNSTER FRÅN SF
92028
92029 IT-STRATEG
92029
92030 EKONOMIADMINISTRATION
92030
92031 EKONOMI- OCH STÖDSYSTEM
92031
92038 BREDBANDSUTBYGGNAD
92038
92040 PERSONALADMINISTRATION
92040
92041 UTBILDNINGSVERKSAMHET
92041
92043 FACKLIGA FÖRETRÄDARE
92043
92044 ÖVR PERSONALADM ÅTGÄRDER
92044
92045 PLATSANNONSERING
92045
92047 HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE
92047
92051 HEMSIDAN
92051
92054 NATIONALDAGEN
92054
92055 KOMMUNHÄLSA
92055
92060 STATISTIK
92060
Totaler

ÅRSBUDGET
Jan 16 - Mån 13 16

REDOVISAT
Jan 16 - Okt 16

0
1543,7
4818,2
323,5
20,1
244
46
80
29,7
496,8
1815
4268,6
50
1627
4345
3393,9
3681,5
7100,3
199,6
3619,8
0
100
0
4074,7
6000
1000
100
6478,3
1595
3957
2678
183
100
140
250
100
25
25
145
30
20
200
150
35
100
180
95
25
25
700
70
100
15
40
165
250
80
650
25
15
150
50
100
100
14752
0
1000
3019,8
1052,7
150
150
240
50
139
16
100
3459,6
6180,1
21963,4
2049,2
1622,3
2149
2665,7
2866,3
303
10
295,1
50
0
243555
-6000
7021
17379
0
-9640
-1
28144
720
325
7072
100
0
700
120
75
450
4500
800
260
487
0
-24919
7500
950
20
1000
32
0
100
186
567
0
4777,1
799,6
7000
250,2
3150
99,7
499,9
399,7
1000,4
1457,3
1098
1066
512,9
149,8
1300,1
1400
400
12,7
15
924,5
192,8
348
0
300
0
-17240,1
-755
-3945
0
0
356
-12859,9
-1150
0
2500
13,3
3875,6
55
325
89
65
593,7
1840,1
69
600
100
0
6377,1
1188,2
3975
120
727
130
1498,9
900
2475,6
3325
1040
7331,3
238
1000
6342,4
-225
3971,1
3229,2
120
567,5
214
113
8395,4
716
469265

6,5
1082,4
3970,7
260,2
0
228
33,4
43,5
12,9
358,9
1815,2
2904,3
10
1627
4344,6
2734,8
2540,2
8649,1
167,9
2678,3
527,2
116,5
14,4
3223,8
6014
100
141,5
5913,2
1407,2
3297,3
2600
231
3,9
30
250
142,5
0
0
8,9
0
0
158,2
49,5
0
0
136
180
0
162
708,5
0,1
21,2
6,2
0
104,7
250
200
630,5
0
11,5
53
50
88
56,7
14720
-6362,9
-250,7
2102,2
913,8
98,9
63,6
103,1
48,4
33,7
-7,1
99
2911,4
5482,1
18026,5
1841
1384,9
2211,8
2938,4
1169,3
331,2
0
-326,3
167,7
39,5
201647,6
-12210,6
7516,4
3777,8
-66,4
-6729
88,5
23458,9
614,3
291,1
6202,2
24,2
4,5
764,7
92,6
83,9
625,8
3291,1
0
819,6
235,6
663,3
-26740,9
-718,4
1342,5
72,3
0
241,1
-139,5
69,5
142,7
597,8
232,3
3754,1
400,6
7102,2
185,6
1407,1
0
412,8
876,2
1457,4
1563,5
750,9
1044,4
191,1
59,3
1169,4
316,3
400
-277,3
4,2
1040
-1291,6
148,8
-263,5
143
497,6
-30088,3
-662,4
-3373
-83,8
710,6
297,3
-37464,7
-1281,2
-243,2
2183,7
231,1
1501,7
0
101
70,3
24,4
1156,1
1419,7
42,5
556,1
72,8
-787
4240
1038,5
3091,4
76,6
596,4
192,6
647,1
230
2086,4
3021,8
696,7
6418,3
-2540
114,6
5913,9
657,5
3254,6
2243,2
27,4
84,4
10,4
48,4
6308,3
438,5
310801,8

Verksamhet

KOMMUNFULLMÄKTIGE
ARBETSUTSKOTTET
KOMMUNSTYRELSEN
BEREDNINGAR
UTBILDNINGSSTÖD
KS-SALENS CAFETERIA
GÄSTFRIHET
PERSONALDELEGATIONEN
PLANUTSKOTTET
PARTISTÖD
KANSLI
VAL
SKL
REGIONFÖRBUNDET
POLITISKA SEKRETERARE
ÖFN PERSONAL, ADMIN
ÖFN ARV, OMKOST UPPDRAGST
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND
ADM. PROJEKT O EXPLOATER.
HUVUDPROJEKT
MARKFÖRVÄRV, REGLERING
ÖVRIG MARK O FASTIGHETER
NÄRINGSLIVSENHETEN
KALMAR SCIENCE PARK AB
FORSKNING, UTV., TILLVÄXT
ÅRETS STADSKÄRNA
INFORMATIONSVERKSAMHET
ÖVRIGA AKTIER O ANDELAR
AKTIER KALMAR KOMMUNBOLAG
KALMARSALEN
HEMSÄNDNINGSBIDRAG
LANDSBYGDSUTVECKLING
TIDNING OCH INFO
KALMAR SCIENCE PARK
FÄRJA KALMAR - ÖLAND
KALMARSUND PROMOTION
STARTA EGET
FÖRETAGSETABLERINGAR
DRIFT HEMSIDA
STORTORGET
GULDFESTEN
TV-REKLAMKAMPANJEN
KIUF
INNOVATIONSCENTRUM
INTERNAT. KONTAKTER
UNG FÖRETAGSAMHET
CONNECT SYDOST
NÄRINGSLIVSKONFERENS
TIDNING KALMAR
HEJ KALMAR
FÖRETAGSLOTS
FAIR TRADE CITY
KVINNLIGT FÖRETAGANDE
NÄRINGSLIVSUTVECKLING
IUC
NYFÖRETAGARCENTRUM
CITY KALMAR
SKOLA NÄRINGSLIV
MEDLEMSAVGIFTER
TOPP 100
DRIVHUSET
INFLYTTARLOTS
KALMARSUNDSREGIONEN
DESTINATION KALMAR
MUDDRING
SOCIAL HÅLLBARHET STIFTEL
STRATEGER
INTERNATIONELLA NÄTVERK
EKOLOGISKT HÅLLBARHET ÖVR
SOCIAL HÅLLBARHET ÖVRIGT
JÄMSTÄLLDHET
HBTQ-FRÅGOR
BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET
ELBILSPOOL
ENERGIKONTOR SYDOST
ADMINISTRATION BRANDKÅR
BRANDKÅREN DRIFT
BRANDKÅREN KALMAR
BRANDKÅREN VOXTORP
BRANDKÅREN PÅRYD
BRANDKÅREN ROCKNEBY
FÖREBYGGANDE BRANDSKYDD
ÖVNINGS- O UTB VERKSAMHET
INTERN UTBILDNING
SOTNINGSVÄSEN
SÄKERHETSSAMORDNING
SKYDDSJAKT
KSC LARMCENTRAL
GYMNASIESKOLA
KUNSKAPSNAVET INTÄKTER
ADM. KUNSKAPSNAVET
UPPHANDLAD UTBILDNING
YRKESFÖRARUTBILDNING
FINANSIERING MEDLEMSKOMMU
SFI UTVECKLING
VUXENUTBILDNING
STUDENTKÅREN
UNIVERSITETSSTRATEG
PERSONAL & ADMINISTRATION
INTEGRATIONSRÅD
LOKAL (FÖR VHT)
LEASINGBIL INV. SERVICE
UTBILDNING INV. SERVICE
TOLKKOSTNADER INV SERVICE
SFI
PROJEKT FÖRSKOLELÄRARE
BOSTÄDER (2:A HANDSLGH)
PRAKTIKSAMORDNARE
LOKALER BROFÄSTET
SCHABLON ÅTERSÖK PERSONAL
FÖRSÖRJNINGSSTÖD ETABL
SAMHÄLLSORIENTERING
KVOTFLYKTINGAR
PERSONAL, ÖVRIGT
MENTOR TILL MENTOR
BOENDESAMORDNING
TIK-TACK
MÖTESPLATSEN
KOLBODA/HELGESBO
SFI-PROJEKT
ADM. ARBETSMARKNADSENHET
OFF. SKYDDADE ANSTÄLLNING
LÖNEBIDRAG
INSTEGSJOBB
SÄRSKILT ANSTÄLLNINGSSTÖD
ÅTGÄRD
TRYGGHETSANSTÄLLNING
UTVECKLINGSANSTÄLLNING
NYSTARTSJOBB
FÖRSTÄRKT SÄRS. ANST STÖD
FALKENBERGSHUSET
FRAMTIDEN
ÅTERBRUKET
DATORTEK
Prova På Praktik
DEL-TA
SERVICEFÖRVALTNINGEN
RAMP
OMRÅDESANSVARIGA
TIA
AKTIVA FÖRSÖKSVERKSAMHET
VERKSAMHETSFORDON
DUA
DIVERSE
LOKALKOSTN TRÄDGÅRDSGATAN
EXPLOATERING ARB. OMRÅDEN
TOMTRÄTTSAVGÄLD EXTERNA
TOMTRÄTTSAVGÄLD INTERN
TOMTRÄTTSAVGÄLD HAMNEN
HAMNANLÄGGNINGAR
MUDDRING KALMAR HAMN
EXPLOATERING BOSTADSOMR.
TOMTRÄTTSAVGÄLD BOSTÄDER
FRIKÖP TOMTRÄTT BOSTÄDER
LAKVATTENHANTERING
MILJÖPROJEKT
FÖRVALTNINGSLEDNING
KOMMUNFÖRSÄKRING
KVALITETS- O MILJÖLEDNING
FÖRVALTNINGSTRÄFFAR
LEDNINGSGRUPPEN
ÖVRIGA UTGIFTER, OLA
KVAL. & SERVICE, PERSONAL
PERSONALBEFRÄMJ. ÅTGÄRDER
KONSULTINSATSER
HANDIKAPP. PROG. KPR/KHR
FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER
KONTAKTCENTER
ENHETSCHEF KoO
STADSHUSET
VAKTMÄSTERI
FRANKERING
KONTORSFÖRRÅD/KOPIERING
ARKIV
PUBLIC 360
VERKSAMHETSUTVECKLING
IT-TJÄNSTER FRÅN SF
IT-STRATEG
EKONOMIADMINISTRATION
EKONOMI- OCH STÖDSYSTEM
BREDBANDSUTBYGGNAD
PERSONALADMINISTRATION
UTBILDNINGSVERKSAMHET
FACKLIGA FÖRETRÄDARE
ÖVR PERSONALADM ÅTGÄRDER
PLATSANNONSERING
HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE
WEBBUTVECKLING
NATIONALDAGEN
KOMMUNHÄLSA
STATISTIK

Uppföljning efter okt 2016
Tkr
Ansvar

ÅRSBUDGET
2016

REDOVISAT
Jan 16 - Okt 16

ÅTERSTÅR

PROC.FÖRBR.
Riktv 83,3%

PROGNOS AVVIKELSE KOMMENTAR TILL AVVIKELSE

ADMINISTRATION OCH STÖD
INFRASTRUKTUR OCH SKYDD
NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD
POLITISK VERKSAMHET
EXPLOATERINGSVERKSAMHET

96 565
45 253
72 774
12 974
-30 000

62 875
30 946
46 845
10 598
-67 437

33 690
14 307
25 929
2 376
37 437

65,1%
68,4%
64,4%
81,7%
224,8%

89 565
45 253
71 974
12 874
-60 000

GYMNASIEFÖRBUNDET
KRISLEDNING

271 699
0

225 107
2 039

46 592
-2 039

82,9%
0,0%

270 499
0

Totaler

469 265

310 974

158 291

66,3%

430 165

Inte full förbrukning av konsultpengar, vakanta tjänster, överskott
arvoden ÖFM och schablonersättningar invandrarservice

7 000
0
800 Inte full förbrukning av fond för forskning och utveckling
100 Låga kostnader KF och Planutskottet
30 000 Prognosticerat överskott Ölandshamnen mfl projekt
Justering av kommunbidraget utifrån verkligt antal 16-19 åringar
1 200 innebär en minskad kostnad med 1200 tkr.
0 Avser akutboendet, kostnaderna ersätts av Migrationsverket

39 100

KOMMENTARER TILL UTFALL
- Administration och stöd, utfallet påverkas av låg förbrukning på invandrarservice och av konsultpengar. 80% av verksamhetens budget är
personalkostnader och vakanta tjänster har påverkar utfallet
- Infrastruktur och skydd, erhållet bidrag av muddring malmfjärden och låg förbrukning på brandkårens utbildningsverksamhet påverkar
utfallet.
- Näringsliv och arbetsmarknad, fonden för forskning och utveckling har endast förbrukats till 10% vilket drar ner övrig verksamhet som
ligger i linje med riktvärdet.
- Politisk verksamhet, ligger i nivå med riktvärdet.
- Exploateringsverksamheten har sålt flera områden Ölandshamnen, Snurrom, Boholmarna och Västra Djurängen.

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Jonas Agerhed
50102

2016-11-24

Ärendebeteckning

KS 2016/0343

Kommunfullmäktige

Ändringar i verksamhetsplan med budget 2017
och ekonomisk plan 2018-2019
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige gör följande ändringar och tillägg till sitt tidigare beslut den 20 juni 2016 § 146 om Verksamhetsplan med budget för 2017
och ekonomisk planering 2018-2019:
1.

Kommunfullmäktige beslutar att justera nämndernas driftbudgetramar
med de rampåverkande poster som redovisas under avsnittet ”Nämndernas driftbudgetramar”.
Den samlade förändringen för respektive nämnd specificeras i belopp under avsnittet ”Förändringar per nämnd”.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att justera de samlade budgeterade intäkterna från kommunalskatt, kommunal utjämning och generella statsbidrag,
baserat på ny skatteunderlagsprognos samt nya demografiska förutsättningar. De ändringar som påverkar resultatet jämfört med tidigare beslutad
budget redovisas i tabell under avsnittet ”Resultaträkning”.
Dessa justeringar, tillsammans med ändringar i nämndernas driftbudgetramar enligt punkt 1 ovan, ger följande budgeterade årets resultat (årets
resultat enligt tidigare beslut inom parentes); 2017 55,0 (101,4) mnkr, 2018
7,3 (55,1) mnkr, 2019 -33,4 (24,0) mnkr. Den samlade effekten av det justerade resultatet redovisas i avsnittet ”Resultaträkning.”

3.

Kommunfullmäktige beslutar att göra de ändringar och tillägg till respektive fokusområden och mål som redovisas under avsnittet ”Ändringar och
tillägg till fokusområden, mål och uppdrag i verksamhetsplan 2017”.

4.

Kommunfullmäktige beslutar att göra de tillägg till ekonomistyrningsprinciperna som redovisas under avsnittet ”Tillägg till Kalmar kommuns principer för ekonomistyrning”.

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

KS 2016/0343
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Bakgrund
Den politiska majoriteten presenterar förslag till ändringar i Verksamhetsplan
med budget för 2017 och ekonomisk planering för 2018-2019.
Ändringarna syftar till att uppdatera den beslutade budgeten med de senast
kända omvärldsfaktorerna såsom skatteunderlagets utveckling, regeringens
höstbudgetproposition och de demografiska förändringarna. Nämnderas ramar
kan anpassas till nya förutsättningar som kan ha uppstått efter det att budgeten
i juni beslutades. Även ombudgetering mellan nämnder till följd av omorganisationer eller andra verksamhetsförändringar förekommer.

Urban Sparre
Ekonomichef

Jonas Agerhed
Budgetchef

Bilagor
Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering
2018-2019

Ändringar i Verksamhetsplan med
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Inledning
I juni 2016 antog kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk
planering 2018-2019. Nämnderna arbetar under hösten 2015 med detaljerade internbudgetar
för 2016 där kommunfullmäktiges ekonomiska ramar samt fokusområden med
inriktningstexter, mål och uppdrag ligger till grund för planeringen av verksamheten.
Ändringarna i detta dokument, ”Ändringsbudgeten”, syftar till att uppdatera den beslutade
budgeten med de senast kända omvärldsfaktorerna såsom skatteunderlagets utveckling,
regeringens höstbudgetproposition och de demografiska förändringarna. Nämnderas ramar
kan behöva anpassas till nya förutsättningar som kan ha uppstått efter det att budgeten i juni
beslutades. Ombudgetering mellan nämnder till följd av omorganisationer eller andra
verksamhetsförändringar kan också förekomma.

Ändringar och tillägg till fokusområden, mål och uppdrag i
verksamhetsplan 2017


Till fokusområde Ett växande attraktivt Kalmar läggs fullmäktigemålet:
I och med Kalmar kommuns satsning på ”Förenkla helt enkelt” så ska Nöjd-KundIndex (NKI) i SKL:s mätning avseende företagsklimatet årligen öka.



Till fokusområde Ett växande attraktivt Kalmar läggs uppdraget:
Samhällsbyggnadsnämnden i samverkan med kommunstyrelsen och Destination
Kalmar AB får i uppdrag att utreda en evenemangsarena på Lindö.



Till fokusområde Ett växande attraktivt Kalmar läggs uttalandet:
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 upphandlingar av varor och tjänster.

Tillägg till Kalmar kommuns principer för ekonomistyrning
I syfte att möjliggöra en central bedömning (omprövning) av nämndernas budgetramar med
anledning av upphandlingars ekonomiska effekt görs följande tillägg till ”Kalmar kommuns
principer för ekonomistyrning” i Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering
2018-2019 under avsnittet ”Justering av budgetramar”:
I de fall upphandlingar av varor och tjänster medför väsentligt förändrade kostnader kan
nämnds budgetram bli föremål för justering. Effekten av upphandlingarna följs upp löpande,
och halva kostnadsförändringen kan utgöra grund för ramjustering.

Ekonomiska förutsättningar
Omvärldsläge

Den svenska ekonomin har i år uppnått konjunkturell balans efter att under ett antal år strävat
mot återhämtning sig från finanskrisen hösten 2008. Svensk ekonomi har utvecklats starkare än
i många andra länder, vilket medfört att det i högre grad än tidigare varit den inhemska
konsumtionen och investeringarna istället för exporten som drivit tillväxten. Inflation och
räntor har varit mycket låga under en längre tid.
3

Demografi

Budgeten för 2017 som beslutades i juni 2016 hade som utgångspunkt den reviderade
befolkningsprognosen från december 2015. Budgeten för 2017 uppdateras nu utifrån 2016 års
befolkningsprognos vilket medför en högre takt i ökningen av invånarantalet än tidigare. En
högre befolkningsökning medför såväl ökade intäkter som kostnader. Fördelningen i
åldersgrupperna har också stor betydelse för detta. Nettoresultatet av en befolkningsökning är
dock begränsad. Det centrala för planeringen är att beräkningarna av intäkter och kostnader
utgår från samma värden.
Kommunprognosen 2016 ger en befolkningsökning på cirka 1,1 procent årligen under
planeringsperioden. Föregående kommunprognos var cirka 0,9 procent årligen och SCB:s
riksprognos för 2017 är cirka 1,6 procent för att sedan minska längre fram.
Generellt sett är osäkerheten i befolkningsprognoserna större är normalt, bland annat
beroende på utvecklingen gällande antalet asylsökande och nyanlända i riket.
Skatteintäkter

Under några år har den årliga ökningen av skatteunderlaget ökat kraftigt. Det man nu ser är att
den årliga ökningen kommer att vara mindre framöver. Antalet arbetade timmar i samhället,
vilket utgör basen för skatteintäkterna, väntas också öka långsammare.
Nedanstående tabell visar en sammanställning av väsentliga nyckeltal som påverkar
utvecklingen för kommunsektorns ekonomi uppdaterade med de senaste bedömningarna från
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) hösten 2016.
Valda nyckeltal från SKL Ekonomirapporten
oktober 2016 och SKL cirkulär 16:51

2016

2017

2018

2019

Skatteunderlagsprognos oktober 2016

5,0

4,5

3,9

3,8

Befolkningsökning i riket, SCB sep 2016 (%)

1,3

1,6

1,0

1,2

Prisindex kommunal verksamhet, PKV (%)

3,0

2,7

2,9

3,2

Bruttonationalprodukt BNP, årlig förändring. (%)

3,4

2,4

2,0

1,8

Arbetade timmar i samhället, årlig förändring (%)

2,0

1,4

0,7

0,4

Timlön, årlig förändring (%)

2,6

2,8

3,1

3,4

Konsumentprisindex KPI, årlig förändring (%)

1,0

1,8

3,0

2,6

Realt skatteunderlag, årlig förändring (%)

2,3

1,9

1,1

0,8

Arbetslöshet, relativ (%)

6,8

6,7

6,6

6,6

-0,5

0,0

Reporänta vid årets slut (%)

De samlade intäkterna från skatt, kommunal utjämning och generella statsbidrag minskar
jämfört med prognosen som låg till grund för budgetbeslutet i juni med -24,8 mnkr för 2017,
39,7 mnkr för 2018 och 32,3 mnkr för 2019, givet samma befolkningsprognos. Den
uppreviderade befolkningsprognosen gör samtidigt att intäkterna ökar med 8,2 mnkr 2017,
25,8 mnkr 2018 och 45,7 mnkr 2019. Nettoeffekten blir därmed inte så kraftig.
Under en följd av år har LSS-utjämningen gett tillbaka i storleksordningen 30-35 procent av
kostnaderna som Kalmar haft för den alltmer omfattande LSS-verksamheten med två års
eftersläpning. Man kan nu se ett trendbrott där kommunen tappar intäkter i LSS-utjämningen
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trots fortsatt volymtillväxt i verksamheten. För budgeterade anslag till utökad verksamhet
under planeringsperioden upptas inte längre några ökade intäkter från utjämningen.
Höstbudgetpropositionen

Kommunsektorns planeringsförutsättningar påverkas i hög grad av riksdagens beslut om
statens finanser. Kommunerna har att förhålla sig till förändringar, dels i det generella
statsbidraget och dels i de specialdestinerade, ”riktade” statsbidragen.
Kommuner och landsting tillförs cirka 10 mdkr i statsbudgeten inför 2017, ”välfärdsmiljarderna”. De fördelas dels proportionellt efter befolkning och dels utifrån andelen
asylsökande och nyanlända respektive kommun tagit emot. Den proportionella delen kommer
successivt öka och slutligen kommer hela summan ingå i det generella statsbidraget. Över tid
kompenserar välfärdsmiljarderna i stort sett för urholkningen som varit i utjämningssystemets
generella statsbidrag, men inte mer än så. Därmed finns inte längre stöd för att
välfärdsmiljarderna skulle antas utgöra en resursförstärkning utöver värdesäkring av det
generella statsbidraget, och de samlade intäkterna i kommunens budget anpassas till detta.
Jämfört med beräkningen av Kalmars andel av välfärdmiljarderna i budgetbeslutet i juni ger
den senaste preliminära beräkningen 0,8 mnkr högre utfall (39,2 mnkr jämfört med 38,4 mnkr).
Kommunsektorns kostnader

Under perioden 2000-2015 har den genomsnittliga årliga volymdrivna kostnadsökningen för
kommunsektorn varit 0,6 procent. Prognoserna för de närmaste åren är en årlig ökning i
storleksordningen 1,6 procent.
Kommunsektorn står inför ett skifte 2017. Bedömningen är att den årliga kostnadsökningen på
grund av demografiskt drivna behov då kommer att överstiga tillväxten av intäkterna till följd
av ökat realt skatteunderlag. Mot slutet av planeringsperioden kommer effekten förstärkas
ytterligare. Där ligger en stor del kommunsektorns framtida utmaningar som kan ta sig uttryck
i exempelvis skattehöjningar, effektiviseringar och behov av ökade statsbidrag.
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
2015

2016

2017

Demografiska behov

2018

2019

2020

Realt skatteunderlag

2015 uppgick de samlade investeringarnas för Sveriges kommunkoncerner till cirka 105 mdkr.
Investeringsbehoven bedöms vara fortsatt höga de närmaste åren, inte minst i
kommungruppen större städer, dit Kalmar hör.
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Resultaträkning
I juni 2016 beslutade kommunfullmäktige om Verksamhetsplan med budget för 2017 och
ekonomisk planering för 2018-2019. Resultatnivån för 2017 budgeterades till 101,4 mnkr, för
2018 till 55,1 mnkr och för 2019 till 24,0 mnkr. En uppdatering med hänsyn tagen till de
samlade förändringarna som budgetavstämningen innehåller ger följande resultaträkning.
RESULTATRÄKNING
Mnkr
Verksamhetens nettokostnader
Kommunalskatteintäkter
Kommunal utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära poster

Bokslut
2015
-3 286,4

Budget
2016
-3 500,9

2 740,0
597,3
24,5
-13,0
62,5
0,0

2 886,0
627,8
21,7
-21,9
12,7
0,0

2 999,1
673,7
23,2
-12,5
55,0
0,0

3 116,1
698,2
23,2
-22,4
7,3
0,0

3 234,5
731,0
23,2
-34,1
-33,4
0,0

62,5

12,7

55,0

7,3

-33,4

98,1%

99,6%

98,5%

99,8%

100,8%

0,0

10,8

18,1

Årets resultat
Nettokostnadsandel
Regleringsposten i statsbidraget hålls +/-0

Budget Planering
2017
2018
-3 628,5
-3 807,8

2019
-3 987,9

Fortsatt förutsätts att staten över tid lever upp till utfallet av det kommunala utjämningssystemet och räknar upp det generella statsbidraget i takt med övriga intäktsförändringar.
Erfarenheten talar för att så blir fallet, även om det i liggande statsbudget inte finns upptagen
någon sådan justering. Det innebär att i beräkningen av de samlade intäkterna från skatt,
utjämning och generella statsbidrag antas att den så kallade regleringsposten hålls till noll och
inte medför någon resultatpåverkan.
I nedanstående tabell sammanfattas alla de ändringar som utgör skillnaden i årets resultat för
åren 2017-2019 mellan budgetbeslutet i juni 2016 och det nu aktuella beslutet om ändringar av
budgeten.
Resultatförändring mellan budget 2017 (KF juni 2016) och avstämning (KF dec 2016)

Belopp i mnkr

2017

2018

2019

Årets resultat i budget 2017 beslutad i KF i juni 2016

101,4

55,1

24,0

Ny skatteunderlagsprognos (SKL 16:51)

-24,8

-39,7

-32,3

8,2

25,8

45,7

-17,0

-22,4

-33,7

Regleringar enligt finansieringsprincipen (höstbudgetpropositionen)

-3,8

-4,4

-4,4

LSS-utjämning, trendbrott i jämförelse med kostnadsökning

-5,0

-9,5

-14,3

0,8

0,8

0,8

-4,8

-4,8

-4,8

-13,2

-18,3

-21,4

Resursfördelning, äldreomsorg

-1,7

-1,7

-1,7

Uppdaterad pensionsprognos

-7,3

9,7

-3,9

5,4

5,4

5,4

Ny befolkningsprognos (Kommunprognos 2016-2025)
Välfärdsmiljarderna blir del av regleringsposten, inte utöver den

Uppdaterad preliminär beräkning av "välfärdsmiljarderna"
Drift och hyra KIFAB Arena enligt KF beslut
Resursfördelning, fler barn och elever

Nya parkeringsavgifter och parkeringsområden
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Friskvård, försöksverksamhet 2017

-2,0

0,0

0,0

Byggbonus, statsbidrag

20,0

14,0

14,0

Riktade insatser, KLK (bl.a. jämställdhetskonferens, funka för livet)

-1,0

-0,5

-0,5

Utökat tjänsteköp från Destination Kalmar

-3,0

-3,0

-3,0

Utökad utdelning från Kalmar kommunbolag AB

1,5

1,5

1,5

Finansnetto, övrigt

1,3

-0,7

-4,8

-46,4

-47,8

-57,4

55,0

7,3

-33,4

Summa förändring av årets resultat
Årets resultat efter ändringar i budget enligt ovan

Nämndernas driftbudgetramar
Med anledning av förändrade förutsättningar görs tillägg och avdrag i nämndernas
driftbudgetramar, utöver det som beslutades i Verksamhetsplan med budget 2017 och
ekonomisk planering 2018-2019.
Justeringar enligt finansieringsprincipen

Ramjusteringar kan dels grundas i förändringar av öronmärkta medel i den generella
statsbidraget, som uttrycks i kronor per invånare enligt den så kallade finansieringsprincipen,
dels som egna omprioriteringar. Följande justeringar enligt finansieringsprincipen, ur
regeringens höstbudgetproposition 2016, finns upptagna i denna budgetavstämning:






Rätt till Komvux
Skyldighet att erbjuda lovskola i årskurs 8-9
”Läsa-skriva-räkna-garanti”
Effektiviseringar av nationella prov
Betygssättning i moderna språk från årskurs 6

Resursfördelningssystem

Inom barnomsorgs- och skolverksamhet ökar antalet barn och elever jämfört med budget
redan 2016 och fortsätter att öka under planeringsperioden. Prognosen för antalet barn och
elever inom barn- och ungdomsnämndens, Södermöre kommundelsnämnd respektive
servicenämndens kostverksamhet skola justeras upp till nedanstående nivåer.
Barn och elevantal
BUN
SKDN
Summa
Barn och elevantal kost
BUN
SKDN
Summa

2017
12 748
1 770
14 518

2018
13 044
1 806
14 850

2019
13 352
1 831
15 183

2017

2018

2019

11 467
1 690
13 157

11 733
1 724
13 457

12 011
1 746
13 757

Det innebär att nämndernas ramar får ytterligare tillskott utöver redan beslutat för att täcka
kostnaden för volymökningarna. Beloppen uppgår till 13,2 mnkr 2017, 18,3 mnkr 2018 och
21,4 mnkr 2019 jämfört med nivån 2016.
Övriga ramjusteringar

Följande övriga förändringar i nämndernas ramar, till följd av egna prioriteringar, finns
upptagna i denna budgetavstämning:
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Servicenämndens ram justeras i enlighet med beräknade högre intäkter från nya
parkeringstaxor och parkeringsområden.
Kultur- och fritidsnämndens ram justeras för ökad hyreskostnad för Byteaterns lokaler från
2018. Central pott för nya hyror/kapitaltjänstkostnader minskas i motsvarade grad, varför
detta inte får någon resultatpåverkan.
Kultur- och fritidsnämndens ram justeras för ökade hyres- och driftkostnader avseende
KIFAB Arena.
Kommunstyrelsens ram justeras för utökade tjänsteköp från Destination Kalmar AB. Del
av utökningen (50 procent) finansieras av höjd utdelning från Kalmar kommunbolag AB.
Kommunstyrelsens ram utökas 2017 för försöksverksamhet inom friskvård.
Kommunstyrelsens ram utökas med ett anslag för riktade insatser. För 2017 avser det
bland annat en internationell jämställdhetskonferens samt ”Funka för livet”.
Det riktade statsbidraget för ”Byggbonus” beräknas ge ett utfall för Kalmar med 15 mnkr
ökade intäkter 2017 och 10 mnkr årligen 2018-2019. Hanteras inom finansförvaltningen.
Internräntan sänks från 2,9 till 1,75 procent 2017 i enlighet med SKL:s
internräntekommittés rekommendation. Åtgärden påverkar internhyror och kapitaltjänstkostnader för nämnderna, vars ramar justeras med motsvarande belopp vilket gör åtgärden
kostnadsneutral både för enskilda nämnder och för kommunens resultat.

Ombudgetering mellan nämnder

Med anledning av organisationsförändringar görs ombudgeteringar mellan nämnder.
Ombudgeteringar medför ingen nettopåverkan på kommunens resultat. Följande
ombudgeteringar mellan nämndernas driftbudgetramar finns upptagna i denna
budgetavstämning:










HR-specialister överförs till kommunstyrelsen (personalenheten).
Kommunikatörer överförs till kommunstyrelsen (kommunikationsenheten).
Löneadministratörer överförs till kommunstyrelsen (ekonomienheten, koncentrerad
administration).
Kost Ingelstorp överförs från servicenämnden till omsorgsnämnden.
Personal för sporthallar överförs från servicenämnden till kultur- och fritidsnämnden.
Huvudansvar för fritidsgårdslokaler överförs från barn- och ungdomsnämnden till kulturoch fritidsnämnden.
Administrativ tjänst överförs från Södermöre kommundelsnämnd till omsorgsnämnden.
KOFFA, apoteksgranskning överförs från omsorgsnämnden till socialnämnden.
Lokalhyra för arbetsmarknadsverksamhet på länsmuseet överförs från kommunstyrelsen
till kultur- och fritidsnämnden.

Förändringar per nämnd
Nedanstående tabeller sammanfattar förändringarna i nämndernas driftbudgetramar som görs
utöver de ändringar som beslutades i Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk
planering 2018-2019. För att få en detaljerad bild av samtliga ingående poster bör dessa
dokument läsas tillsammans. De tillfälliga ramutökningarna från det extra statsbidraget för
asylsökande och nyanlända som tillförts nämndernas ramar 2016 i särskilt beslut tas följdriktigt
bort ur ramarna 2017.
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Tabellerna innehåller ett antal delsummor vars betydelse utläses enligt nedan.


”Summa resurspåverkande och rampåverkande poster i ändringsbudget” avser de
poster som dels förändrar nämndens driftbudgetram och som dels har en faktisk
påverkan på de totala resurser som nämnden har till förfogande för att bedriva sin
verksamhet. Exempel på sådana poster är satsningar, effektiviseringar och
verksamhetsöverföring till eller från annan nämnd.



”Summa resurspåverkande och rampåverkande poster totalt” summerar den totala
effekten av ram- och resursförändringarna i Verksamhetsplan med budget 2017 och
ekonomisk planering 2018-2019 som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2016
tillsammans med ändringarna i detta dokument ”ändringsbudget”.



”Summa ej resurspåverkande, dock rampåverkande poster i ändringsbudget” avser de
poster som inte har någon faktisk effekt på nämndens resurser att bedriva verksamhet
för, men som ändå påverkar nämndens driftbudgetram. Dessa poster är
kostnadsneutrala och avser exempelvis sänkning av internränta (som kompenseras av
sänkta internhyror och lägre kapitaltjänstkostnader) och tillfälliga resursförstärkningar
under 2016 som inte ska finnas kvar i ramen 2017.



”Summa resurspåverkande, dock ej rampåverkande poster” avser förändrade resurser
för nämnderna som inte regleras via ändrade ramar. Exempel på dessa är riktade
statsbidrag som nämnderna hanterar som intäkter och resursfördelningssystem som
hanteras via centrala anslag (”potter”) och som tillförs nämndernas ramar efterhand
som ökad verksamhetsvolym kräver detta.

Dessa delsummor utmynnar i två summeringsrader.
 ”Summa rampåverkande poster i ändringsbudget” som ligger till grund för nämndernas
ramjusteringar att läsas tillsammans med ramjusteringen i Budget 2017, i enlighet med
praxis från tidigare års ändringsbudgetar.
 ”Summa resurspåverkande poster i budget och ändringsbudget” vars syfte är att ge en
bild av de faktiska resursförändringar, oavsett ursprung, som nämnderna har att
hantera i sin verksamhet.
Kommunstyrelsen - kommunledningskontoret
Förändringar i driftbudgetram (tkr)

Förändring mot föregående år
2017
2018
2019

Friskvård, försöksverksamhet 2017
Tjänsteköp från Destination Kalmar
Anslag för riktade insatser
HR-specialister till personalenheten
Löneadministratörer från omsorgsnämnden (Koncentrerad administration)
Lokaler på Kalmar läns museum till KFN från arbetsmarknadsverksamheten
1,3 kommunikatör till KS från KFN och SN
Summa resurspåverkande och rampåverkande poster i ändringsbudget

2 000
3 000
1 000
7 748
2 266
-103
769
16 680

-2 000

-2 500

0

Ramjusteringar i budget 2017 (beslutad av kommunfullmäktige i juni 2016)
Summa resurspåverkande och rampåverkande poster totalt

61
16 741

364
-2 136

1 405
1 405

Tillfälliga medel 2016 från statsbidrag för asylsökande och nyanlända
Internräntesänkning, motsvaras av sänkta internhyror och kapitaltjänstkostnader
Summa ej resurspåverkande, dock rampåverkande poster i ändringsbudget

-280
-3 337
-3 617

0

0

Summa rampåverkande poster i ändringsbudget
Summa resurspåverkande poster i budget och ändringsbudget

13 063
16 741

-2 500
-2 136

0
1 405
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-500

Not 4) Gymnasieförbundet
Förändringar i driftbudgetram (tkr)

Förändring mot föregående år
2017
2018
2019

Rätt till Komvux (höstbudgetprop. 2016)
Summa resurspåverkande och rampåverkande poster i ändringsbudget
Ramjusteringar i budget 2017 (beslutad av kommunfullmäktige i juni 2016)
Summa resurspåverkande och rampåverkande poster totalt
Summa rampåverkande poster i ändringsbudget
Summa resurspåverkande poster i budget och ändringsbudget
Samhällsbyggnadsnämnden
Förändringar i driftbudgetram (tkr)

3 564
3 564

-132
-132

0

-3 406
158

-397
-529

4 050
4 050

3 564
158

-132
-529

0
4 050

Förändring mot föregående år
2017
2018
2019

HR-specialister till personalenheten
Summa resurspåverkande och rampåverkande poster i ändringsbudget
Ramjusteringar i budget 2017 (beslutad av kommunfullmäktige i juni 2016)
Summa resurspåverkande och rampåverkande poster totalt
Internräntesänkning, motsvaras av sänkta internhyror och kapitaltjänstkostnader
Summa ej resurspåverkande, dock rampåverkande poster i ändringsbudget
Summa rampåverkande poster i ändringsbudget
Summa resurspåverkande poster i budget och ändringsbudget
Servicenämnden
Förändringar i driftbudgetram (tkr)

-691
-691

0

0

-659
-1 350

32
32

33
33

-61
-61

0

0

-752
-1 350

0
32

0
33

Förändring mot föregående år
2017
2018
2019

HR-specialister till personalenheten
0,5 kommunikatör till KS
Kostverksamheten, justering resursfördelning antal barn och elever
Kost Ingelstorp, överföring till omsorgsnämnden
Överflyttning av personal för sporthallar till kultur- och fritidsnämnden
Summa resurspåverkande och rampåverkande poster i ändringsbudget

-719
-294
1 714
-220
-1 721
-1 240

397

294

397

294

421
-819

1 794
2 191

2 072
2 366

Tillfälliga medel 2016 från statsbidrag för asylsökande och nyanlända
Parkeringsintäkter, förändrade taxor och områden
Internräntesänkning, motsvaras av sänkta internhyror och kapitaltjänstkostnader
Summa ej resurspåverkande, dock rampåverkande poster i ändringsbudget

-600
-5 400
-13 182
-19 182

0

0

Summa rampåverkande poster i ändringsbudget
Summa resurspåverkande poster i budget och ändringsbudget

-20 422
-819

397
2 191

294
2 366

Ramjusteringar i budget 2017 (beslutad av kommunfullmäktige i juni 2016)
Summa resurspåverkande och rampåverkande poster totalt
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Kultur- och fritidsnämnden
Förändringar i driftbudgetram (tkr)

Förändring mot föregående år
2017
2018
2019

HR-specialister till personalenheten
0,8 kommunikatör till KS
Lokaler på Kalmar läns museum från kommunstyrelsen
Tillkommande hyreskostnader för Byteaterns verksamhet i Oljefabriken 3
Tillkommande hyreskostnader för "KIFAB Arena" i Släggan 3
Tillkommande personal- och övriga driftkostnader för "KIFAB Arena"
Huvudansvar för fritidsgårdslokaler från barn- och ungdomsnämnden
Överflyttning av personal för sporthallar från servicenämnden
Summa resurspåverkande och rampåverkande poster i ändringsbudget

4 000
800
261
1 721
6 072

4 250

0

Ramjusteringar i budget 2017 (beslutad av kommunfullmäktige i juni 2016)
Summa resurspåverkande och rampåverkande poster totalt

1 056
7 128

3 017
7 267

3 073
3 073

Internräntesänkning, motsvaras av sänkta internhyror och kapitaltjänstkostnader
Tillfälliga medel 2016 från statsbidrag för asylsökande och nyanlända
Tillfälliga medel 2016 för utökat stöd till föreningar
Summa ej resurspåverkande, dock rampåverkande poster i ändringsbudget

-3 512
-1 350
-16 250
-21 112

0

0

Summa rampåverkande poster i ändringsbudget
Summa resurspåverkande poster i budget och ändringsbudget

-15 040
7 128

4 250
7 267

0
3 073

Barn- och ungdomsnämnden
Förändringar i driftbudgetram (tkr)

-338
-475
103
4 250

Förändring mot föregående år
2017
2018
2019

HR-specialister till personalenheten
Betygsättning i moderna språk från åk 6 (höstbudgetprop. 2016)
Skyldighet att erbjuda lovskola i åk 8-9 (höstbudgetprop. 2016)
"Läsa-skriva-räkna-garanti" (höstbudgetprop. 2016)
Effektiviseringar av nationella prov (höstbudgetprop. 2016)
Justering av resursfördelning grundskola och barnomsorg
Huvudansvar för fritidsgårdslokaler till kultur- och fritidsnämnden
Summa resurspåverkande och rampåverkande poster i ändringsbudget

-1 353
58
174

13 080
-261
11 698

Ramjusteringar i budget 2017 (beslutad av kommunfullmäktige i juni 2016)
Summa resurspåverkande och rampåverkande poster totalt

174
755
-348
3 155

3 885

3 736

3 885

17 479
29 177

17 793
21 529

16 370
20 255

-5 724
-5 000
-10 724

0

0

Proportionell andel av riktade statsbidrag
Summa resurspåverkande, dock ej rampåverkande poster

51 300
51 300

2 800
2 800

0

Summa rampåverkande poster i ändringsbudget
Summa resurspåverkande poster i budget och ändringsbudget

974
80 477

3 736
24 329

3 885
20 255

Internräntesänkning, motsvaras av sänkta internhyror och kapitaltjänstkostnader
Tillfälliga medel 2016 från statsbidrag för asylsökande och nyanlända
Summa ej resurspåverkande, dock rampåverkande poster i ändringsbudget
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Omsorgsnämnden
Förändringar i driftbudgetram (tkr)

Förändring mot föregående år
2017
2018
2019

HR-specialister till personalenheten
Administrativ tjänst från Södermöre kommundelsnämnd
Löneadministratörer till kommunstyrelsen (Koncentrerad administration)
Kost Ingelstorp, överföring från servicenämnden
KOFFA, apoteksgranskning, ramöverföring till socialnämnden
Helårseffekt tidigare överförd tjänst från Södermöre kommundelsnämnd
Summa resurspåverkande och rampåverkande poster i ändringsbudget

-1 995
403
-2 266
220
-257
99
-3 796

0

0

Ramjusteringar i budget 2017 (beslutad av kommunfullmäktige i juni 2016)
Summa resurspåverkande och rampåverkande poster totalt

11 611
7 815

7 884
7 884

14 969
14 969

-419
-413
-832

0

0

Proportionell andel av riktade statsbidrag
Summa resurspåverkande, dock ej rampåverkande poster

11 700
11 700

0

0

Summa rampåverkande poster i ändringsbudget
Summa resurspåverkande poster i budget och ändringsbudget

-4 628
19 515

0
7 884

0
14 969

Internräntesänkning, motsvaras av sänkta internhyror och kapitaltjänstkostnader
Tillfälliga medel 2016 från statsbidrag för asylsökande och nyanlända
Summa ej resurspåverkande, dock rampåverkande poster i ändringsbudget

Socialnämnden
Förändringar i driftbudgetram (tkr)

Förändring mot föregående år
2017
2018
2019

HR-specialister till personalenheten
KOFFA, apoteksgranskning, ramöverföring från omsorgsnämnden
Summa resurspåverkande och rampåverkande poster i ändringsbudget

-1 980
257
-1 723

0

0

Ramjusteringar i budget 2017 (beslutad av kommunfullmäktige i juni 2016)
Summa resurspåverkande och rampåverkande poster totalt

-6 210
-7 933

1 910
1 910

1 967
1 967

Internräntesänkning, motsvaras av sänkta internhyror och kapitaltjänstkostnader
Tillfälliga medel 2016 från statsbidrag för asylsökande och nyanlända
Summa ej resurspåverkande, dock rampåverkande poster i ändringsbudget

-148
-6 032
-6 180

0

0

Resursfördelningssystem för LSS-verksamhet, i centralt anslag ("pott")
Summa resurspåverkande, dock ej rampåverkande poster

16 620
16 620

14 990
14 990

16 170
16 170

Summa rampåverkande poster i ändringsbudget
Summa resurspåverkande poster i budget och ändringsbudget

-7 903
8 687

0
16 900

0
18 137
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Södermöre kommundelsnämnd
Förändringar i driftbudgetram (tkr)

Förändring mot föregående år
2017
2018
2019

HR-specialister till personalenheten
Administrativ tjänst till omsorgsnämnden
Helårseffekt tidigare överförd tjänst till omsorgsnämnden
Betygsättning i moderna språk från åk 6 (höstbudgetprop. 2016)
Skyldighet att erbjuda lovskola i åk 8-9 (höstbudgetprop. 2016)
"Läsa-skriva-räkna-garanti" (höstbudgetprop. 2016)
Effektiviseringar av nationella prov (höstbudgetprop. 2016)
Justering av resursfördelning grundskola och barnomsorg
Summa resurspåverkande och rampåverkande poster i ändringsbudget
Ramjusteringar i budget 2017 (beslutad av kommunfullmäktige i juni 2016)
Summa resurspåverkande och rampåverkande poster totalt
Internräntesänkning, motsvaras av sänkta internhyror och kapitaltjänstkostnader
Summa ej resurspåverkande, dock rampåverkande poster i ändringsbudget
Proportionell andel av riktade statsbidrag
Summa resurspåverkande, dock ej rampåverkande poster
Summa rampåverkande poster i ändringsbudget
Summa resurspåverkande poster i budget och ändringsbudget
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-671
-403
-99
8
24

-1 601
-2 742

24
103
-48
1 513
1 592

-1 017
-1 017

2 439
-303

1 022
2 614

4 373
3 356

-1 747
-1 747

0

0

8 600
8 600

400
400

0

-4 489
8 297

1 592
3 014

-1 017
3 356
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Inledning
Kommunledningskontorets verksamhet

Kommunledningskontoret (KLK) 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 är organiserad i nio enheter; kansli- och omvärld, ekonomi, kommunhälsan, projekt- och
exploatering, personal, kommunikation, näringsliv, arbete och välfärd samt brandkår. Kommunledningskontoret arbetar inom fem olika verksamhetsområden; administration och stöd, infrastruktur och skydd,
näringsliv och arbetsmarknad, politisk verksamhet och gymnasieskola.
Administration och stöd

Inom verksamheten administration och stöd återfinns kommunens olika stödfunktioner såsom ekonomihantering, personalfrågor, kansli, kommunikation och koncernledning. Koncernledningen arbetar med
strategifrågor för Kalmar kommuns utveckling och har det samlade ansvaret för kommunen.
Strategernas arbete inom social hållbarhet och miljö ingår också i administration och stöd och har till uppgift att utveckla kommunen inom dessa områden. Invandrarservice administrerar och stödjer de anvisade
flyktingarna som kommer till Kalmar kommun. Överförmyndarnämndens kansli administrerar och hanterar utbildning och arvoden till de gode män som finns inom Kalmar, Borgholm och Mörbylånga kommuner.
Kommunhälsan är Kalmar kommuns inbyggda företagshälsovård (FHV) och stödjer förvaltningarna för
att uppnå friska och nöjda medarbetare på hälsosamma arbetsplatser och arbetar fortlöpande med arbetsmiljöfrågor och hälsoutveckling.
Ansvaret och systemförvaltningen för flera av Kalmar kommuns IT-system återfinns också inom verksamheten administration och stöd. Ärendehanteringssystem, kommunikationssystem, personalsystem,
ekonomisystem och beslutsstödssystem är några av de system som hanteras.
Infrastruktur och skydd

Projekt- och exploateringsenheten ansvarar för köp och försäljning av mark och byggnader, utbyggnad av
arbets- och bostadsområden, tomträttsupplåtelser och avgäldsregleringar. Exploateringsverksamheten är
det affärsmässiga resultatet av den mark som Kalmar kommun exploaterat för utbyggnad av arbets- och
bostadsområden.
Inom infrastruktur och skydd ingår också brandkåren vars huvudsakliga uppdrag är räddningstjänst, förebyggande av brand och andra olyckor enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och tillsyn enligt LSO och
Lagen om brandfarliga och explosiva ämnen (LBE). Kommunens säkerhetssamordnare har till uppgift att bedriva intern och extern utbildning inom området skydd och säkerhet samt samordna och utbilda Kalmar
kommun avseende uppgifter enligt Lagen om extraordinära händelser.
Näringsliv och arbetsmarknad

Näringslivsfrågor inom Kalmar kommun hanteras av näringslivschefen med god hjälp av företagslotsar,
inflyttarlots, landsbygdsutvecklare och universitetsstrateg. Samverkan på olika sätt och på olika plan är
viktiga ledord och ett brett kontaktnät finns därför med näringslivet, Kalmar Science Park, Regionförbundet i Kalmar län, Arbetsförmedlingen, olika näringslivsorganisationer, företagarföreningar, andra kommuner, med flera.
Kunskapsnavet ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen. Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner har samverkat kring vuxenutbildning sedan 1997. I den kommunala vuxenutbildningen ingår;
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grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, lärvux, svenska för invandrare samt olika
upphandlade utbildningar. Kunskapsnavet samordnar infrastrukturen för vuxenutbildningen och genomför utbildning utifrån arbetsmarknadens krav på kompetens och utifrån enskilda individers önskemål och
behov.
Område arbetsmarknad arbetar för att lindra effekterna av arbetslösheten och stärka den enskilde individens ställning på arbetsmarknaden. Aktuella arbetsmarknadsinsatser genomförs utifrån anvisningar ifrån
Arbetsförmedlingen. Placeringar av olika typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder sker i egna verksamheter, den övriga kommunala sektorn, föreningar samt i ideella hjälporganisationer. Målgruppen är arbetssökande kommuninvånare som är inskrivna på Arbetsförmedlingen i åldern 16-64 år. De flesta av deltagarna tillhör det som Arbetsförmedlingen benämner som de utsatta grupperna.
Politisk verksamhet

Den politiska verksamheten arvoderar ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott där kommunalråden arbetar, planutskottet samt de politiska sekreterarna. Kommunen
betalar också ut partistöd och utbildningsstöd till de partier som är valda att representera demokratin i
Kalmar kommun.
Gymnasieskola

Kalmar kommun har tillsammans med Borgholm, Mörbylånga och Torsås kommuner överlämnat huvudmannaskapet för gymnasieskolan till Kalmarsunds Gymnasieförbund. Kommunerna ersätter gymnasieförbundet utifrån antalet 16- till 19-åringar som finns i respektive kommun.
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Verksamhetsmål
Kontoret har brutit ned fullmäktigemålen i nämndsmål för den egna verksamheten inom följande fokusområden: ”Ordning och reda i ekonomin”, ”Ett grönare Kalmar”, ”Ett växande attraktivt Kalmar”, ”Hög
kvalité i välfärden” samt ”Verksamhet och medarbetare”. Kommunledningskontoret har sedan med utgångspunkt i respektive nämndsmål definierat tidsplan, aktiviteter, mätning och resurser. Målen, aktiviteterna och uppdragen redovisas i bilaga ”Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017”.
Kommunstyrelsen har brutit ner 16 stycken av kommunfullmäktiges 20 mål. 42 aktiviteter har knutits till
målen för att de ska uppnås. Därtill har kommunstyrelsen erhållit 11 uppdrag som ska genomföras under
2017.
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Utmaningar och risker
Kontoret har en personalintensiv verksamhet och är beroende av flertalet specialistkunskaper och kompetent personal. I och med att kommunen växer i storlek påverkar det också 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 hos den administrativa personalen 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.
Administration och stöd

Det är ett mycket stort tryck på kontorets administrations- och stödfunktioner och förväntningarna på
utförda uppdrag stämmer inte alltid överens med de personella resurserna. En fortlöpande diskussion förs
med politikerna om kontorets förutsättningar att klara vissa uppdrag. Ambitionsnivån är hög och kontoret
arbetar med flera av politikernas uppdrag och utredningar samtidigt.
Det finns en risk att kontoret inte klarar att hantera uppdragen gentemot förvaltningarna. Flera av kontorets enheter har personal anställd som stödjer övriga förvaltningar och bolag och utmaningen består av
att leva upp till förväntningarna. Det finns också en risk att teknikutvecklingen går snabbare än vad verksamheten hinner med. Förutsättningarna för att hantera detta är dock mycket goda då omvärldsbevakning
sker löpande.
Kommunledningskontoret arbetar vidare med uppdraget koncentrerad administration som innebär effektiviseringar och kvalitetshöjning inom områdena ekonomi- och lönehantering. Projektet har nu kommit så
pass långt att det börjar bli dags att samla personalen för nästa steg i processen. Utmaningen är att hitta en
lokal som rymmer samtliga anställda inom projektet samtidigt som kostnaderna inte ska öka.
Kalmar kommun liksom många andra kommuner står inför utmaningen att antalet sjukskrivningar ökar
och att psykisk ohälsa ökar bland våra medarbetare. Kommunhälsans uppdrag att arbeta med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande åtgärder är viktigt, men är samtidigt en risk om verksamheten inte
skulle fungera. Kommande pensionsavgångar behöver ersättas och det är svårt att rekrytera sjuksköterskor
med specialistutbildning inom företagshälsovård då det under de senaste åren saknats utbildningsmöjligheter inom denna inriktning.
Kommunhälsans verksamhetslokaler ingår i ”Kulturkvarteret”, var och när verksamheten ska flytta är
ännu inte klart. I lokalerna finns också ett gym för rehabilitering vars utrustning börjar bli gammal och
kommer behöva bytas ut.
Överförmyndarverksamheten har ett stort tryck på sig och är parallellt med detta även igång med ett omfattande utvecklingsarbete. Det kommer att ta tid innan dessa förändringar har etablerats fullt ut. Med ny
chef, utökad personalstyrka, förbättrade telefontider, bättre information på hemsidan, utveckling av
systemstödet, med mera, bedöms dock förutsättningarna för en välfungerande verksamhet som goda.
Anvisningstalet 2017 avseende flyktingar ställer stora krav på tillgången av bostäder men självklart även på
personella resurser. Just när det gäller bostäder är det viktigt att det är inte bara finns tillgång av bostäder
utan rätt typ av bostäder och till rätt pris. Det kommer att ställas stora krav på Kalmar kommun när det
gäller de personer som lämnar etableringen och som inte fått fotfäste på arbetsmarknaden eller kommit
igång med studier. Här behövs en bred och fördjupad samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen.
Infrastruktur och skydd

Kalmar kommun är tänkt att fortsätta växa till 75 000 invånare år 2025 vilket kommer kräva fler bostäder.
Det är en utmaning för projekt- och exploateringsverksamheten att hitta lämplig mark att exploatera. Målet är också att hela kommunen ska leva och därmed behöver bostäder byggas på landsbygd såväl som
centralt. Samhällsbyggnadskontoret har anställt mer personal vilket leder till en högre takt i produktionen
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av detaljplaner. Detta leder i sin tur till mer arbete inom projekt- och exploateringsenheten där personal
kan bli en trång sektor i målet att planera för 2 500 bostäder inom tre år.
Inom räddningstjänstens verksamhetsområde är en utmaning under 2017 att verksamheten i början av
mars ska flytta till nya lokaler. Målet är att verksamheten ska påverkas så lite som möjligt. Under 2017
kommer med all sannolikhet Sveriges kommuner att åläggas uppgiften att återigen börja försvarsplanera.
Risken finns för att statliga medel inte tillskjuts för uppgiften.
Risken för en försämring av kvalitén inom räddningstjänstens arbete är uppenbar om inte en personalförstärkning kommer till stånd inom de närmaste åren. Detta såväl på den operativa sidan som på den förebyggande. Rimligt är att det tillsätts en ny brandingenjörstjänst inom förebyggande arbete och att en försiktig uppbyggnad sker under en 3-årsperiod inom det operativa arbetet med fem brandmannatjänster.
Näringsliv och arbetsmarknad

E-hälsomyndigheten ska under 2017 etablera sig i Kalmar kommun. Utmaningen för kommunen som
organisation blir att bidra med inflyttarhjälp och bostäder till den personal som väljer att flytta med myndigheten från Stockholm samt att på andra sätt stödja myndigheten i etableringen. I och med att Kalmar
växer kommer det också krävas mer personal inom kommunen som arbetar med företagsetableringar och
inflyttarhjälp.
Utmaningen inom arbetsmarknadsområdet är att hitta lämpliga arbetsställen till de personer som Arbetsförmedlingen anvisar till i olika åtgärder. Det kommer också att vara ett större behov av praktikplatser för
invandrare som kommit igång med eller blivit klara med sina studier.
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Ekonomiska förutsättningar
De tre senaste årens generella besparingskrav på 1 procent märks nu markant i verksamheterna. Kontoret
har dock ännu inte behövt minska sin personal och kontorets ekonomiska förutsättningar är på så vis
goda. Flera verksamheter signalerar nu att i och med att Kalmar kommun växer, växer också verksamheten och mer personal kommer att behövas i framtiden. Kontoret behöver därför se över om intäkterna kan
ökas i motsvarande mån eller om effektiviseringar kan göras för att tillfredsställa detta behov.
Administration och stöd

En förändring av arvodena inom överförmyndarverksamheten är på gång gällande ersättning till gode män
för ensamkommande barn. Här införs en schablonersättning och ersättningarna ska även förändras så att
de utbetalas en gång per kvartal i stället för som hittills månadsvis. Samtidigt signalerar regeringen om en
neddragning i ersättningssystemet. Överhuvudtaget är överförmyndarverksamheten svår att kostnadsmässigt förutsäga. Antalet personer i behov av till exempel gode män kan fortsätta att öka och ärendenas komplexitet styr storleken på ersättningen. Under 2017 kommer också extra resurser att behövas för granskning av årsredovisningar.
Kommunhälsan är beroende av sina avtalskunder för att kunna bedriva verksamhet på den nivå de har
idag. Verksamheten är sårbar personalmässigt och vid nyrekrytering av personal behöver högre lönekostnader beaktas då efterfrågan på dessa kompetenser är stora och lönenivåerna därefter. Kommunhälsans
uppdrag att stödja förvaltningarna inom det hälsofrämjande arbetet och arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet kräver mer resurser. Genom att under året konvertera en tjänst från sjuksköterska till
hälsoutvecklare riktas resurserna om från rehabilitering till förebyggande arbete. Kommunhälsans nuvarande lokaler ingår i ”Kulturkvarteret” och om en flytt blir aktuell under 2017 kan det bli tillkommande
kostnader.
Invandrarservice verksamhet är i sin helhet finansierad av bidrag från Migrationsverket och de ekonomiska förutsättningarna är på så vis goda. Verksamheten är dock svår att planera då storleken på bidragen
är svåra att förutse då dessa är beroende av hur många som anvisas eller flyttar till kommunen.
Infrastruktur och skydd

Verksamheten som arbetar med exploatering av Kalmar kommuns mark är beroende av de intäkter som
försäljning av mark genererar och det arbete som görs inom samhällsbyggnadskontoret med detaljplaner. I
och med Kalmar kommuns expansion och efterfrågan på mark och bostäder är de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten goda.
Räddningstjänsten bedriver en omfattande utbildningsverksamhet både internt och externt. En stor kund
har sagt upp avtalet inför 2017 vilket uppskattas innebära ett tapp på 1 000 tkr i intäkter. Räddningstjänstens verksamhet är redan idag hårt pressad och om kvalitén ska upprätthållas i förlängningen krävs utökning av tjänster och där till kopplad resurstilldelning.
Näringsliv och arbetsmarknad

De ekonomiska förutsättningarna för område arbetsmarknad och Kunskapsnavet är beroende på hur
arbetslösheten i Kalmar kommun utvecklas och i vilken omfattning Arbetsförmedlingen beslutar om olika
anställningsstöd.
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Prioriteringar
I följande avsnitt beskrivs de prioriteringar som kontoret har gjort eller kommer att behöva göra utifrån de
utmaningar och ekonomiska förutsättningar som beskrivits ovan.
Administration och stöd

Verksamheten inom administration och stöd för löpande diskussioner med personalen om prioriteringar
bland de arbetsuppgifter och uppdrag som ska utföras. I vissa fall har studentmedarbetare anställts för att
utföra arbetsuppgifter. Prioriteringar görs av utbildningsinsatser för personalen.
Strategiska satsningar prioriteras i de fall som där berörda förvaltningar har möjlighet att bidra ekonomiskt.
Kommunhälsans maskinpark som finns i gymmet för rehabilitering är gammal och behöver bytas ut. I
samband med prioriteringen övervägs om kommunen ska ha ett gym som det ser ut idag eller om rehabilitering kan ske i annan form.
Infrastruktur och skydd

Kalmar kommun exploaterar mark i stor omfattning i och med visionen att öka till 75 000 invånare år
2025. Målet att planera för 2 500 bostäder inom tre år. Detta medför stora investeringsutgifter för kommunen och även framtida kostnader i form av kapitalkostnader. Prioriteringar av investeringar sker av
plan- och investeringsberedningen.
Räddningstjänstens verksamhet har tvingats göra prioriteringar, främst inom deltidsorganisationen. Kraven på deltidsstyrkorna har dragits ner då utbildad personal inte finns inom alla områden. I de fall där
deltidsstyrkan inte har förmågan får heltidsstyrkan rycka in istället.
Inom den förebyggande verksamheten har en brandinspektörstjänst inrättats tillfälligtvis på grund av
större arbetsbelastning. Detta som en följd av en växande kommun och därmed fler ärenden att handlägga
samt även fler omfattande planärenden.
Näringsliv och arbetsmarknad

Kalmar kommun bidrar till ett aktivt näringsliv genom bidrag och medlemskap i ett flertal företag och
nätverk som arbetar med näringslivsutveckling inom kommunen. Bidrag eller köp av verksamhet görs
också för att marknadsföra Kalmar kommun som en attraktiv kommun att leva och bo i. Ännu har inga
prioriteringar behövts göras men om det skulle behövas, skulle antalet bidrag och medlemskap behöva ses
över.
Inom område arbetsmarknad prioriteras de deltagare som tillhör det som Arbetsförmedlingen benämner
som de utsatta grupperna. Detsamma gäller inom vuxenutbildningen och Kunskapsnavet.
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Kvalitet i verksamheten
Kommunledningskontorets verksamhet är differentierad och är därför svår att följa och jämföra med
andra verksamheter. Ett sätt att ändå följa verksamheten är att jämföra utvecklingen över tid.
I diagrammet framgår att kommunledningskontorets totala budgetram ökar. Detta beror till största delen
på de organisationsförändringar som genomförts med ramjusteringar avseende koncentrerad administration och HR-specialister (ca 10 mnkr). Det framgår av jämförelsestörande faktorer såsom exploateringsintäkter, kollektivtrafik, brandkår, ökade bidrag till och köp av externa verksamheter samt kostnaden för
aktier och andelar i koncernen att budgetramen har ökat med drygt 40 mnkr mellan åren 2003 och 2017.
Löneuppräkningar ingår med cirka 2 mnkr årligen och utgör därmed ca 30 mnkr av den totala budgetramen. I diagrammet ingår inte gymnasieverksamheten.

Kommunledningskontorets driftbudgetram 2003-2017
exklusive exploateringsverksamheten
230 000
210 000
190 000
170 000
tkr

150 000
130 000
110 000
90 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ram exklusive exploateringsverksamheten
Ram exklusive kollektivtrafik, brandkår och aktier, bidrag, avgifter (42,7 mnkr 2017)

Verksamhetsmått

Kommunledningskontorets verksamhet är differentierad varmed den är svår att följa och jämföra med
andra. För att följa utvecklingen av verksamheten har följande mått valts som ändå visar delar av verksamheten.
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 6 (mycket nöjd) har förvaltningscheferna svarat 4,6 som genomsnitt i 2016 års enkät. Detta är första året som undersökningen genomförs i
denna form varför inga jämförelsetal finns.
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 avseende sex serviceområden; information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. Enkäten kommer fortsättningsvis att skickas
ut årligen. Årtalen avser de år då ärendena har hanterats.
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Nyckeltal
2014

2012

2010

Kalmar

70

64

63

KKVH

65

65

-

Liknande kommuner

69

64

-

Företagsklimat (Insikt) Totalt NKI

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

Kostnadseffektivitetsmått

För att få en indikation på om kommunledningskontorets verksamhet är kostnadseffektiv har följande
nyckeltal tagits fram. Nyckeltalen kommer att följas 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

Politiska nettokostnader (kr/inv)

2015

2014

2013

Kalmar

657

654

642

KKVH

558

658

608

615

605

553

416

355

209

161

107

157

458

424

477

Kalmar

415

446

535

KKVH

391

529

506

481

540

464

10,81

10,71

10,36

11,41

11,24

11,09

12,93

12,7

12,69

Liknande
muner

kom-

Kalmar
Näringslivsbefrämjande åtgärder, nettokostnad
(kr/inv)

Särskilt riktade insatser, nettokostnad (kr/inv)

KKVH
Liknande
muner

Liknande
muner

kom-

kom-

Kalmar
Administrationsindex (administrativ personal/total
personal)

KKVH
Liknande
muner

kom-

De politiska nettokostnaderna för Kalmar kommun ligger på en jämn nivå över tiden. I jämförelse med
liknande kommuner är nettokostnaden högre. Inom KKVH nätverket har genomsnittet sjunkit vilket
beror på att Halmstad sänkt sina politiska kostnader med 249 kr/invånare mellan 2014 och 2015. Även
Kristianstad har sänkt sina kostnader medan övriga har ökat något.
Kalmar kommun har medvetet valt att satsa på näringslivsbefrämjande åtgärder och nettokostnaden har i
det närmaste fördubblats mellan 2013 och 2015. I jämförelse med liknande kommuner ligger nettokostna11

den ändå under genomsnittet. KKVH-nätverkets genomsnitt dras ner av att Halmstad i princip inte har
några kostnader alls för näringslivsfrämjande åtgärder.
Särskilt riktade insatser är de insatser som Kalmar kommun gör inom invandrarservice och arbetsmarknadsområdet. Kalmar kommun har en sjunkande trend avseende dessa nettokostnader och redovisar lägre
nettokostnader än liknande kommuner och något högre än KKVH-nätverket.
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 KKVH.
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Personal
Kommunledningskontoret har 221 anställda till och med oktober 2016 där flertalet arbetar heltid. Kontoret har inte någon som ofrivilligt arbetar deltid. I budgeten för 2017 räknar vi med att ha 229 anställda
vilket alltså är en utökning med 8 personer. Koncentrerad administration är då inte medräkand.
2016
Tillsvidareanställda

Kvinnor

116
112,1
96,7
92
48,4
5,8

Antal
Årsarbetare
Genomsnitt sysselsättningsgrad i %
Andel heltider i %
Medelålder
Personalomsättning i % tom Sept

2015
Totalt

Män

105
104,5
99,5
99
47,4
1,9

Kvinnor

221
216,6
98,0
96
47,9
4,3

Män

95
89,9
94,6
87
49,6
3,2

100
99,5
99,5
99
49,1
3,0

Totalt

195
189,4
97,1
93
49,4
3,1

Mätdatum 31 okt 2016.

Åldersfördelning 2016

80
Antal

60

27
34

40
20
0
Kvinnor

23
4
5

20

≤ 29 år

30-39 år

40-49 år

17

45

30

16

50-59 år

60-67 år

Män

Organisationsförändringar

Under 2017 kommer arbetet med koncentrerad administration att fortsätta, vilket innebär en centralisering
av hela Kalmar kommuns administration. Det kommer medföra att kommunledningskontoret övertar
anställda från övriga förvaltningar inom ekonomi- och löneadministration. Syftet är att effektivisera, förenkla och förbättra kvalitén på administrationen.
Kommunledningskontoret har som en del i handlingsplanen för integration gjort en utredning gällande
”Flyktingmottagande och integration”. Utredningen pekar på behov av en förändring av organisationen
och en personalmässig förstärkning för att bland annat avlasta den områdesansvarige på invandrarservice.
Pensionsavgångar

Om pensionsavgångarna görs vid 65 års ålder kommer sex medarbetare (två kvinnor och fyra män) gå i
pension under 2017. Till och med 2020 är antalet förväntade pensionsavgångar 28 stycken (15 kvinnor
och 13 män).
Förväntade pensionsavgångar
>= 65 år

64 år

63 år

62 år

61 år

2016

2017

2018

2019

2020

Totalt

6

2

7

8

5

Kvinnor

2

1

3

5

4

Män

4

1

4

3

1

Tillsvidareanställda
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Rekrytering

Rekrytering av personal har i budgeten uppmärksammats inom områdena arkiv, överförmyndarnämndens
kansli, kunskapsnavet, invandrarservice, arbetsmarknad, personalenheten och kommunhälsan. Det är
främst handläggare inom de olika verksamheterna som behöver rekryteras då verksamheten växer men
också ytterligare en HR-specialist och en hälsoutvecklare finns med i planeringen.
Inför arbetet med budgetjusteringar för 2017 har en skrivelse till politikerna lämnats om personalmässig
förstärkning inom social hållbarhet.
Under 2017 kommer arbetet med att rekrytera en ny räddningschef att påbörjas då nuvarande går i pension vid årsskiftet 2017/2018.
Sjukfrånvaro och hälsofrämjande arbete

Kommunledningskontorets sjukfrånvaro 2015 var 3,4 procent och är till och med september 2016 på
samma nivå. Förvaltningen kommer fortsätta att fokusera på att hålla sjukfrånvaron på en låg nivå och
arbeta förebyggande och hälsofrämjande. För att uppnå god hälsa på arbetsplatsen kommer det systematiska arbetsmiljöarbetet att fortsätta.
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Driftsbudget
Internbudget 2017

Kommunledningskontorets internbudget för nettodriftkostnader uppgår sammantaget för verksamheterna
till 477 569 tkr vilket är en ökning med 8 304 tkr jämfört med föregående år. De förändringar som påverkar kontorets budgetram i stort redovisas i nedanstående tabell.
Förändringar 2017 jämfört med 2016
tkr
Budgetram 2016
Flyttkostnader arkivcentrum
Förändrad debiteringsmodell IT
Tillfälligt ökad ram 2016 integrationspengar

tkr
-469 265
-1 000
273
280

Besparingskrav 1%, stabil ekonomi

1 990

Förändring ram Gymnasieförbundet

3 406

Kompensation kostnadsökning, köpt verksamhet och löneökningar

Summa förändringar, KF budget juni 2016

Budgetram från samhällsbyggnadskontoret

-2 574
2 375

-691

Budgetram från serviceförvaltningen

-1 013

Budgetram från barn- och ungdomsförvaltningen

-1 353

Budgetram från kultur- och fritidsförvaltningen

-710

Budgetram från socialförvaltningen

-1 980

Budgetram från omsorgsförvaltningen

-4 261

Budgetram från Södermöre kommundelsförvaltning

Summa förändringar mellan förvaltningar

Summa förändringar mellan 2016 och 2017
Budgetram 2017

-671
-10 679

-8 304
-477 569

Omfördelningen av ramar mellan förvaltningarna består av följande delar:
 Ramjustering avseende koncentration av HR-specialisterna uppgår till 7 747 tkr.
 Ramjustering avseende koncentration av löneadministratörer uppgår till 2 265 tkr.
 Kommunikationsenheten utökar sin verksamhet mot kultur- och fritidsförvaltningen och serviceförvaltningen med ytterligare 1,3 tjänster vilket motsvarar 769 tkr.
Utöver de justeringar som gjorts i kommunledningskontorets totala ram görs interna omfördelningar.
Utgångspunkten för dessa är att budgetramen ska finnas där verksamheten bedrivs. Besparingskravet på 1
procent av ramen har fördelats mellan de olika enheterna där det har funnits möjlighet till besparingar.
Högre intäkter inom flera verksamheter har gjort att inga tjänster har behövts dras in.
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Budget per verksamhet

Kommunledningskontorets budget per verksamhetområde beskrivs i nedanstående diagram. Över hälften
(56%) av kontorets budgetram går till gymnasieverksamheten. Därefter har administration och stöd den
största andelen med 23% vilket är naturligt då detta är kontorets främsta arbetsområde. En stor del av
budgetramen läggs också på näringslivsåtgärder och arbetsmarknad (15%).

Budget per verksamhetsområde
Administration och stöd
23%
3%

Infrastruktur och skydd
Näringsliv och
arbetsmarknad

56%
15%
3%

Politisk verksamhet
Gymnasieskola

Av tabellen nedan framgår att kommunledningskontorets ram har ökat med 8 304 tkr jämfört med 2016.
Ökningen har till största delen skett inom verksamheten för administration och stöd och hänger samman
med den ramjustering som gjorts med övriga förvaltningar avseende koncentration av HR-specialister och
löneadministratörer. Verksamheten infrastruktur och skydd har minskat med 941 tkr vilket beror på en
intern omföring av projekt- och exploateringsverksamhetens ekonom till administration och stöd samt
besparing på verksamheten.
Näringsliv och arbetsmarknad samt den politiska verksamheten har ökat sin budgetram med 243 tkr respektive 466 tkr vilket beror på löneökningar. Gymnasieverksamhetens ram har minskat beroende på färre
antalet 16- till 19-åringar, digital kompetens och den nya gymnasiesärskolan.
Driftsbudget

2017

tkr

Budget

Verksamhet

Intäkter

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

Summa

16

2016
Budget

Kostnader

Netto

Skillnad

Intäkter

Kostnader

Netto

Netto

65 595

-174 102

-108 507

53 409

-149 974

-96 565

11 942

105 425

-119 737

-14 312

98 377

-113 630

-15 253

-941

63 253

-136 270

-73 017

60 044

-132 818

-72 774

243

450

-13 890

-13 440

462

-13 436

-12 974

466

0

-268 293

-268 293

0

-271 699

-271 699

-3 406

234 723

-712 292

-477 569

212 292

-681 557

-469 265

8 304

Investeringsbudget
Investeringsbudget
tkr

2017

2016

Budget

Budget

Skillnad

Verksamhet
Administration och stöd
Infrastruktur och skydd

200

200

0

133 700

63 500

70 200

Näringsliv och arbetsmarknad

0

Politisk verksamhet

0

Gymnasieskola

0

Investeringar fastigheter och infrastruktur enl KF budget

363 050

421 338

-58 288

Summa

496 950

485 038

11 912

Totalt investeringsanslag för kommunledningskontoret uppgår för 2017 till 496 950 tkr. 3 200 tkr finns
upptaget för enheternas behov av återinvesteringar. Brandkåren ska flytta till den nya brandstationen och
nya möbler och inventarier beräknas uppgå till 3 000 tkr. För investeringar i anläggningstillgångar i Kalmar
Hamn AB:s verksamhet upptas 4 000 tkr.
126 700 tkr netto finns upptaget för exploateringsverksamheten. De största projekten under år 2017 är i
Ölandshamnen, Snurrom och på Fredriksskans. Investeringar som genomförs av serviceförvaltningen och
samhällsbyggnadskontoret men där kommunstyrelsen är beställare uppgår till 363 050 tkr. Ramen och
innehållet överensstämmer med budgeten som kommunfullmäktige beslutade i juni 2016.
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Bilagor
Kommunstyrelsens mål och uppdrag 2017
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.
Fullmäktigemål - Nettokostnaderna

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

Investeringarna ska självfinansieras till minst 50 procent över en rullande femårsperiod.
Fullmäktigemål – Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.
Nämndsmål - Ändamålsenlig verksamhet

Kommunledningskontoret ska bedriva en ändamålsenlig verksamhet
Aktivitet
Titel
Aktivitet - Inventera kontorets pågående utvecklingsinsatser
Aktivitet - Stämma av utvecklingsinsatsernas
ändamålsenlighet med förvaltningar och bolag
Aktivitet - uppföljning av nyckeltal verksamhetsmått

Ansvarig
Annette Andersson
Annette Andersson
Åsa Bejvall

Startdatum Slutdatum Status
2017-01-01 2017-03-31 Ej påbörjad
2017-04-01 2017-10-31 Ej påbörjad
2017-05-01 2017-12-31 Ej påbörjad

Nämndsmål - Kostnadseffektiv verksamhet

Kommunledningskontoret ska bedriva en kostnadseffektiv verksamhet
Aktivitet
Titel
Aktivitet - uppföljning av nyckeltal kostnadseffektivitet

Ansvarig
Åsa
Bejvall

Startdatum Slutdatum Status
2017-05-01 2017-08-31 Ej påbörjad

Uppdrag - Resursfördelningssystem lokalkostnader

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
Uppdrag - Hyresupphandling simhall

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med servicenämnden pröva hyresupphandling som alternativ till att bygga ny simhall i egen regi.
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 kommun ska fortsätta ligga i framkant och vårt arbete ska präglas av konkreta insatser som ger effekt både på kort och på lång sikt. Vi tar
vårt ansvar och visar vägen i miljöarbetet med utgångspunkt från de nationella miljökvalitetsmålen.

Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun

Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030.
Nämndsmål - Fossilbränslefri kommun

Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030.

Aktivitet
Titel
Aktivitet - Tillsammans med Kalmar Energi
slutföra Klimatklivs projektet om publika laddstationer för elbilar.
Aktivitet - Vara delaktig i det regionala NoOilsamarbetet och genomföra där beslutade gemensamma aktiviteter.
Aktivitet - Driva projektet Åk tåg.

Ansvarig
Karin
Löfström

Startdatum Slutdatum Status
2017-01-01 2017-06-30 Ej påbörjad

Sara Gripstrand

2017-01-01

2017-12-31 Ej påbörjad

Thomas Davidsson

2017-01-17

2017-05-31 Ej påbörjad

Fullmäktigemål - Cykeltrafiken

Cykeltrafiken ska årligen öka.
Nämndsmål - Cykeltrafiken

Cykeltrafiken ska årligen öka.

Aktivitet
Titel
Aktivitet - Tillsammans med Skanska, P & E,
Linnéuniversitetet och Växjö kommun samarbete
för att cyklingen till de två campusområdena ökar.
Aktivitet - Tillsammans med Kalmar Cykelstad
göra ett event/ en kampanj för kommunanställda.

Ansvarig
Mattias Andersson

Startdatum Slutdatum Status
2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad

Sara Gripstrand

2017-03-01

2017-12-31 Ej påbörjad

Fullmäktigemål - Kollektivtrafiken

Resandet med kollektivtrafiken ska årligen öka.
Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor

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

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

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

Ansvarig
Karin
Löfström

Startdatum Slutdatum Status
2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad

Karin
Löfström
Sara Gripstrand

2017-01-01
2017-01-01

2017-05-30 Ej påbörjad
2017-12-31 Ej påbörjad

rapport.
Fullmäktigemål - Vatten

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

Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status.

Aktivitet
Titel
Aktivitet - Tillsammans med Serviceförvaltningen
aktivt stödja arbetet med Kalmarsundskommissionen och delta vid dess styrgruppsmöten
Aktivitet - Driva projektet "Life Sure" i genomförandet av dess projektplan.
Aktivitet - Stödja Kalmar Vatten i arbetet med Kalmarsundsverket genom kunskapsutbyte.

Ansvarig
Karin
Löfström

Startdatum Slutdatum Status
2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad

Henrik
Nilsson
Karin
Löfström

2017-01-01
2017-01-01

2017-12-31 Ej påbörjad
2017-12-31 Ej påbörjad

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.
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.

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

Ansvarig
Jonas
Svendsén

Startdatum Slutdatum Status
2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad

Fullmäktigemål - Solcellsanläggningar

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

2018 ska det finnas 25 solcellsanläggningar på kommunens byggnader.

Aktivitet
Titel
Aktivitet - Externfinansiering solcellssatsningen i Kalmar

Ansvarig
Anders Almqvist

Startdatum Slutdatum Status
2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad

Uppdrag - Upphandlingspolicy och uppförandekod

Kommunstyrelsen tillsammans med servicenämnden får i uppdrag att göra en översyn av nuvarande upphandlingspolicy och uppförandekod.
FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR

Kalmar kommun 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.
Fullmäktigemål - Arbetslösheten

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner.

Nämndsmål - Arbetslösheten

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner.

Aktivitet
Titel
Aktivitet - Vi fortsätter att placera anvisade från
Arbetsförmedlingen i olika insatser såsom anställningar och praktikplatser.
Aktivitet - Uppsökande verksamhet kring arbetslösa ungdomar som är i behov av någon form av
utbildningsinsats.
Aktivitet - Påbörja arbetsförmågebedömningar i
en ny försöksverksamhet i samverkan med Arbetsförmedlingen.
Aktivitet - Undersöka förutsättningarna för att
under 2017 starta en ny MIO-utbildning (Mångfald I Omsorgen).

Ansvarig
Niklas Andersson

Startdatum Slutdatum Status
2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad

Niklas Andersson

2017-01-01

2017-06-30 Ej påbörjad

Niklas Andersson

2017-01-01

2017-12-31 Ej påbörjad

Birgitta
Agnesson

2017-01-01

2017-06-30 Ej påbörjad

Fullmäktigemål - Bostadsplanering

Till och med 2018 ska Kalmar planera för 2500 bostäder\, varav 300 småhus.
Nämndsmål - Bostadsplanering

Till och med 2018 ska Kalmar planera för 2500 bostäder, varav 300 småhus.

Aktivitet
Titel
Aktivitet - Stödja arbetet med att de nya bostadsområdena som växer fram ska vara miljövänliga.
Aktivitet - Minst en gång per år genomföra dialogmöten med fastighetsförvaltare och exploatörer.

Ansvarig
Karin
Löfström
Pär Svanfeldt

Startdatum Slutdatum Status
2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad
2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad

Fullmäktigemål - Trygg residenskommun

Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun.
Nämndsmål - Trygg residenskommun

Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun

Aktivitet
Titel
Aktivitet - Inom ramen för samverkansavtalet med
polisen utveckla arbetet i det lokala brottsförebyggande rådet
Aktivitet - Sprida resultatet för trygghetsundersökningen 2017 till berörda nämnder och förvaltningar/enheter.
Aktivitet - Implementering av Handlingsplan mot
våldsbejakande extremism
Aktivitet - Genomföra minst 6 möten/aktiviteter
med polisen och Kalmar City i syfte att motverka
otrygghet, ofredanden, stölder och andra ordningsstörningar i stadskärnan
Aktivitet - Tillsammans med polisen och andra

Ansvarig
Ann-Sofie
Lagercrantz

Startdatum Slutdatum Status
2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad

Ann-Sofie
Lagercrantz

2017-02-15

2017-12-31 Ej påbörjad

Ann-Sofie
Lagercrantz
Ann-Sofie
Lagercrantz

2017-01-01

2017-12-31 Ej påbörjad
2017-12-31 Ej påbörjad

Ann-Sofie

2017-01-01

2017-01-01

2017-12-31 Ej på-

aktörer genomföra minst en trygghetsvandring i
stadskärnan under året
Aktivitet - Tillsammans med brandkåren, polisen
och andra aktörer utveckla och stärka arbetet med
grannsamverkan och tryggare boende
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.
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.

Lagercrantz

börjad

Ann-Sofie
Lagercrantz

2017-01-01

2017-12-31 Ej påbörjad

Ann-Sofie
Lagercrantz

2017-01-01

2017-12-31 Ej påbörjad

Ann-Sofie
Lagercrantz

2017-01-01

2017-12-31 Ej påbörjad

Fullmäktigemål - UF-företagare

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

År 2017 ska 30 procent av gymnasieleverna prova att vara UF-företagare.

Aktivitet
Titel
Aktivitet - Anordna minst en träff där alla rektorer
på gymnasieskolorna är inbjudna.
Aktivitet - Kommunen ska ha representanter på
UF:S Idénäste
Aktivitet - Träffar med rektorer, lärare och elever
på gymnasieskolorna för att betona vikten av UF:s
verksamhet

Ansvarig
Christian
Hultén
Christian
Hultén
Christian
Hultén

Startdatum Slutdatum Status
2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad
2017-01-31 2017-12-31 Ej påbörjad
2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad

Uppdrag - Tillgänglighetsfrågor

Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta samarbetet med Kalmar City gällande tillgänglighetsfrågor.
Uppdrag - Föreningarnas hus

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.
Uppdrag - Översyn av sociala frågor

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.
Uppdrag - Fiberbredband

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
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.

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.
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.

Aktivitet
Titel
Aktivitet - Testa nya samverkansformer i områden med socio-ekonomiska utmaningar
Aktivitet - Ta fram en plan för införandet av
målen i det drogpolitiska programmet
Aktivitet - Anordna minst en utbildning inom
ANDT-området (Alkohol,Narkotika-, Dopnings- och Tobak) för politiker

Ansvarig
Ann-Sofie
Lagercrantz
Ann-Sofie
Lagercrantz
Ann-Sofie
Lagercrantz

Startdatum Slutdatum Status
2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad
2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad
2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad

Uppdrag - Barn och ungas psykiska hälsa

Alla nämnder får i uppdrag att utifrån välfärdsbokslutet arbeta med att förbättra barn och ungas psykiska
hälsa.
Uppdrag - Funktionshinderfrågor

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med socialnämnden utarbeta en lokal strategi för frågor
runt funktionshinder.
Uppdrag - Självmord och psykisk ohälsa

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att förebygga självmord och minska psykisk ohälsa.
FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET OCH MEDARBETARE

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 Kalmar
kommun och samarbeta externt med andra kommuner för att utveckla kompetensen och organisationen.
Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet

Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad.
Nämndsmål - Jämställdhetssäkrad verksamhet

Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad

Aktivitet
Titel
Aktivitet - Genomföra minst en JGL (Jämställdhet Genus Ledarskap) för kontorets ledning och nyckelpersoner
Aktivitet - Genomföra aktiviteter i enighet med
kontorets plan för jämställd verksamhet

Ansvarig
Ann-Sofie
Lagercrantz

Startdatum Slutdatum Status
2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad

Ann-Sofie
Lagercrantz

2017-01-01

2017-12-31 Ej påbörjad

Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag.
Nämndsmål - Sjukfrånvaron på KLK ska max vara 3,5 % (behålla en fortsatt låg nivå)

Aktivitet
Titel
Aktivitet - Utbildning för ledningsgruppen: Första
hjälpen psykisk ohälsa
Aktivitet - Utbildning i SAM och AFS 2015:4 för
chefer på KLK
Aktivitet - Utbildning i SAM medarbetare Eutbildning
Aktivitet - Hälsoutvecklaren ska ta fram en handlingsplan för hälsofrämjande arbetsplats och ledarskap

Ansvarig
Ylva Gorton
Ylva Gorton
Ylva Gorton
Ylva Gorton

Startdatum Slutdatum Status
2017-01-01 2017-09-30 Ej påbörjad
2017-01-01 2017-10-31 Ej påbörjad
2017-01-01 2017-06-30 Ej påbörjad
2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad

Fullmäktigemål - Heltid som norm

Vid nyanställning ska heltid vara norm.
Nämndsmål - Heltid som norm

Vid nyanställning ska heltid vara norm

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

Ansvarig
Anne
Elgmark

Startdatum Slutdatum Status
2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad

Uppdrag - Våld i nära relationer

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.

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Åsa Bejvall
50111

2016-11-22

Ärendebeteckning

KS 2016/1132

Kommunstyrelsen

Beslutsattestanter och firmatecknare 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer kommunledningskontorets förslag till beslutsattestanter och firmatecknare för 2017 enligt kommunledningskontorets
förslag.
Bakgrund
Kommunstyrelsen ska årligen fastställa beslutsattestanter och firmatecknare för
sina ansvarsområden. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag.
Förslagen följer 2016 års beslut. Förändringar härrör från personal- eller
organisationsförändringar. Enheterna har själva möjlighet att beslutsattestera
upp till 1 000 000 kronor. Fakturor som överskrider denna beloppsgräns ska
eskalera till överordnad nivå. Kommundirektören eller dess ersättare har
möjlighet att beslutsattestera för hela kommunen oavsett belopp.
Då annan tjänsteman under löpande verksamhetsår ersätter en av de
nuvarande beslutsattestanterna eller ersättare på samma befattning, följer
attesträtten med till den nya tjänstemannen utan särskilt beslut. Tillfälligt
delegerade attesträtter vid kortare frånvaro beslutas av förvaltningschef.

Åsa Bejvall
Controller

Annette Andersson
Kommundirektör

Bilagor
Beslutsattestanter 2017
Firmatecknare och rätt att underteckna handlingar 2017

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

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Åsa Bejvall
50111

2016-11-22

Ärendebeteckning

KS 2016/1148

Kommunstyrelsen

Beslutsattestanter och firmatecknare för
förvaltade stiftelser 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer kommunledningskontorets förslag till beslutsattestanter och firmatecknare för förvaltade stiftelser 2017.
Bakgrund
Kommunstyrelsen utser årligen beslutsattestanter och firmatecknare för
förvaltade stiftelser. För år 2017 föreslås beslutsattestanter och firmatecknare
enligt bilaga.

Annette Andersson
Kommundirektör

Bilaga:
Beslutsattestanter och firmatecknare för förvaltade stiftelser 2017

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

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Åsa Bejvall
50111

2016-11-21

Ärendebeteckning

KS 2016/1131

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Utdelning ur förvaltade donationsstiftelser 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om utdelning ur förvaltade stiftelser enligt
donationskommitténs förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Kommunfullmäktige bifaller förslag till utdelning ur August Peterssons
donationsfond, Dahmska stiftelsen å Stensberg och Appeltoffts donationsfond.
Bakgrund
Enligt stiftelseurkunderna ska kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta
om utdelning av avkastningen för de förvaltade donationerna.
Donationskommittén har lämnat förslag till utdelning ur stiftelser för beslut i
kommunstyrelsen. Styrelserna för August Peterssons donationsfond, Dahmska
stiftelsen å Stensberg och Appeltoffts donationsfond har också lämnat förslag till
utdelning för beslut i kommunfullmäktige.

Åsa Bejvall
Controller

Bilagor
Protokoll från donationskommittén den 14 november 2016
Protokoll från August Peterssons donationsfond den 17 oktober 2016
Protokoll från Syskonen Karlsberg donationsfond den 14 november 2016
Delegationsbeslut från Dahmska stiftelsen å Stensberg den 14 november 2016

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

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

2016-11-01

Ärendebeteckning

KS 2016/1070

Kommunstyrelsen

Gallring av diarieförda papperhandlingar efter
skanning till dokument- och
ärendehanteringssystemet Public 360
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Allmänna handlingar i pappersform som diarieförts samt skannats och där
bilden tillförts elektronisk akt i diariet gallras ”vid inaktualitet” dvs. efter
kontroll av att den skannade versionen är likalydande med
ursprungshandlingen.
2. Varje myndighet har själv att utreda vilka handlingar som kan behöva
sparas på papper för alltid eller kan gallras efter en viss tid efter skanning
om det behövs för bevisvärde eller av andra skäl. Myndigheterna ska
uppdatera sina dokumenthanteringsplaner med gallringsfrister för
allmänna handlingar som skannats samt ta beslut om dessa.
3. Maskinvaran som används vid ska skanning ska uppfylla arkivlagstiftningens krav på hållbarhet och läsbarhet. Informationsförlust får inte
uppstå vid skanningsmomentet.
4. Utskrifter av elektroniska diarieförda handlingar i ärenden bör endast
göras i undantagsfall.
5. Utskrifter av diariets arkivlistor i diarienummer- och diarieplansnummerordning/år bör upphöra.
Undantag:
Från gallring efter skanning undantas pappershandlingar där underskrift krävs
p.g.a. krav i lagstiftning.
Myndighet får frångå skanning i de fall en handling som ska diarieföras är
mycket omfattande, inbunden eller där formatet inte lämpar sig för skanning.
För att få den digitala akten så komplett som möjligt bör man skanna den
inkommande skrivelsen och de första sidorna av materialet. Originalet bevaras
i den fysiska akten.

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

KS 2016/1070
Detta beslut gäller retroaktivt för allmänna handlingar tillhörande ärenden som
öppnats i Public 360 efter den 31 december 2011.
Bakgrund
Arkivförfattningarna hindrar inte att ett ärende är helt digitalt (om man bortser vissa handlingar som behöver finnas i ursprungligt skick). Lagstiftningen
ställer däremot krav på hur den digitala långtidslagringen organiseras.
Allmänna handlingar ska bevaras i ursprungligt skick. Det betyder att de
normalt bevaras och hanteras i det format de kommer in till eller upprättas av
en myndighet. Överföring till annat medium som medför informationsförlust,
förlust av möjliga sammanställnings- och sökmöjligheter samt förlust av
möjligheterna att fastställa handlingens äkthet innebär gallring och kräver
beslut om gallring.
Genomförande
Samtliga myndigheter ska uppdatera sina dokumenthanteringsplaner efter de
gallringsfrister som anges för pappershandlingar som skannats in i Public 360
och tas upp till beslut i respektive nämnd. Myndigheterna ska gå igenom sina
ärenden och handlingar i diariet och ta ställning till vilka ärende- och/eller
handlingstyper som bör sparas på papper för alltid eller kan gallras efter en viss
tid.
Följande handlingar och ärenden kan behöva bevaras i pappersform för alltid
eller efter en viss tid efter skanning oavsett om de upprättats inom den egna
myndigheten eller har kommit in till myndigheten:
-

Justerade protokoll
Avtal och kontrakt
Äganderättshandlingar
Handlingar som behövs för att styrka ett legalt förhållande
Handlingar som behövs för bevisvärde
Handlingar som p.g.a. format, gråskala, färg eller andra egenskaper inte
tillfredsställande kan bevaras enbart som skannad fil

Kommunledningskontoret är systemägare för Public 360 och därmed arkivansvarig för innehållet. I det ansvaret ingår bl.a. att ansvara för det långsiktiga
bevarandet av informationen och på sikt kunna överlämna det elektroniska
diariet inkl. handlingar till ett framtida e-arkiv för långsiktigt bevarande.

Marie Johansson
kommunarkivarie

2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

2016-11-15

Ärendebeteckning

KS 2016/0691

Kommunfullmäktige

Motion från Inger Hilmansson (L) - EU på
hemmaplan
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska
utgöra svar på Inger Hilmanssons (L) motion om EU på hemmaplan.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Bakgrund
Inger Hilmansson (L) föreslår i en motion att:
- Kommunens anställda uppmuntras att höja sin kompetens om EUrelaterade uppgifter på kommunal nivå.
- Kommunledningskontoret följer upp informationshöjande insatser till
anställda och Kalmars invånare om EU:s påverkan på de kommunala
besluten.
- Kommunen tillsammans med lokala och regionala intressenter
uppmärksammar Europadagen med en informationsinsats till
kommunens invånare.
Utgångspunkten till motionen är utredningen om delaktighet i EU – EU på
hemmaplan (SOU 2016:10) där uppdraget varit att undersöka möjligheterna till
insyn, delaktighet och inflytande när det gäller frågor som beslutas inom EU.
En av utredarnas slutsatser är att det finns en omfattande kunskapsbrist om det
svenska demokratiska systemets relation till EU-nivån bland de grupper som
har huvudansvaret för att förmedla kunskap om demokrati och politik, d.v.s.
de folkvalda och tjänstemän i kommuner, journalister och lärare på olika
nivåer.
Yttrande
I utredningen om delaktighet i EU särredovisas inte siffror och analyser över
kunskapsläget inom olika delar av landet. Men utredarnas slutsatser speglar
sannolikt situationen i Kalmar kommun. Regionförbundet i Kalmar län har

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

KS 2016/0691
tidigare kommenterat utredningens slutsatser och åtgärdsförslagen i ett
remissyttrande. Förbundet instämmer med den problembild som målas upp
men menar att de åtgärdsförslag som presenteras i utredningen är otillräckliga.
Frågan är då vad Kalmar kommun har gjort, gör och bör göra för att stärka
kunskaperna om det svenska demokratiska systemets relation till EU-nivån?
Informationsinsatser till allmänheten
Kalmar har tidigare arrangerat ett antal informationstillfällen på temat EU och
europeisk politik i samband med Europaveckan som infaller i maj (kopplat till
Europadagen som firas varje år den 9 maj till minne av Robert Schumans
deklaration 1950 om att skapa ett enat Europa för att bevara freden efter andra
världskriget och skapa välstånd), bl.a. genom ett arrangemang på Glasverandan
med samtal mellan europaparlamentariker.
Under de senaste fem åren har Kalmar kommun inte genomfört några egna
arrangemang i samband med Europaveckan. Delvis beroende av att få åhörare
deltagit vid de tillfällen som tidigare arrangerats, men även då det under
Europaveckan ofta är svårt att få intressanta personer att ställa upp när många
liknande arrangemang genomförs i hela Europa. Externa organisationer och
politiska partier har dock genomfört egna publika arrangemang i anslutning till
Europaveckan även under senare år.
Informationsinsatser till politiker och tjänstemän
De informationsinsatser som på senare tid erbjudits politiker och tjänstemän i
Kalmar kommun har flera gånger arrangerats av externa aktörer på regional
nivå. Ofta är detta en fördel då det ger möjlighet att skräddarsy utbildningar till
en specifik yrkesgrupps/verksamhets behov och ändå få många deltagare.
Ett exempel är ”EU kompetens Småland och Blekinge” ett tvåårigt projekt
som avslutades 2013 och drevs av Regionförbunden med finansiering från
Europeiska Socialfonden. Tjänstemän och politiker från hela regionen bjöds in
till utbildning kring EU och dess beslutsvägar. 42 olika utbildningstillfällen med
olika tematisk inriktning arrangerades, totalt deltog 585 personer i olika
insatser.
2015 arrangerade kommunledningskontoret ett utbildningstillfälle för
kommunens politiker och chefstjänstemän med syftet att ge goda exempel och
inspiration till hur man kan arbeta med internationalisering och verksamhetsutveckling med hjälp av EU:s fonder och program. Under detta tillfälle gavs
även en inblick i EU:s politiska prioriteringar inför den nya programperioden
t.o.m. 2020.
När det gäller skolorna i Kalmar får barn- och ungdomsförvaltningen
kontinuerligt erbjudanden från olika externa organisationer när det gäller
kompetensutveckling kring EU-frågor för lärare och annan skolpersonal. I dag
är det är upp till varje skola att avgöra hur stort deras behov är och vem som
ska delta. Senast under höstlovet 2016 arrangerade den Globala Skolan ett
utbildningstillfälle för SO-lärare i Oskarshamn - ”EU på schemat”.
Under våren 2017 planerar Regionförbundet i Kalmar län ”Europaforum”.
Målgruppen är politiker och tjänstemän i regionen och temat är EU och den
politiska utvecklingen i Europa. Programmet är inte klart än.
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Deltagande i projekt som höjer kunskapen om EU och Europa
Utöver olika typer av riktade informationstillfällen är medverkan i EUfinansierade utvecklingsprojekt ett effektivt sätt att höja kunskapsnivån om
EU:s policyområden, beslutsvägar och politiska prioriteringar. I EU- finansierade projekt ges möjligheter att utbyta erfarenheter med europeiska kollegor
inom sitt eget verksamhetsområde, ofta är målet att påverka och utveckla EU:s
politik och lagstiftning. Just nu medverkar Kalmar kommun i följande
EU-finansierade projekt:
-

“Life-SURE” finaniserat av EU:s miljöprogram Life med målet att testa
innovativa metoder för att återvinna bottensediment i kustnära vatten
(samhällsbyggnadskontoret/kommunledningskontoret).
”Re-Generation” finansierat av EU:s program för hållbar stadsutveckling med målet att effektivisera stadsbyggnadsprocessen
(samhällsbyggnadskontoret).
”Blue Growth” finansierat av EU:s Östersjöprogram med målet att
återvinna näringsämnen i Östersjön med hjälp av bl.a. musslor
(serviceförvaltningen).
”Let’s do it” finansierat av EU:s Södra Östersjöprogram med målet att
utveckla internationellt utbyte mellan skolor inom naturvetenskap och
miljöområdet (Falkenbergsskolan).
”Åk Tåg” förstudie finansierad av EU:s Regionalfond med målet att
öka andelen energieffektiva transporter (näringslivsenheten).
”Hållbara transporter Kalmar, Växjö och Lnu” förstudie finansierad
inom EU:s Regionalfond med målet att öka andelen energieffektiva
transporter med fokus på cykel (kommunledningskontoret).
“Small Cruise Ships” finansierat av Södra Östersjöprogrammet med
målet att utveckla Kalmar till en mer attraktiv kryssningsdestination
(Destination Kalmar).
”Eco-Udden” finansierat av Europiska Socialfonden med målet att
bryta utanförskapet för personer med långvarigt försörjningsstöd,
huvudsakligen invandrarkvinnor (socialförvaltningen).

Kalmar kommun är en stor organisation och det är fortfarande få enheter som
driver och har erfarenhet av EU-projekt. Inom bolagen finns också en stor
outnyttjad potential att använda EU-projekt som ett verktyg för verksamhetsutveckling och för att höja sin kunskap kring EU:s struktur och politiska
prioriteringar.
Slutsatser
Kommunens anställda uppmuntras att höja sin kompetens om EU-relaterade uppgifter på
kommunal nivå.
När det gäller informationsinsatser till allmänheten samt kommunens politiker
och tjänstemän bör kommunen i första hand uppmuntra till deltagande vid de
informationstillfällen som arrangeras av Regionerna och andra externa
organisationer. Här finns ett relativt stort utbud och många gånger goda
möjligheter att påverka innehållet. Framför allt kan utbildningar med tjänstemän och politiker från hela regionen som målgrupp skräddarsys utefter olika
yrkesgruppers/verksamheters behov. Utbildningar som arrangeras kring EU:s
policyområden inom en enskild kommun riskerar att bli så breda att de inte är
relevanta för någon, eller smala med risken att antalet åhörare blir för lågt.
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Utöver rena informationsinsatser är deltagande i EU-finansierade projekt ett
viktigt verktyg för verksamhetsutveckling och för att höja kunskapen bland
Kalmar kommuns politiker och tjänstemän om svenska systemet i relation till
EU-nivån. Här finns en outnyttjad potential. Deltagande från flera förvaltningar och bolag bör uppmuntras.
Kommunen tillsammans med lokala och regionala intressenter uppmärksammar
Europadagen med en informationsinsats till kommunens invånare.
Då allmänheten visat mycket lågt engagemang för arrangemang under
Europadagen i Kalmar och i andra delar av Sverige avser inte Kalmar kommun
att anordna några regelbudet återkommande aktiviteter. Kommunen kan
däremot bidra till att marknadsföra aktiviteter som genomförs på nationell eller
regional nivå.
Kommunledningskontoret följer upp informationshöjande insatser till anställda och Kalmars
invånare om EU:s påverkan på de kommunala besluten.
Varje förvaltning, nämnd och bolag i Kalmar kommun ansvarar för att
tjänstemän och politiker har tillräcklig kunskap om hur strategier, policys och
lagstiftning på EU-nivå påverkar den egna verksamheten på kort och lång sikt.
En regelbunden uppföljning av förvaltningars och bolags förmåga till träffsäker
och effektiv långsiktig planering blir därmed indirekt ett mått på kunskaperna
om EU:s påverkan.
Kommunledningskontoret stödjer förvaltningar och bolag genom att
informera om aktuella utbildningar om EU:s påverkan på de kommunala
besluten; informera om utlysningar av EU-projektmedel; initiera och stötta
deltagande i EU-finansierade projekt bl.a. genom praktisk hjälp i arbetet med
att gå från idé till beviljat projekt.

Anders Almqvist
Strateg - EU och internationella frågor

Bilaga
Motion
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Motion från Liberalerna

27 juni 2016

EU på hemmaplan.
I en välmående demokrati ska den som vill påverka samhällets utveckling ha
möjlighet att göra det. Det är en viktig grund för det nationella uppdrag om
EU-relaterade frågor som gavs i juli år 2014. Betänkandet ”EU på
he
ap a ”, visar, att det fortfarande efter 20 års medlemskap, finns en stor
kunskapsbrist om relationen mellan t.ex. kommunens verksamhet och EUnivån.
Samma kunskapsbrist illustreras nu i britternas förvåning över vad ett utträde
ur EU kan föra med sig. Människor flyr från krig och förtryck till EU, den
enda trygga plats de kan nå, men på grund av ett demokratiskt underskott
och protektionism i enskilda länder genomgår EU i år den största krisen sen
unionen bildades och folkvalda har ett speciellt ansvar att förklara besluten i
EU och effekterna på hemmaplan.
Kunskapsbristen här i Sverige gäller folkvalda, tjänstemän, journalister och
även lärare, vilket i sin tur kan leda till både kunskapsbrist, ointresse och
missförstånd i debatten. EU:s medborgare har ett ansvar att sätta sig in i det
som behövs för att påverka och t.ex. rösta i valet av parlamentariker till EU,
men samtidigt bör anställda och förtroendevalda i samtalet med individen,
kunna förmedla fakta och krossa myter. Efter en liberal motion till Kalmar
kommunfullmäktige genomförde kommunen också under några år en viktig
informationsinsats i samband med Europadagen.
Betänkandet ” EU på he
ap a ” konstaterar att det råder politisk tystnad
om politiken från EU-nivån. Ett livaktigt offentligt samtal skulle avsevärt kunna
förbättra de demokratiska förutsättningarna för insyn, delaktighet och
inflytande i frågor som beslutas på EU-nivå.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta:
-

Att kommunens anställda uppmuntras att höja sin kompetens om EUrelaterade uppgifter på kommunal nivå.

-

Att kommunledningskontoret följer upp informationshöjande insatser till
anställda och Kalmars invånare om EU:s påverkan på de kommunala
besluten.

-

Att kommunen tillsammans med lokala och regionala intressenter
uppmärksammar Europadagen med en informationsinsats till
kommunens invånare.

Inger Hilmansson
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Kultur- och fritidsnämnden
§ 114
Svar på Motion - Starta "Sund Smart Stark Senior"
även i Kalmar
Dnr KFN 2016/0202
Handlingar
Förvaltningschef Lolita Persson och enhetschef Per-Ola Johanssons skrivelse
29 september 2016 samt den inskickade motionen.
Bakgrund
Carl-Henrik Sölvinger har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att
uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att ta initiativ till att kursverksamheten
”Sund Smart Stark Senior” eller liknande även startar i Kalmar. Motionen har
av kommunfullmäktige lämnats över till kultur- och fritidsnämnden för
besvarande, där nämnden till fullmäktige ska föreslå beslut.
Carl-Henrik Sölvinger beskriver i sin motion att kursen ”Sund Smart Stark
Senior” i september 2016 startar upp i Torsås kommun och att den tidigare
genomförts i Mönsterås och Hultsfreds kommun. Målet för kursen är att
inspirera, människor över 65 år, till god hälsa genom att seniorerna ges
möjlighet att prova på olika motionsformer och ta del av föreläsningar om
hälsa. Carl-Henrik Sölvinger beskriver också att liknande projekt genomförts
framgångsrikt under andra namn ibland annat Helsingborg och i flertal andra
skånska kommuner. Carl-Henrik Sölvinger poängterar de förebyggande och
positiva hälsoeffekter, en kursverksamhet skulle få, för målgruppen seniorer
över 65 år.
Smålandsidrotten och Region Jönköpings län, Region Kronoberg och
Landstinget i Kalmar län driver tillsammans projektet "Sund Smart Stark
Senior”. I Kalmar län är det landstinget som utifrån sin statistik prioriterar vilka
kommuner som föreslås delta i projektet. Landstinget har därför senast valt ut
Torsås och Nybro kommun. Kommunerna som tillfrågas har antingen sedan
tidigare själva anmält sitt intresse att delta i projektet eller gör kommunen det i
samband med att landstinget prioriterat kommunen att delta. Huvudansvaret
för projektet i Kalmar län, har således Smålandsidrotten och landstinget.
Ansvar, finansiering och fördelning av arbetsuppgifter finns mellan parterna.
När en kommun deltar innebär det att kommunen ansvarar för eventuella
lokalkostnader (om det är i kommunens egna lokaler) samt medverkar vid och
står för fika i samband med informationsträffar och föreläsningar.

Anslaget på kommunens anslagstavla den 7 november 2016.
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När kultur- och fritidsförvaltningens tjänstemän kontaktade Smålandsidrottens
projektledare, meddelade denne att Kalmar kommun redan har anmält sitt
intresse att delta i projektet. Intresseanmälan till Smålandsidrotten har gjorts
från kommunledningskontoret. Smålandsidrottens målsättning är att alla
kommuner i Småland ska genomföra ”Sund Smart Stark Senior” i någon form.
Projektledaren från Smålandsidrotten meddelar att om Kalmar visar fortsatt
intresse, kommer de inte att kunna erbjuda detta till alla seniorer i Kalmar, utan
de får rikta in sig på en särskild del av kommunen, om det ska vara praktiskt
genomförbart. I Jönköping förs det just nu samtal om detta, där projektet i ett
första steg i så fall kommer att genomföras i Huskvarna.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till projektet "Sund Smart Stark
Senior” i dess nuvarande form och stödjer kommunledningskontorets
intresseanmälan. Om Landstinget i Kalmar län i framtiden prioriterar Kalmar
kommun i detta projekt, kommer nämnden att verka för att ta det ansvar som
ligger på kommunerna i projektet och som finns beskrivet tidigare i detta
dokument. Projektet ligger helt i linje med nämndens övergripande
viljeinriktningar: tillgänglighet, mångfald, demokrati, samverkan och folkhälsa.
Om Landstinget i Kalmar län inte prioriterar Kalmar kommun i projektet
"Sund Smart Stark Senior”, gör kultur- och fritidsnämnden bedömningen att
förvaltningen i dagsläget inte kan prioritera och avsätta resurser för att på egen
hand genomföra och driva något liknande projekt. Kultur- och fritidsnämnden
har inom idrott- och fritidsområdet, fokus på att genomföra ”Mållinjen”, vilket
kommer att vara resurskrävande under perioden 2016-2018.
Motivering
Eftersom Smålandsidrotten redan har mottagit Kalmar kommuns
intresseanmälan till projektet "Sund Smart Stark Senior”, anser kultur- och
fritidsnämnden att ytterligare initiativ inte är nödvändiga i detta läge.
Överläggning
Birgitta Nordlöw (L) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
med tillägget att motionen härmed ska anses vara besvarad.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut dels förvaltningens
förslag och dels Birgitta Nordlöws tilläggsförslag.
Omröstning
Ordföranden frågan om nämnden vill bifalla förvaltningens förslag och finner
att nämnden bifaller förvaltningens förslag. Ordföranden frågar om nämnden
vill bifalla Birgitta Nordlöws tilläggsförslag och finner att nämnden bifaller
tilläggsförslaget.
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Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämndens yttrande ska
utgöra svar på Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om ”Sund Smart Stark
Senior”.
Motionen ska härmed anses besvarad.

Sekreterare
Pia Axeheim

Justeras
Marianne Dahlberg
ordförande

Nikolaos Strachinis § 111-120

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Per-Ola Johansson
50075

2016-09-29

KFN 2016/0202

Kultur- och fritidsnämnden

Svar på Motion - Starta "Sund Smart Stark Senior" även i Kalmar
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
avslå motionen från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att uppdra åt kultur- och
fritidsnämnden att ta initiativ till att kursverksamheten ”Sund Smart Stark Senior” eller liknande även startar i Kalmar.
Bakgrund
Carl-Henrik Sölvinger har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att
uppdra åt Kultur- och fritidsnämnden att ta initiativ till att kursverksamheten
”Sund Smart Stark Senior” eller liknande även startar i Kalmar. Motionen har
av kommunfullmäktige lämnats över till kultur- och fritidsnämnden för besvarande, där nämnden till fullmäktige ska föreslå beslut.
Carl-Henrik Sölvinger beskriver i sin motion att kursen ”Sund Smart Stark
Senior” i september 2016 startar upp i Torsås kommun och att den tidigare
genomförts i Mönsterås och Hultsfreds kommun. Målet för kursen är att inspirera, människor över 65 år, till god hälsa genom att seniorerna ges möjlighet att
prova på olika motionsformer och ta del av föreläsningar om hälsa. CarlHenrik Sölvinger beskriver också att liknande projekt genomförts framgångsrikt under andra namn ibland annat Helsingborg och i flertal andra skånska
kommuner. Carl-Henrik Sölvinger poängterar de förebyggande och positiva
hälsoeffekter, en kursverksamhet skulle få, för målgruppen seniorer över 65 år.
Smålandsidrotten och Region Jönköpings län, Region Kronoberg och Landstinget i Kalmar län driver tillsammans projektet "Sund Smart Stark Senior”. I
Kalmar län är det Landstinget som utifrån sin statistik prioriterar vilka kommuner som föreslås delta i projektet. Landstinget har därför senast valt ut Torsås och Nybro kommun. Kommunerna som tillfrågas har antingen sedan tidigare själva anmält sitt intresse att delta i projektet eller gör kommunen det i
samband med att Landstinget prioriterat kommunen att delta. Huvudansvaret
för projektet i Kalmar län, har således Smålandsidrotten och Landstinget. An-

Kultur- och fritidsförvaltningen Idrottsenheten
Adress , │ Besök
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svar, finansiering och fördelning av arbetsuppgifter finns mellan parterna. När
en kommun deltar innebär det att kommunen ansvarar för eventuella lokalkostnader (om det är i kommunens egna lokaler) samt medverkar vid och står
för fika i samband med informationsträffar och föreläsningar.
När kultur- och fritidsförvaltningens tjänstemän kontaktade Smålandsidrottens
projektledare, meddelade denne att Kalmar kommun redan har anmält sitt intresse att delta i projektet. Intresseanmälan till Smålandsidrotten har gjorts från
kommunledningskontoret. Smålandsidrottens målsättning är att alla kommuner i Småland ska genomföra ”Sund Smart Stark Senior” i någon form. Projektledaren från Smålandsidrotten meddelar att om Kalmar visar fortsatt intresse, kommer de inte att kunna erbjuda detta till alla seniorer i Kalmar, utan
de får rikta in sig på en särskild del av kommunen, om det ska vara praktiskt
genomförbart. I Jönköping förs det just nu samtal om detta, där projektet i ett
första steg i så fall kommer att genomföras i Huskvarna.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till projektet "Sund Smart Stark
Senior” i dess nuvarande form och stödjer kommunledningskontorets intresseanmälan. Om Landstinget i Kalmar län i framtiden prioriterar Kalmar kommun
i detta projekt, kommer nämnden att verka för att ta det ansvar som ligger på
kommunerna i projektet och som finns beskrivet tidigare i detta dokument.
Projektet ligger helt i linje med nämndens övergripande viljeinriktningar: tillgänglighet, mångfald, demokrati, samverkan och folkhälsa.
Om Landstinget i Kalmar län inte prioriterar Kalmar kommun i projektet
"Sund Smart Stark Senior”, gör kultur- och fritidsnämnden bedömningen att
förvaltningen i dagsläget inte kan prioritera och avsätta resurser för att på egen
hand genomföra och driva något liknande projekt. Kultur- och fritidsnämnden
har inom idrott- och fritidsområdet, fokus på att genomföra ”Mållinjen”, vilket
kommer att vara resurskrävande under perioden 2016-2018.
Motivering
Eftersom Smålandsidrotten redan har mottagit Kalmar kommuns intresseanmälan till projektet "Sund Smart Stark Senior”, anser kultur- och fritidsnämnden att ytterligare initiativ inte är nödvändiga i detta läge.

Lolita Persson
förvaltningschef

Per-Ola Johansson
enhetschef

Bilagor: Motion - Starta "Sund Smart Stark Senior" även i Kalmar
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Barn- och ungdomsnämnden
§ 96
Yttrande över motion från Björn Brändewall (L), Måns
Linge (M), Pelle Sederkvist (M) och Christopher Dywik
(KD) - ”Upptäck skolbarnen tidigt på asylboendena”
Dnr BUN 2016/0778
Handlingar
- Motion ”Upptäck skolbarnen tidigt på asylboendena”.
- Förvaltningskontorets skrivelse 2016-10-03.
Bakgrund
Björn Brändewall (L), Måns Linge (M), Pelle Sederkvist (M) och Christopher
Dywik (KD) föreslår i motion att kommunfullmäktige ska besluta att Kalmar
kommun regelbundet kontaktar asylboenden inom kommunen i syfte att
upptäcka nyanlända barn i skolålder samt vuxna med eftertraktade
yrkeskompetenser.
Yttrande
I början av läsåret 2015-2016 upplevde Skolmottagningsenheten den största
tillströmningen av nyanlända grundskolelever sedan verksamheten startade.
Organisationen prövades. Rutiner för kontaker mellan olika aktörer, t.ex.
asylboenden värktes fram. Situationen var ansträngd, något som såg likadant ut
i hela Sverige.
Den skriftliga informationen från migrationsverket tog mycket längre tid än
den gör idag. Kontakten med asylboendena var svårare på grund av trycket.
Trots detta tryck så var tiden till skolstart mellan en och två veckor.
För vissa barn tog det dock längre tid med inskrivning i skolverksamhet än så, i
några fall flera månader. Orsaken var att flera av barnen som kom till Kalmar
under denna period hade vistats i andra och ibland i flera kommuner innan
man hamnade på boende i Kalmar. Dessutom var rörligheten väldigt stor och
icke kontrollerad. Men detta gäller alltså enbart de barn som inte kom direkt till
något av de asylboendena som finns inom kommunens gränser.
Beskrivning av inskrivningsprocessen
Alla barn i grundskolåldern som bor på asylboende i Kalmar kommun går idag
i grundskola.

Anslaget på kommunens anslagstavla den 23 november 2016
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Respektive asylboende meddelar Skolmottagningsenheten, i enlighet med
upparbetad rutin, så fort barn anlänt till boendet.
Därutöver får Skolmottagningsenheten alltid skriftlig information om barnet
från migrationsverket, men den interna rutinen fungerar snabbare. I dagsläget
är tiden mellan ankomst och erbjudande av grundskolstart ca en vecka.
Nuläge
Idag finns väl fungerande rutiner för kontakten mellan
Skolmottagningsenheten och asylboenden. Dessa kontakter gör att
organisationen står bättre rustad och är mer förberedd om vi skulle hamna i en
liknande situation som för sex månader sedan. Det finns idag en väl
upparbetad och nationellt uppmärksammad organisation för mottagande
genom Skolmottagningsenheten.
Situationen avseende vuxna med eftertraktade yrkeskompetenser
Genom tjänstemän på kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet
kartläggs utbildnings- och yrkesbakgrund hos de vuxna på asylboendena. I de
fall det finns, för skolan, adekvat bakgrund sker ett samarbete med tjänsteman
på barn- och ungdomsförvaltningen syftande till att hitta eventuella
praktikplatser samt att hantera frågan rörande belastningsregisterutdrag.
Sammanfattning
Den höga ambition som motionen innebär efterlevs redan idag på
tjänstemannanivå, dels på barn- och ungdomsförvaltningen, men även på
kommunledningskontoret.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar barn- och ungdomsnämndens yttrande som svar på
motion från Björn Brändewall (L), Måns Linge (M), Pelle Sederkvist (M) och
Christopher Dywik (KD); ”Upptäck skolbarnen tidigt på asylboendena”.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Sekreterare
Iréne Jonsson
Justeras
Lasse Johansson
ordförande

Marika Danielsson

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Richard Wykman
0480-45 30 72

2016-10-03

BUN 2016/0778

Barn- och ungdomsnämnden

Yttrande över motion ”Upptäck skolbarnen tidigt på asylboendena”
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar barn- och ungdomsnämndens yttrande som svar på
motion från Björn Brändewall (L), Måns Linge (M), Pelle Sederkvist (M) och
Christopher Dywik (KD); ”Upptäck skolbarnen tidigt på asylboendena”.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Bakgrund
I början av läsåret 2015-2016 upplevde Skolmottagningsenheten den största
tillströmningen av nyanlända grundskolelever sedan verksamheten startade.
Organisationen prövades. Rutiner för kontaker mellan olika aktörer, t.ex. asylboenden värktes fram. Situationen var ansträngd, något som såg likadant ut i
hela Sverige.
Den skriftliga informationen från migrationsverket tog mycket längre tid än
den gör idag. Kontakten med asylboendena var svårare på grund av trycket.
Trots detta tryck så var tiden till skolstart mellan 1 och 2 veckor.
För vissa barn tog det dock längre tid med inskrivning i skolverksamhet än så, i
några fall flera månader. Orsaken var att flera av barnen som kom till Kalmar
under denna period hade vistats i andra och ibland i flera kommuner innan
man hamnade på boende i Kalmar. Dessutom var rörligheten väldigt stor och
icke kontrollerad. Men detta gäller alltså enbart de barn som inte kom direkt till
något av de asylboendena som finns inom kommunens gränser.
Beskrivning av inskrivningsprocessen
Alla barn i grundskolåldern som bor på asylboende i Kalmar kommun går idag
i grundskola.

Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret
Adress Box 951, 391 29 KALMAR │ Besök Skeppsbrogatan 55
Tel 0480-45 00 00 vx │
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Respektive asylboende meddelar Skolmottagningsenheten, i enlighet med upparbetad rutin, så fort barn anlänt till boendet.
Därutöver får Skolmottagningsenheten alltid skriftlig information om barnet
från migrationsverket, men den interna rutinen fungerar snabbare. I dagsläget
är tiden mellan ankomst och erbjudande av grundskolstart ca en vecka.
Nuläge
Idag finns väl fungerande rutiner för kontakten mellan Skolmottagningsenheten och asylboenden. Dessa kontakter gör att organisationen står bättre rustad
och är mer förberedd om vi skulle hamna i en liknande situation som för sex
månader sedan. Det finns idag en väl upparbetad och nationellt uppmärksammad organisation för mottagande genom Skolmottagningsenheten.
Situationen avseende vuxna med eftertraktade yrkeskompetenser
Genom tjänstemän på kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet
kartläggs utbildnings- och yrkesbakgrund hos de vuxna på asylboendena. I de
fall det finns, för skolan, adekvat bakgrund sker ett samarbete med tjänsteman
på barn- och ungdomsförvaltningen syftande till att hitta eventuella praktikplatser samt att hantera frågan rörande belastningsregisterutdrag.
Yttrande
Den höga ambition som motionen innebär efterlevs redan idag på tjänstemannanivå, dels på barn- och ungdomsförvaltningen, men även på kommunledningskontoret.

Mats Linde
Förvaltningschef

Richard Wykman
Chef för Skolmottagningsenheten

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Ann-Sofie Lagercrantz
50163

Datum

2016-11-21

Ärendebeteckning

KS 2016/0653

Kommunfullmäktige

Motion från Inger Hilmansson (L) - Nolltolerans
mot våld i nära relationer
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska
utgöra svar på Inger Hilmanssons (L) motion Nolltolerans mot våld i nära
relationer.
Motionen ska härmed anses vara bevarad.
Bakgrund
Med anledning av aktuell motion har en översiktlig inventering genomförts om
de insatser som sker inom området hos primärt socialförvaltningen och
Alternativ till våld (ATV), två centrala aktörer för insatser som rör både
förebyggande arbete, stöd och skydd till våldsutsatta och behandling och
insatser riktade till förövare. Både socialförvaltningen och ATV har dessutom
nära samverkan med andra verksamheter inom området.
Motionen har även beaktats utifrån den styrning för frågorna som finns i
befintliga styrande dokument och Verksamhetsplan med Budget 2017.
Det finns fortfarande stora utmaningar vad gäller kvinnors våldsutsatthet och
att stoppa våld i nära relationer är en prioriterad fråga för Kalmar kommun.
Särskilt angeläget är det att utveckla våldsförebyggande insatser, det arbetet
behöver nå alla grupper i samhället och utvecklas på flera arenor. Tidigare har
arbetet fokuserat på att i hög utsträckning hantera våldets konsekvenser snarare
än dess orsaker, därför har kommunfullmäktige uppdragit till kommunstyrelsen
att under 2017 revidera och uppdatera handlingsplanen för att förebygga våld
mot kvinnor i nära relationer samt inventera och effektivisera arbetet också ur
ett arbetsgivarperspektiv. Ett annat område som behöver utvecklas är den
kommunövergripande samordningen och uppföljningen av kvinnofridsfrågorna, vilket är en prioriterad fråga i kommunens jämställdhetsarbete 2017.
Motionen föreslår ett uppdrag till kommunstyrelsen inom 4 områden:
1. Utveckla samverkan mellan samhällets aktörer för att förebygga
och tidigt upptäcka förtryck och våld i nära relationer

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│Ann-Sofie.Lagercrantz@kalmar.se
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2. Kartlägga fakta för att höja kunskapsnivån och föreslå åtgärder som
ger långsiktiga resultat
3. Ta fram ett program för arbetet mot hedersrelaterat våld och
förtryck
4. Pröva en långsiktig överenskommelse med Kvinnojouren genom
Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)
När det gäller samverkan mellan samhällets aktörer för att förebygga och tidigt
upptäcka förtryck och våld i nära relationer bör detta utvecklas lokalt, precis
som föreslås i motionen. Att forma en struktur för detta ingår i det uppdrag
som tidigare refererats till och som ska genomföras under 2017.
I socialförvaltningen finns en kvinnofridssamordnare som följer upp kvinnofridsfrågorna inom förvaltningens verksamheter månadsvis. En kommunövergripande kartläggning kommer att genomföras under 2017. Att mäta förekomst
av våld är inte helt lätt, men ett flertal andra kommuner i Sverige har genomfört kartläggningar under senare tid och vi kommer att ta del av deras
erfarenheter för att få en så bra och komplett bild som möjligt. Genom en
utvecklad lokal samverkan kan även den kompetens och kunskap som finns
genom socialförvaltningens uppföljningar och erfarenhet kunna spridas till fler
aktörer och på så sätt åstadkomma ett mer effektivt arbete.
Hedersrelaterat våld och förtryck är en del av Kalmar kommuns delmål (mäns
våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska upphöra) i aktuellt jämställdhetsprogram, mer kunskap behövs och arbetet inom målområdet behöver
samordnas mer effektivt och ett inledande arbete med detta har påbörjats. Det
är ännu för tidigt att avgöra om det resulterar i ett särskilt program eller vilken
typ av styrning som är adekvat.
Det är socialförvaltningen som ansvarar för stöd till våldsutsatta kvinnor och
kvinnojouren tillhandahåller ett viktigt komplement till deras verksamhet.
Samverkan mellan parterna regleras via en samverkansöverenskommelse, och
utvärdering av avtalet sker liksom överväganden av olika former för samverkan
och dess innehåll inför varje omförhandling av gällande avtal.
Aktuella kommunala insatser inom området:
Socialförvaltningen har utarbetat en utbildningsplan för sitt kompetensbehov
inom området och olika nationella aktörer tillhandahåller webbutbildningar
både inom våld i nära relationer generellt men också specifikt kopplat till
hedersproblematik vilka personal inom socialförvaltningen och ATV genomför
och deltar i. Utöver basutbildning för all personal kommer ett 20-tal
handläggare i socialförvaltningen att utbildas i verktygen PATRIARK
(bedömning av risk för patriarkalt våld med hedern som motiv) och SARA
(manual för att bedöma risken för upprepat partnervåld) under 2017. ATV
kompetensutvecklar sin personal kontinuerligt men bidrar även i kompetenshöjande insatser samt stöd till olika verksamheter i Kalmar.
Ann-Sofie Lagercrantz
Strateg, social hållbarhet
Bilagor
Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer
Motion
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Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer
Inledning
Mäns våld mot kvinnor har erkänts som ett grundläggande brott mot mänskliga rättigheter av FN, som beräknar att 25-5 0 procent av alla kvinnor i världen
blivit utsatta för fysiskt våld av sin partner. I Sverige med 9 miljoner invånare
dödas i genomsnitt 16 kvinnor varje år av sin nuvarande eller före detta partner. Enbart i Sverige uppskattas de samhällsekonomiska kostnaderna för våld
mot kvinnor vara mellan 2,7 miljarder och 3,3 miljarder kronor per år enligt en
rapport som Socialstyrelsen tog fram 2006. Studien beräknar inte faktorer som
psykiatrisk vård, tandbård eller barnens skador etc. Om man räknar med dessa
kostnader ökar beloppet avsevärt.
Våldet mot kvinnor är olikt våldet mot män. För kvinnor är gärningsmannen
ofta känd, finns i kvinnans närmaste omgivning och våldet sker i det privata.
När våldet riktas mot män är förövaren ofta okänd och handlingarna sker på
offentlig plats. Det finns sällan vittnen (barn tvingas ibland bevittna) till händelser när kvinnor är utsatta, men tämligen ofta när män är utsatta. Våld mot
män är oftast en enstaka händelse, medan kvinnor utsätts för upprepade
kränkningar. Våld mot män kan resultera i både anmälan och motanmälan,
medan våld mot kvinnor anmäls i låg omfattning. Det innebär att en man som
vill försöka undgå våld kan hålla sig hemma i det privata. En möjlighet som
utsatta kvinnor sällan har.
Mäns våld mot närstående kvinnor beskrivs som en dynamisk process, där
våldet på olika sätt normaliseras, både för den misshandlande mannen och för
den våldsutsatta kvinnan.
Bakgrund
Under de senaste 100 åren har lagstiftningen gått i riktning mot ett mer jämställt förhållande mellan kvinnor och män. Allmän rösträtt även för kvinnor
1921, förbud mot att avskeda kvinnor från arbete om de gifte sig eller blev
gravida 1939 var lagar som kom till under första hälften av 1900-talet. Men vid
hemmet gjorde lagstiftaren halt. På så sätt kunde det våld som utövades inom
hemmets väggar förbli osynligt.
År 1965 blev våldtäkt inom äktenskapet straffbelagt vilket gjorde att den gifta
kvinnan själv kunde bestämma över sin sexualitet. Först 1982 kom det våld
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som kunde utövas av en man mot en kvinna han kände att falla under allmänt
åtal. Fram till dess hade kvinnan själv varit tvungen att anmäla förövaren till
polisen.
År 1979 kom FN.s konvention om avskaffandet av all diskriminering av kvinnor, den följdes 1993 av en deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor
( UN Declaration on the Elimination om Violence against Woman, 48/104).
I denna framhåller generalförsamlingen att våld mot kvinnor är ett uttryck för
historiskt ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män och att våldet är
en mekanism som tvingar kvinnor till underordning. Deklarationen grundar sig
på FN.s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948.
Våld mot kvinnor i nära relationer har uppmärksammats allt mer under de senaste decennierna. När kvinnorörelsen växte fram under sjuttiotalet synliggjordes också det svåra hot mot kvinnors hälsa som våldet utgör. Den fråga som
betraktats som en privatsak blev politisk.
Särskilt utsatta grupper
Det kan förefalla missvisande att generellt utpeka kvinnor som en särskilt riskutsatt grupp. Men då våld och övergrepp mot kvinnor mestadels sker i hemmet av en nära anhörig eller bekant, och inte som många tror utomhus och av
en okänd blir begreppet relevant. Att hemmet inte kan vara ens fredade borg är
mycket traumatiserande för alla kvinnor.
Våld och övergrepp mot kvinnor i nära relationer kännetecknas inte sällan av
ett systematiskt förtryck av kvinnan som person. Övergreppen kan bestå av
såväl fysiskt, psykiskt och sexuellt våld som av skadegörelse och inbrott. Det
grundläggande är missbruket av makt och den ena personens kontroll över den
andra. Denna typ av kontroll kan bestå av beteenden som i sig inte är brottsliga men som innebär en begränsning av den utsattes frihet och personliga integritet. Den kan röra sig om manipulation, verbalt skymfande, frihetsberövande, begränsande av kontakt med släkt och vänner, öppnande av privat post,
avlyssnande av telefonsamtal, kontroll och tillbakahållande av pengar samt att
utnyttja andra människor, både vuxna och barn, för att öka offrets eftergivenhet.
Att vara utsatt för våld i nära relation blir ofta än mer traumatiserande för
kvinnor som har fysiska eller psykiska funktionshinder. Det gäller även äldre
kvinnor, särskilt om de levt länge i våldsrelationer.
Detta förhållande gäller även kvinnor som lever i samkönade relationer eftersom det finns mycket fördomar kring homosexualitet också hos den personal som möter utsatta kvinnor.
En annan särskilt utsatt grupp är kvinnor med drogproblem.
Nyligen invandrade kvinnor kan också vara särskilt utsatta.. Ofta är dessa kvinnor isolerade på grund av språksvårigheter. De nås inte av samhällsinformation
och har många gånger ett svagt eget socialt nätverk.
Unga människor som växer upp i slutna familjesystem med en annan syn på
familj och relation mellan könen, och som kan hamna i ett dilemma om de
själva vill leva i enlighet med andra principer är även de en särskilt utsatt
grupp. Även gravida kvinnor är att betrakta som särskilt utsatta. Att en kvinna
blir gravid är inget skydd mot misshandel, graviditeten kan snarare vara det
som framkallar våldet.
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Insatser

Åtgärder för att förebygga våldet och dess konsekvenser behöver vidtas i skilda
sammanhang och på olika nivåer. De bör riktas till såväl drabbade, barn, förövare, personer som yrkesmässigt möter problemen, som till allmänheten. Insatserna kan inriktas på att förhindra att våld överhuvudtaget används i nära relationer eller på att våldshandlingar inte ska upprepas. På strukturell nivå handlar
det om att förändra de förutsättningar som skapar och bevarar våldet, exempelvis patriarkala strukturer, ojämlika maktförhållanden mellan könen, negativa
attityder mot kvinnor och glorifiering av våld.
För att en förändring ska komma till stånd måste många olika aktörer ta sitt
ansvar och bilda en kedja med höjd medvetenhet och kompetens.
Om arbetet att motverka våld mot kvinnor i nära relationer ska nå framgång
behöver maktfördelningen mellan könen synliggöras och förändras i riktning
mot minskad ojämställdhet. Det handlar också om attitydförändringar i vid
bemärkelse och om att ta avstånd från alla former av kränkningar och övergrepp. Maktmissbruk i relationer kan också förebyggas i arbete med att påverka
barns och ungas självkänsla och förmåga till empati. Deras föreställningar om
kvinnlig och manligt och relationen mellan könen bör också påverkas. Hit hör
det arbete som görs i förskola, skola och fritidsverksamheter när det gäller värderingsfrågor, kamratstöd, konflikthantering med mera.
Att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer kan vara att förbereda ungdomar för framtida nära relationer. Därför är det viktigt med insatser som ökar
förutsättningarna för att unga kvinnor och män ska utveckla en trygg identitet,
god självkänsla, förmåga till empati, kommunikation och goda relationer.
Ett tämligen nytt inslag i arbetet för kvinnofrid är initiativ till debatt och attitydpåverkan män emellan och att män i organiserad form tar avstånd till våld
mot kvinnor. Samtal män emellan om dessa frågor, till exempel på arbetsplatser, i idrottsföreningar och under värnplikten kan bidra till att kunskapen och
medvetenheten ökar. En grund till avståndstagande från våld kan också läggas
genom insatser som direkt riktar sig till unga pojkar.
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Barn och Unga
Att arbeta förebyggande för kvinnofrid handlar till stor del om att ge barn och unga förutsättningar att bygga upp såväl självrespekt som respekt för andra. Det gäller att fördjupa
skolans jämställdhetsarbete och att påverka attityder och värderingar som grund för jämställdhet i relationer. Såväl flickor som pojkar måste få lära sig att uttrycka känslor och
värna om sin integritet. I skolan måste man ifrågasätta snäva föreställningar om vad som är
kvinnligt och vad som är manligt.
Därför ska:
-

varje förskola, skola och fritidsgård ha nolltolerans mot trakasserier och
könsmobbning

-

varje förskola, skola och fritidsgård i nära samverkan med föräldrar och
andra berörda aktörer upprätta en handlingsplan för ökad jämställdhet

-

varje förskola, skola och fritidsgård ha tillgång till genuspedagog

-

samtliga personal på varje förskola, skola och fritidsgård fortlöpande få
utbildningar och information om våld i nära relationer och i jämställdhetsfrågor

-

samtliga personal inom socialtjänstens verksamheter som vänder sig till
barn och ungdomar fortlöpande få utbildningar och information om
våld i nära relationer och i jämställdhetsfrågor

-

elevvårdspersonal utveckla rutiner för att öka uppmärksamheten och
ställa frågor om relationsvåld

-

varje elev i år 6-9 erbjudas deltagande i tjej– respektive killgrupp via fritidsgårdar och föreningslivet

Ansvar: Respektive förvaltning har det övergripande ansvaret, operativt ansvar har respektive enhetschef.
Varje enhet ska följa upp och utvärdera sin egen verksamhet kontinuerligt.
Kommunstyrelsen följer årligen upp insatserna i samband med årsredovisningen.
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Vuxna
Det faktum att många kvinnor lever med våld, hot och kränkningar är ett omfattande folkhälsoproblem med stort lidande och svåra personliga konsekvenser för alla inblandade. Att
uppmärksamma detta är en angelägen uppgift, inte minst för hälso- och sjukvården. Många
kvinnor son kommer i kontakt med hälso- och sjukvården gör det vid graviditet eller genom
företagshälsovård. Med ökad lyhördhet och insiktsfullt bemötande kan personalen upptäcka
mer av det dolda våldet mot kvinnor. En ökad medvetenhet är viktig inom både företagshälsovård och mödrahälsovård och familjecentraler.
Därför ska
-

kommunens personal på familjecentraler fortlöpande få utbildningar
och information om våld i nära relationer och i jämställdhetsfrågor

-

kommunens personal på familjecentraler utveckla rutiner för att öka
uppmärksamheten och ställa frågor om relationsvåld

-

familjecentraler och förskolor stimulera bildandet av lokala nätverk utifrån brukarnas behov

-

personal på kommunhälsan utveckla rutiner för att öka uppmärksamheten och ställa frågor om relationsvåld

-

personal inom äldreomsorgen och socialtjänsten fortlöpande få utbildningar och information om våld i nära relationer och jämställdhetsfrågor

-

personal inom äldreomsorgen och socialtjänsten utveckla rutiner för att
öka uppmärksamheten och ställa frågor om relationsvåld

Ansvar: Respektive förvaltning har det övergripande ansvaret, operativt ansvar har respektive enhetschef.
Varje enhet ska följa upp och utvärdera sin egen verksamhet kontinuerligt.
Kommunstyrelsen följer årligen upp insatserna i samband med årsredovisningen.
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Att uppmärksamma våld mot kvinnor i nära relationer i samhället för
övrigt
Våld i nära relationer svarar för en hel del sjukskrivningar och skapar problem för såväl
den enskilde som andra medarbetare på arbetsplatsen. Att på arbetsplatserna uppmärksamma effekterna av våld i nära relationer borde vara av intresse för både arbetsgivare och
fackliga organisationer. Synliggörs frågan och arbetsgivarens avståndstagande från våld i
nära relationer är tydligt och klart underlättar det för den utsatta och det befrämjar också en
kontinuerlig debatt i frågan.
Därför ska
-

det finnas anslag på kommunala verksamhetsställen om var man kan
söka hjälp

-

kommunens personaltidning årligen rapportera om frågan

-

kommunen på olika sätt stimulera arbetsplatser och ideella föreningar
till att upprätta handlingsprogram och insatser för att förebygga våld
mot kvinnor i nära relationer.

-

kommunen i sin roll som arbetsgivare söka samarbete med fackliga organisationer för gemensamma insatser inom området

-

kommunen i sina olika verksamheter söka samverkan med andra offentliga och privata aktörer för gemensamma insatser och opinionsbildning

Ansvar: Respektive förvaltning har det övergripande ansvaret, operativt ansvar har respektive enhetschef.
Varje enhet ska följa upp och utvärdera sin egen verksamhet kontinuerligt.
Kommunstyrelsen följer årligen upp insatserna i samband med årsredovisningen.
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Uppdrag till berörda nämnder och styrelser
-

Berörda nämnder och styrelser ska ta fram åtgärdsplaner för insatsområdet. Arbetet ska redovisas i årsredovisningen

-

I årsredovisningen ska en särredovisning på antalet deltagare i tjej –
respektive killgrupp presenteras
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Kommunfullmäktige

Medborgarförslag om att snarast avveckla Salve
som boplats för EU-medborgare
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att som svar på medborgarförslaget meddela att
bosättningen på Salve stängdes den 16 november 2016.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att Kalmar kommun snarast avvecklar
bosättningen vid Salve. Servicenämnden beslutade den 28 september 2016 att
föreslå kommunfullmäktige besluta att servicenämndens yttrande ska utgöra
svar på medborgarförslaget om att avveckla Salve som boplats för EUmedborgare.
Av yttrandet framgår att Kalmar kommun har en dialog med Stadsmissionen
om det fortsatta samarbetet och att huvudspåret är en avveckling på sikt,
eftersom Salve är en tillfällig lösning på ett nationellt problem.
Efter servicenämndens behandling av ärendet gjordes en anmälan om risk för
brand vid Salve. Brandkåren gjorde en tillsyn där det bekräftades att det fanns
risk för brand m.m. Detta resulterade i ett tillsynsföreläggande riktat till
serviceförvaltningen. Den senaste tidens utveckling av den sanitära situationen
i området tillsammans med de brister som Brandkåren pekade på gjorde att
serviceförvaltningen valde att informera berörda och stänga Salve den 16
november 2016.
Efter stängningen pågår nu en diskussion med förvaltningar, kyrkan och
frivilligorganisationer för att titta på olika lösningar utifrån de nya
förutsättningarna.
Annette Andersson
kommundirektör
Bilagor
Yttrande samt protokollsutdrag från servicenämnden
Medborgarförslag

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│jonas.sverken@kalmar.se
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Servicenämnden
§ 108
Medborgarförslag - Att snarast avveckla Salve som
boplats för EU-medborgare
Dnr SFN 2016/0539
Handlingar
Serviceförvaltningens skrivelse 2016-08-17
Medborgarförslag - Att snarast avveckla Salve som boplats för EU-medborgare
Bakgrund
Under 2014-2015 mottog kommunen en rad klagomål om framförallt
nedskräpning, bristande respekt för allemansrätten, eldning samt ett allmänt
störande uppträdande runt Svinö och på andra platser i Kalmar. Under våren
2015 påtalade Stadsmissionen behovet av att ordna en ny plats för uppställning
av EU-migranternas husvagnar samt behovet av möjlighet till enklare
matlagning, dusch, toalett och sophantering.
Efter inventering av möjliga tillfälliga platser för Stadsmissionens husvagnar
föll valet på Svaneberg 2:9 (f.d. Salvestaden). Här fanns infrastruktur i form av
el, VA och en tom byggnad. Två byggbaracker med dusch och toalett ställdes
upp på området och togs i bruk när husvagnarna flyttades dit. Parkeringen
gjordes om till 30-dagarsparkering. Stadsmissionen svarar för verksamheten på
plats och kommunen svarar för infrastukturen. Under våren plockades dock
byggbarackerna bort och de befintliga toaletterna i Salvebyggnaden gjordes
tillgängliga.
Den 1 februari 2016 överlämnade den nationella samordnaren för
myndigheter, kommuner, landsting och organisationer som möter utsatta EESmedborgare som vistas tillfälligt i Sverige, ett betänkande till regeringen.
Den statliga utredaren konstaterar att vissa kommuner har valt att anvisa ett
stycke kommunal mark för boplatser. Ofta har detta skett efter att en eller flera
illegala boplatser i kommunen avhysts. I regel förses platsen med
avfallshantering, toaletter och rinnande vatten. Några kommuner tar ut en lägre
avgift per natt, omkring 10–20 kronor per person. Flertalet av de kommuner
som anvisat platser har gjort detta under en begränsad tid. Syftet har varit att
stävja boenden i parker, samt att få en naturlig kontaktyta med de utsatta EUmedborgare som vistas i kommunen. Det är begripligt att en sådan lösning, på
kort sikt, kan vara tilltalande för kommuner. En mycket utsatt grupp får någon
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form av boende, och nedskräpning och sanitetsproblem minskar, vilket lugnar
ner kommuninvånare som upprörts av sådant kring illegala boplatser.
Denna beskrivning stämmer ganska väl överens med hur Kalmar kommun
hanterat frågan, dock tar kommunen inte ut någon avgift.
Utredarens slutsats är, precis som Kalmar kommuns, att detta inte är en
långsiktig lösning. Salve är en nödlösning för att hantera nedskräpnings- och
sanitetsproblem som drabbade både Kalmarbor och våra besökare. Att stänga
upplåtelseplatsen, utan andra alternativ innebär att serviceförvaltningen åter
står med ett okontrollerat renhållnings- och nedskräpningsproblem.
Vid kontakt med länsstyrelsen i Stockholm, som efter utredningen fått
samordningsansvaret, konstaterar de att det för närvarande inte finns några
vägledande domar som innebär att särskilt anvisade platser av den typ som
Kalmar kommun ordnat skulle vara otillåtna. Det är olagligt med bosättningar i
parker, andra offentliga rum eller på privat mark. Det tillfälliga boendet vid
Salve är ett alternativ till sådana olagliga bosättningar.
Yttrande
Kalmar kommun har en dialog med Stadsmissionen om det fortsatta
samarbetet. Huvudspåret är en avveckling på sikt, eftersom Salve är en tillfällig
lösning på ett nationellt problem.
Överläggning
Mötet ajourneras 13:33-13:38 för förslagsställaren att föredra sitt ärende för
nämnden.
Under överläggningen förslår Alexander Critén (M) att servicenämnden bifaller
medborgarförslaget.
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om nämnden vill besluta
enligt förvaltningens förslag eller bifalla medborgarförslaget. Han finner att
servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslut
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska utgöra svar på
medborgarförslaget om att avveckla Salve som boplats för EU-medborgare.
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.
Reservation
Krister Thornberg (SD) reserverar sig mot beslutet.
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Alexander Critén (M) och Magnus Jernetz Gustavsson (M) reserverar sig mot
beslutet med följande motivering:
Härmed reserverar vi oss mot nämndens beslut att bifalla förvaltningens
förslag angående medborgarförslaget att snarast avveckla Salve.
Protokollsanteckning
Inlämnad av Krister Thornberg (SD):
Vid justeringen av protokollet har ingen protokollsanteckning inkommit från
Krister.

Sekreterare
Anna Sandstedt

Justeras
Ingemar Einarsson
ordförande

Alexander Critén

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Benny Wennberg
0480-450505

Datum

2016-08-17

Ärendebeteckning

SFN 2016/0539

Servicenämnden

Svar på medborgarförslag - Att snarast avveckla
Salve som boplats för EU-medborgare
Förslag till beslut
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska utgöra svar på
medborgarförslaget om att avveckla Salve som boplats för EU-medborgare.
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.
Bakgrund
Under 2014-2015 mottog kommunen en rad klagomål om framförallt nedskräpning, bristande respekt för allemansrätten, eldning samt ett allmänt störande uppträdande runt Svinö och på andra platser i Kalmar. Under våren
2015 påtalade Stadsmissionen behovet av att ordna en ny plats för uppställning
av EU-migranternas husvagnar samt behovet av möjlighet till enklare matlagning, dusch, toalett och sophantering.
Efter inventering av möjliga tillfälliga platser för Stadsmissionens husvagnar
föll valet på Svaneberg 2:9 (f.d. Salvestaden). Här fanns infrastruktur i form av
el, VA och en tom byggnad. Två byggbaracker med dusch och toalett ställdes
upp på området och togs i bruk när husvagnarna flyttades dit. Parkeringen
gjordes om till 30-dagarsparkering. Stadsmissionen svarar för verksamheten på
plats och kommunen svarar för infrastukturen. Under våren plockades dock
byggbarackerna bort och de befintliga toaletterna i Salvebyggnaden gjordes
tillgängliga.
Den 1 februari 2016 överlämnade den nationella samordnaren för myndigheter, kommuner, landsting och organisationer som möter utsatta EESmedborgare som vistas tillfälligt i Sverige, ett betänkande till regeringen.
Den statliga utredaren konstaterar att vissa kommuner har valt att anvisa ett
stycke kommunal mark för boplatser. Ofta har detta skett efter att en eller flera
illegala boplatser i kommunen avhysts. I regel förses platsen med avfallshantering, toaletter och rinnande vatten. Några kommuner tar ut en lägre avgift per

Serviceförvaltningen Chefer
Adress , │ Besök
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │benny.wennberg@kalmar.se
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natt, omkring 10–20 kronor per person. Flertalet av de kommuner som anvisat
platser har gjort detta under en begränsad tid. Syftet har varit att stävja boenden i parker, samt att få en naturlig kontaktyta med de utsatta EU-medborgare
som vistas i kommunen. Det är begripligt att en sådan lösning, på kort sikt, kan
vara tilltalande för kommuner. En mycket utsatt grupp får någon form av boende, och nedskräpning och sanitetsproblem minskar, vilket lugnar ner kommuninvånare som upprörts av sådant kring illegala boplatser.
Denna beskrivning stämmer ganska väl överens med hur Kalmar kommun
hanterat frågan, dock tar kommunen inte ut någon avgift.
Utredarens slutsats är, precis som Kalmar kommuns, att detta inte är en långsiktig lösning. Salve är en nödlösning för att hantera nedskräpnings- och sanitetsproblem som drabbade både Kalmarbor och våra besökare. Att stänga upplåtelseplatsen, utan andra alternativ innebär att serviceförvaltningen åter står
med ett okontrollerat renhållnings- och nedskräpningsproblem.
Vid kontakt med länsstyrelsen i Stockholm, som efter utredningen fått samordningsansvaret, konstaterar de att det för närvarande inte finns några vägledande domar som innebär att särskilt anvisade platser av den typ som Kalmar
kommun ordnat skulle vara otillåtna. Det är olagligt med bosättningar i parker,
andra offentliga rum eller på privat mark. Det tillfälliga boendet vid Salve är ett
alternativ till sådana olagliga bosättningar.
Yttrande
Kalmar kommun har en dialog med Stadsmissionen om det fortsatta samarbetet. Huvudspåret är en avveckling på sikt, eftersom Salve är en tillfällig lösning på ett nationellt problem.

Benny Wennberg
Förvaltningschef

Bilaga: Medborgarförslag om att snarast avveckla Salve som boplats för EUmedborgare
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Till
Kalmar kommun
Box611
391 26 Kalmar

Medborgarförslag om att snarast avveckla Salve som boplats för
EU- medborgare (illegala invandrare)
Inledning
Vi har under 1900-talet byggt upp ett av världens mest fungerade välfärdssamhällen,
Sverige lyfts ofta fram som ett föregångsland, som många turister väljer att besöka.
Det är därför beklagligt, men också orimligt, att Sverige nu ska tvingas husera en
allt större andel av EU:s tiggarskara.
EU-migranter är människor som kommer från hela Europa men framförallt från södra
och östra Europa. Det är inte bara gruppen romer det berör. Allt fler sydeuropéer
kommer på grund av arbetslösheten i sitt hemland. Det är EU:s fria rörlighet som gör
att de tar chansen till ett bättre liv i Norden.
Vad vi kan konstatera är att EU-migranter har rätt att stanna i Sverige i tre
månader.
* Efter den tiden har man endast rätt att stanna om man arbetar, aktivt söker jobb
och har en verklig möjlighet att få jobb, eller studerar.
* I lagens mening heter det att man ska vara ekonomiskt aktiv.
* Man har också uppehållsrätt om man har tillräckliga tillgångar för att själv
försörja sig och sin familj.
* Dessutom krävs en heltäckande sjukförsäkring, något många fattiga EUmigranter saknar.
Sett ur Kalmar kommuns perspektiv, kan vi konstatera att flertalet av de tiggare vi
dagligen ser, är personer som med all säkerhet varit här mycket längre än stipuleradande tre månader. Trots detta faktum tvingas vi åse att Kalmar kommun via dess
samhällsbyggnadsnämnd upplåter mark vid Salveområde för illegala EU-migranter..
Bostadsfrågan har Stadsmissionen löst genom att erbjuda bostäder i former av

husvagnar. Detta innebär att Kalmar kommun, genom att erbjuda mark för fortsatt
bosättning, därmed också sätter sig över EU:s tre månaders reglemente.
Vidare tvingas vi konstatera att Kalmar kommuns politiska ledning fortsatt går
emot regeringens politiska samordnare Martin Valfridssons rapport till
regeringen där han bl.a. redovisar:
Att han inte vill att kommuner ska erbjuda särskilda boplatser för utsatta EU-medborgare. Eftersom det då uppstår nya svårigheter. Samhället bidrar till att återupprätta de slumsamhällen som vi frenetiskt arbetat för att få bort. Budskapet är
att man får komma hit, men gör man det så måste bo på ett legalt sätt. Samhället
måste ha en strikt hållning till att man inte får bosätta på annans mark.
Sammanfattning och förslag till beslut;
Undertecknad delar helt och fullt samordnarens uppfattning, om att vi inte i Sverige
ska medverka till att återupprätta slumsamhällen, i former av exempelvis Salves
parkeringsplats. För visst utgör denna bosättning, med ett stort antal husvagnar och
skrotbilar, en skamfläck vid Kalmar kommunens södra infart.
Genom att avveckla verksamheten, kommer inte minst de kringboende att åter få en
lugn boendemiljö, där hästhagarnas rid verksamhet fortsatt kan vidareutvecklas.
Utifrån ovan redovisat hemställer undertecknad, att Kalmar kommuns politiska
ledning, snarast fattar beslut om att avveckla bosättningen vid Salve
parkeringsplats.
Jan-Ingemar Lundström, kommuninvånare
PS.
Kalmar kommun köpte för ett tag sedan Kolbodagården för 8 miljoner, en
byggnad som innefattar 70 sängplatser. Där kommunen med all tydlighet endast
nyttjar 10 platser för ensamkommande barn. Eftersom polismyndigheten inte
prioriterar att avvisa illegala EU-migranter, kan kommunen genom avveckling av
Salve, låta t.ex. Stadsmissionen i stället för husvagnar, få hyra sängplatser vid
Kolbodagården.
DS.
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§ 136
Medborgarförslag - Alla förskolor och skolor i Kalmar
kommun ska byta till Bregott, svenskt smör och
svensk rapsolja
Dnr SFN 2016/0822
Handlingar
Serviceförvaltningens skrivelse 2016-10-10 inkl bilagor
Skrivelse från Ingemar Einarsson (C) 2016-11-16
Medborgarförslag - Alla förskolor och skolor i Kalmar kommun ska byta till
Bregott, svenskt smör och svensk rapsolja
Inlägg från medborgare i fråga om Bregott eller lättmargarin i kommunens
skolverksamhet
Bakgrund
Förslagsställaren vänder sig emot kostenhetens beslut att enbart servera
nyckelhålsmärkt smörgåsmargarin i Kalmars skolor och förskolor. Förslaget
innebär att endast någon form av Bregott ska användas som smörgåsfett och
att svenskt smör och svensk rapsolja ska användas till all matlagning och
bakning.
Yttrande
Enligt skollagen ska skolmaten vara avgiftsfri och näringsriktig. För att
säkerställa näringsriktigheten har vi en gemensam matsedel och gemensamma
riktlinjer som utgår från Nordiska näringsrekommendationer 2012 (NNR).
Rekommendationerna syftar till att uppfylla kroppens näringsbehov och att
förebygga ohälsa på sikt.
De flesta barn i Sverige får i sig för lite fleromättat fett men mer mättat fett än
rekommenderat. Att hänvisa till nyckelhålsmärkt smörgåsmargarin är ett sätt att
säkerställa att margarinet har en bra fettsammansättning.
En konsekvens om medborgarförslaget bifalls är att serveringen av korv- och
andra charkprodukter behöver minskas och serveringen av lax och annan fet
fisk behöver ökas. Detta kan tyckas vara bra och önskvärda åtgärder ur ett
näringsmässigt perspektiv men skulle få enorma ekonomiska konsekvenser.
Kostnaden för olika alternativ har beräknats. Vid beräkningen har vi utgått från
2015 års statistik då inköpen bestod av en blandning av smörgåsmargarin och
Bregott till brödet samt margarin, rapsolja och smör till matlagning och
bakning. Kostenhetens förslag innebär en kostnadsbesparing på 276 000
Anslaget på kommunens anslagstavla den 7 december 2016
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kronor jämfört med utgångsläget. Att bifalla medborgarförslaget utgör en
kostnadsökning med 218 000 kronor jämfört med utgångsläget.
Mellanskillnaden mellan kostenhetens förslag och medborgarförslaget uppgår
därmed till 494 000 kronor. I denna summa finns inte kostnadsökningen med
för fler lax- och färre korvserveringar.
Gällande förslagsställarens motivering med avseende på palmolja så innehåller
de margarinprodukter som köps via Kalmar kommuns avtal certifierad
palmolja. Det kommer i nästa upphandling ställas krav på certifierad palmolja
enligt upphandlingsmyndighetens krav.
Som offentlig verksamhet som serverar över 10 000 portioner per dag måste vi
vara insatta i olika dieter och trender. Det är dock inget vi kan basera vår
verksamhet och våra måltider på. Istället är det Nordiska
näringsrekommendationer som vi utgår ifrån.
Överläggning
Mötet ajourneras 13:57-14:09 för inlägg från förslagsställaren.
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Kajsa Hedin (M) – med instämmande av Staffan Ljungar (C) – föreslår
att nämnden ska bifalla förvaltningens förslag med förändringen att
”… och bristande ekonomiska resurser” stryks ur
beslutsformuleringen.
2. Ingemar Einarsson (C) – med instämmande av Anne-Katrin Foss (S) föreslår att nämnden beslutar enligt hans yttrande (nedan):
”Yttrande
Kalmar kommun har som mål att öka användningen av närproducerade, ekologiska och etiskt godtagbara varor i den egna verksamheten. Som kommun vill
vi verka för bättre miljö och ett bättre samhälle. Vi ställer krav motsvarande
svensk djurskyddslagstiftning när det gäller kött och ägg och samlastningscentralen ökar möjligheterna att köpa in mer ekologiskt och närproducerat.
Palmolja är ett av livsmedelsindustrins vanligaste fetter, med många goda egenskaper. Produktionen har dock betydande miljökonsekvenser. Stora arealer av
världens mest artrika regnskog försvinner, vilket är ett stort hot mot viktiga
och ovärderliga ekosystem. Ursprungsbefolkningarnas rättigheter sätts åt sidan
och lokalbefolkningarnas intressen hotas. Odlingen orsakar dessutom stora
utsläpp av växthusgaser och påverkar tillgången till rent vatten i närliggande
områden. Efterfrågan på palmolja förväntas öka med 50 procent till 2050.
För att driva på mot en mer hållbar produktion startades initiativet RSPO
(Round Table on Sustainable Palmoil) och idag är 17 procent av dagens globala
palmoljeproduktion RSPO-certifierad. Att ställa krav på RSPO-certifiering,
enligt nivån om ett segregerat flöde, är ett viktigt första steg för att komma
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tillrätta med de omfattande problem som råder i palmoljesektorn.
Granskningar från miljöorganisationer visar dock att det i dagsläget finns
betydande brister i kriterierna och hur de efterföljs, bl.a. avseende skövling av
regnskog och brott mot mänskliga rättigheter.
Världsnaturfonden WWF är delaktig i arbetet inom RSPO, och anser att
palmolja inte ska bojkottas, utan att man ska köpa certifierad palmolja. Trots
detta har flera stora svenska livsmedelstillverkare det senaste året valt att byta
ut palmoljan i sina produkter. Man motiverar det med att det är ett viktigt steg
för att minska trycket på palmoljeproduktionen och därmed ge utrymme för en
nödvändig förändring av den storskaliga produktionen. Svenska
drivmedelsbolag väljer bort palmolja som råvara till drivmedel, p.g.a. att man
anser att en ökad efterfrågan på palmolja ofrånkomligt leder till ökad skövling
av regnskog för nya palmoljeplanteringar. Andra köpare som vill försäkra sig
om en hållbar palmoljeproduktion ställer ytterligare krav utöver certifieringen,
bl.a. avseende avskogning.
I Kalmar kommuns budget står att vi ska fortsätta ligga i frontlinjen när det
gäller att ställa krav vid upphandling och att vi ska öka användningen av
närproducerade, ekologiska och etiskt godtagbara varor i den egna
verksamheten. Detta innebär att vi vill använda Bregott och liknande produkter
och produkter med rapsolja. Utifrån nuvarande situation i
palmoljeproduktionen anser vi därför att vi bör minimera förekomsten av
palmolja i de produkter vi köper in. I de fall vi inte kan hitta alternativ ska vi
säkerställa att palmoljan är certifierad enligt krav på ett segregerat flöde.
Vi vill minimiera användningen av palmolja och har som tydlig ambition att
öka närproducerade, ekologiska, etiska varor i den egna verksamheten vilket på
sikt kommer att innebära en ökning av de produkter som uppfyller dessa krav.”
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om nämnden vill bifalla
förvaltningens förslag eller Ingemar Einarssons förslag. Han finner att
nämnden bifaller Ingemar Einarssons förslag.
Votering begärs. Servicenämnden godkänner följande omröstningsproposition:
Den som vill bifalla Ingemar Einarssons förslag röstar ja. Den som vill bifalla
förvaltningens förslag röstar nej. Vid omröstningen avges 8 ja-röster och 3 nejröster
Ja- röster avges av: Gunilla Johansson (S), Sven-Erik Ekblad (S), Ingemar
Einarsson (C), Krister Thornberg (SD), Mikael Lindberg (S), Anne-Katrin Foss
(S), Lasse Karlsson (L), Jens Körge (V).
Nej-röster avges av: Staffan Ljungar (C), Magnus Jernetz-Gustavsson (M),
Kajsa Hedin (M).
Det innebär att nämnden bifaller Ingemar Einarssons förslag.
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Beslut
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska utgöra svar på
medborgarförslaget om att alla förskolor och skolor i Kalmar kommun ska
byta till Bregott, svenskt smör och rapsolja.
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.
Reservation
Kajsa Hedin (M), Magnus Jernetz-Gustavsson (M) och Staffan Ljungar (C)
reserverar sig mot beslutet.

Sekreterare
Anna Sandstedt

Justeras
Ingemar Einarsson
ordförande

Mikael Lindberg

Handläggare

Datum

2016-11-16

Ärendebeteckning

Servicenämnden

Medborgarförslag om att alla förskolor och skolor i Kalmar kommun ska byta till Bregott,
svenskt smör och rapsolja
Förslag till beslut
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska utgöra svar på
medborgarförslaget om att alla förskolor och skolor i Kalmar kommun ska
byta till Bregott, svenskt smör och rapsolja.
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.
Bakgrund
Servicenämnden har fått ett medborgarförslag om att alla skolor och förskolor
i Kalmar kommun ska byta till någon form av Bregott, riktigt svenskt smör och
svensk rapsolja för stekning, matlagning, bakning och smörgåsfett.
Yttrande
Kalmar kommun har som mål att öka användningen av närproducerade, ekologiska och etiskt godtagbara varor i den egna verksamheten. Som kommun vill
vi verka för bättre miljö och ett bättre samhälle. Vi ställer krav motsvarande
svensk djurskyddslagstiftning när det gäller kött och ägg och samlastningscentralen ökar möjligheterna att köpa in mer ekologiskt och närproducerat.
Palmolja är ett av livsmedelsindustrins vanligaste fetter, med många goda egenskaper. Produktionen har dock betydande miljökonsekvenser. Stora arealer av
världens mest artrika regnskog försvinner, vilket är ett stort hot mot viktiga
och ovärderliga ekosystem. Ursprungsbefolkningarnas rättigheter sätts åt sidan
och lokalbefolkningarnas intressen hotas. Odlingen orsakar dessutom stora
utsläpp av växthusgaser och påverkar tillgången till rent vatten i närliggande
områden. Efterfrågan på palmolja förväntas öka med 50 % till 2050.

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│jonas.sverken@kalmar.se
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För att driva på mot en mer hållbar produktion startades initiativet RSPO
(Round Table on Sustainable Palmoil) och idag är 17% av dagens globala
palmoljeproduktion RSPO-certifierad. Att ställa krav på RSPO-certifiering,
enligt nivån om ett segregerat flöde, är ett viktigt första steg för att komma
tillrätta med de omfattande problem som råder i palmoljesektorn. Granskningar från miljöorganisationer visar dock att det i dagsläget finns betydande brister
i kriterierna och hur de efterföljs, bl.a. avseende skövling av regnskog och brott
mot mänskliga rättigheter.
Världsnaturfonden WWF är delaktig i arbetet inom RSPO, och anser att palmolja inte ska bojkottas, utan att man ska köpa certifierad palmolja. Trots detta
har flera stora svenska livsmedelstillverkare det senaste året valt att byta ut
palmoljan i sina produkter. Man motiverar det med att det är ett viktigt steg för
att minska trycket på palmoljeproduktionen och därmed ge utrymme för en
nödvändig förändring av den storskaliga produktionen. Svenska drivmedelsbolag väljer bort palmolja som råvara till drivmedel, p.g.a. att man anser att en
ökad efterfrågan på palmolja ofrånkomligt leder till ökad skövling av regnskog
för nya palmoljeplanteringar. Andra köpare som vill försäkra sig om en hållbar
palmoljeproduktion ställer ytterligare krav utöver certifieringen, bl.a. avseende
avskogning.
I Kalmar kommuns budget står att vi ska fortsätta ligga i frontlinjen när det
gäller att ställa krav vid upphandling och att vi ska öka användningen av närproducerade, ekologiska och etiskt godtagbara varor i den egna verksamheten.
Detta innebär att vi vill använda Bregott och liknande produkter och produkter
med rapsolja. Utifrån nuvarande situation i palmoljeproduktionen anser vi därför att vi bör minimera förekomsten av palmolja i de produkter vi köper in. I
de fall vi inte kan hitta alternativ ska vi säkerställa att palmoljan är certifierad
enligt krav på ett segregerat flöde.
Vi vill minimiera användningen av palmolja och har som tydlig ambition att
öka närproducerade, ekologiska, etiska varor i den egna verksamheten vilket på
sikt kommer att innebära en ökning av de produkter som uppfyller dessa krav.

Ingemar Einarsson
ordförande i servicenämnden
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Servicenämnden

Medborgarförslag - Alla förskolor och skolor i
Kalmar kommun ska byta till Bregott, svenskt
smör och svensk rapsolja
Förslag till beslut
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, om att alla förskolor och skolor i Kalmar kommun ska byta till Bregott, svenskt smör och svensk rapsolja,
med hänvisning till Nordiska näringsrekommendationer och bristande ekonomiska resurser.
Bakgrund
Förslagsställaren vänder sig emot kostenhetens beslut att enbart servera nyckelhålsmärkt smörgåsmargarin i Kalmars skolor och förskolor. Förslaget innebär
att endast Bregott ska användas som smörgåsfett och att svenskt smör och
svensk rapsolja ska användas till all matlagning och bakning.
Yttrande
Enligt skollagen ska skolmaten vara avgiftsfri och näringsriktig. För att säkerställa näringsriktigheten har vi en gemensam matsedel och gemensamma riktlinjer som utgår från Nordiska näringsrekommendationer 2012 (NNR). Rekommendationerna syftar till att uppfylla kroppens näringsbehov och att förebygga ohälsa på sikt.
De flesta barn i Sverige får i sig för lite fleromättat fett men mer mättat fett än
rekommenderat. Att hänvisa till nyckelhålsmärkt smörgåsmargarin är ett sätt att
säkerställa att margarinet har en bra fettsammansättning. På så vis får vi utrymme till att höja smaken på lunchen genom att till exempel ha grädde i maten då och då.
En konsekvens om medborgarförslaget bifalls är att serveringen av korv- och
andra charkprodukter behöver minskas och serveringen av lax och annan fet
fisk behöver ökas. Detta kan tyckas vara bra och önskvärda åtgärder ur ett näringsmässigt perspektiv men skulle få enorma ekonomiska konsekvenser.
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Kostnaden för olika alternativ har beräknats, se bilaga 1. Vid beräkningen har
vi utgått från 2015 års statistik då inköpen bestod av en blandning av smörgåsmargarin och Bregott till brödet samt margarin, rapsolja och smör till matlagning och bakning. Kostenhetens förslag innebär en kostnadsbesparing på
276 000 kronor jämfört med utgångsläget. Att bifalla medborgarförslaget utgör
en kostnadsökning med 218 000 kronor jämfört med utgångsläget. Mellanskillnaden mellan kostenhetens förslag och medborgarförslaget uppgår därmed till
494 000 kronor. I denna summa finns inte kostnadsökningen med för fler laxoch färre korvserveringar.
Gällande förslagsställarens motivering med avseende på lösningsmedel, se bilaga 2. Här framgår att även Bregott och smör innehåller lösningsmedel varför
argumentet inte bemöts vidare.
Gällande förslagsställarens motivering med avseende på palmolja så innehåller
de margarinprodukter som köps via Kalmar kommuns avtal certifierad palmolja. Det kommer i nästa upphandling ställas krav på certifierad palmolja enligt
upphandlingsmyndighetens krav.
Vidare hänvisar förslagsställaren till Göran Peterssons guider om val av matfetter för konsumenter. Här saknas referenser och hänvisningar till evidensbaserad forskning. Som offentlig verksamhet som serverar över 10 000 portioner
per dag måste vi vara insatta i olika dieter och trender. Det är dock inget vi kan
basera vår verksamhet och våra måltider på. Istället är det Nordiska näringsrekommendationer som vi utgår ifrån.

Ann-Sofie Eriksson
Kostchef skola

Björn Hedbäck
Supportchef

Bilagor
Beräkning kostnader Bregott vs margarin 2015
Sammanfattning resultat lösningsmedel i margarin
Certifierad palmolja
Matfetter till smörgås
Medborgarförslag - Alla förskolor och skolor i Kalmar kommun ska byta till
Bregott, svenskt smör och svensk rapsolja

Kalmar 2016-11-11

Inlägg från medborgare i fråga om Bregott eller lättmargarin i
kommunens skolverksamhet
Vi vill här lämna kompletterande synpunkter angående det medborgarförslag om Bregott, smör och
rapsolja som lämnats in, och reaktionen på att kostenheten samtidigt beslutat att bara servera
lättmargarin i kommunens skolenheter.
Vi är fullt medvetna om dels att kommunen behöver spara, dels att tjänstemännen inte är i någon
lätt sits. Samtidigt som de av politiska beslut åläggs att i högre grad köpa in ekologisk och
närproducerad mat (som i alla fall vad det gäller det förstnämnda ofta kostar mer), måste de
samtidigt spara. Men vår första invändning är att vi inte tycker att de ska behöva det: Kalmar ligger
redan klart under genomsnittet vad gäller kostnader för skolmat.
Men om alternativen hade varit lika avseende näring och miljö så hade vi såklart inte opponerat oss
mot en besparing. Och om det bara varit framlagt som en ren besparing hade det också varit enklare
att förstå.
Eftersom näringsrekommendationerna angående fett inte ändrats sedan 1996 kan det inte vara ett
tungt vägande skäl till att nu 20 år senare göra en förändring. Särskilt inte som vi har starka skäl att
tro att rekommendationerna kommer att ändras om fyra år, eftersom forskning de senaste åren
klargjort en skillnad mellan mättade fetter från mjölk och andra animaliska fetter.
Vi har fått veta att förutom näring och kostnader så var också miljön ett av skälen till bytet till
lättmargarin, med hänvisning till att vegetabiliska fetter ger mindre klimatpåverkan än animaliska. Vi
vill nyansera den här bilden av påverkan på miljön då det finns fler aspekter än klimatpåverkan att ta
hänsyn till, till exempel hur produktionen av palmolja går till, inte minst om man vill uppfylla
kommunens policy. Nedan finner ni en sammanställning av våra argument och referenser till dessa.

1. Fel prioritering att göra besparingar i skolmaten
Vi läser i servicenämndens årsrapport 2015 att:
”I jämförelsen ”kostnad för skolmåltider i kommunal grundskola (kronor/elev)” har Kalmar en
kostnad som är cirka 20 procent lägre än jämförelsekommunerna (3KVH). Även jämfört med alla
kommuner har Kalmar en lägre kostnad, cirka 25 procent lägre. ”
Kalmar kommun lägger alltså redan nu jämförelsevis lite pengar på skolmaten. Om skillnaden enbart
berodde på en väldigt bra upphandling och lite svinn så vore det ju fint, men vi tror inte att det är så
det förhåller sig. Att vi alltså skulle lägga ännu mindre pengar just på skolmaten för att kommunen
som helhet behöver spara, tycker vi är fel i det här sammanhanget.
Något annat som talar emot att den här besparingen är värd att genomföra är att det handlar om ca
500 000kr och hela Kost-Skola omsätter 84 miljoner. Det är alltså en besparing på en halv procent.
Alla procent är naturligtvis viktiga, men när vi samtidigt läst i tidningen under hösten att
Utbildningsnämnden har ett överskott på 7 miljoner så tycker vi att det verkar finnas pengar att
omfördela. Pengar avsatta just till skolbarnens vardag.

2. Vilseledande att hänvisa beslutet till näringsrekommendationer
Kostenheten menar att det är ett byte i enlighet med näringsrekommendationerna. Det är förvisso
riktigt, men eftersom de nordiska näringsrekommendationerna NNR inte ändrats i avseende om
fördelningen mellan mättat och omättat fett sedan 1996 kan man ifrågasätta varför man ska göra
denna ändring just nu. Som vi ska visa senare finns det nämligen mycket som tyder på att nästa
revidering av rekommendationerna, om fyra år, kommer innebära att man skriver annorlunda om
just mjölkfett.
Ni har säkert inte missat att det finns många människor idag som hävdar att man mår bättre av att
äta massor med fett och minimalt med kolhydrater, och säger att livsmedelsverkets kostråd är helt
fel. Det är inget vi står bakom över huvud taget. Vi ställer oss bakom de nordiska
näringsrekommendationerna på nästan alla punkter, eftersom de framförallt betonar att vi ska äta
mycket grönsaker, baljväxter, fullkorn, minimalt med socker och industriellt framtagna godsaker som
också innehåller mycket fett, samt mindre processat kött. Vi ställer oss också bakom att vi ska äta
mer omättat fett och fleromättat fett i form av rapsolja och olivolja, nötter, frön och fisk. Men vi
vänder oss emot att använda en industriellt framtagen produkt, skapad enbart för att göra det
möjligt att ha olja på mackan.
Bregott gör det också möjligt att ha rapsolja på mackan. Bregott är smör med rapsolja. Och det är
rapsoljan som samtliga aktuella produkter har som vinst, resten är bara mättat fett som ska göra det
möjligt att bre det. Rapsoljan innehåller omega-3-fettsyran alfa-linolensyra (ALA) som kroppen delvis
kan omvandla till de ännu viktigare EPA och DHA (som finns i fisk). Så ALA från rapsolja får man i både
lättmargariner och Bregott. Och då är frågan slutligen om det är bättre med mättade fettsyror från
palmolja och kokosolja än ifrån smör?

Innehåll

Bregott 75% fett

Lätt och lagom 40% fett

Flora 60% fett

(Livsmedelsverkets
livsmedelsdatabas)

(Livsmedelsverkets
livsmedelsdatabas)

(Uppgifter från
Unilever)

ALA

2,69

2,16

3,6

Fleromättat fett

8,44

6,89

29

Enkelomättat fett

27,59

8,13

42

Mättat fett

35,15

12,36

18

Ingredienser

Pastöriserad grädde,
mjölksyrakultur,
rapsolja, salt, vitamin
A och D

Vatten, rapsolja,
kokosolja, sheaolja,
kärnmjölk, modifierad
stärkelse, smörolja,
mjölksyrakultur, salt,
emulgeringsmedel,
konserveringsmedel,
aromämne, färgämne,
vitamin A och D

Rapsolja, vatten,
palmolja, salt,
emulgeringsmedel,
konserveringsmedel,
aromämne, vitamin A
och D

Vad som är rätt och fel inom kosten är en levande fråga och mycket forskning på senare år har lett till
två nyanseringar av tidigare ”sanningar”:
1. Det är viktigt att titta på hela livsmedlet samt hela kostmönstret, inte bara enskilda näringsämnen.
2. Det är skillnad på olika animaliska fetter och sammanslagningen av allt animaliskt fett i tidigare
studier har med största sannolikhet misstänkliggjort mjölkfett i onödan. Det är en väsentlig skillnad
på mättat fett med korta och medellånga kedjor, som finns i mjölk, och mättade långkedjiga fettsyror
som finns i kött.
Poängen är alltså: mättat fett från mjölk (som i Bregott) är inte skadligt.
Det är också så att vissa av dessa mättade fettsyror, bl a smörsyra som finns i lagrade ostar och smör,
är viktiga för hälsan hos vår tarmslemhinna. Tarmslemhinnan som idag kopplas starkt samman med
såväl inflammationer, fetma och många allergier.
Mycket av den här forskningen har kommit de senaste 5 åren och det är mycket sannolikt att i nästa
revidering av NNR år 2020 kommer man att ta hänsyn till detta och särskilja mjölkfett från övriga
animaliska mättade fetter.
Vi vidkänner att detta var oklart i det medborgarförslag som lämnades in där det bara refererades till
skrifter av Göran Petersson, professor vid Chalmers som själv inte använder referenser. Inför denna
skrivelse har vi undersökt vetenskapen närmare och kan därför ge referenser till flera stora studier.
Det hittar ni sist i denna skrivelse.
Och slutligen, vill man alltså göra en förbättring av kosten avseende fettsammansättningen så måste
man minska på fett från kött som i t ex korv, och allra helst ersätta det med fett från fisk, eller
möjligen frön och nötter. Men det kommer inte innebära några besparingar, precis som kostenheten
påpekar.

3. Margarin är en konstlad produkt
Vad vi vänder oss emot är att barnen ska äta en produkt som framställs av olika fetter som blandas
med hjälp av olika kemiska processer i fabriker, när det finns en fullt naturligt produkt som görs
genom att smör blandas med rapsolja så att det både blir lättare att bre och en bra källa till ALA.
Vad vi förstått är barnen nu hänvisade till Lätt och Lagom (Arlas produkt) och Flora (Unilevers
produkt) för att dessa är nyckelhålsmärkta. De är nyckelhålsmärkta för att de är uppblandade med
vatten så att de innehåller totalt mindre fett, eller i Floras fall för att just denna variant innehåller
förhållandevis mycket rapsolja. Enligt vår argumentation ovan skulle Flora i detta avseendet vara
bättre än Lätt och Lagom eftersom rapsolja är nyttigt. Men det är bättre att använda rapsoljan på
annat sätt än att tvinga in den i ett ”smörpaket” genom att blanda upp den med palmolja, och göra
fettet hårdare genom olika processer så att det går att bre på mackan. Och även om nu Unilever
hävdar att de bara använder certifierad palmolja framtagen med miljöhänsyn så är det ett problem
idag att den palmolja som framställs hållbart räcker till så lite av vår konsumtion. Se vidare under
punkt 6. Vi tycker helt enkelt inte det finns någon anledning att använda palmolja till smörgåsen när
det finns minst lika bra alternativ (om än dyrare) på hemmaplan.

4. Om argumentet är att kunna ha mer grädde i maten så spelar det ingen roll
vad barnen har på mackan
Det hänvisas till att genom att ha mindre mättat fett i ”smörpaketet” så kan man i köken istället
tillåta sig att ha grädde i maten, vilket höjer smaken. Och vi är helt överens med kostenheten att det
bästa är om barnen äter mer av den lagade maten, och smakhöjande grädde kanske kan bidra till
detta.
Men för det enskilda barnet har det i så fall ingen betydelse vilket fett de har på mackan. De allra
flesta barn äter smörgås när de inte äter sig mätta på den lagade maten. Den som alltså tycker att
maten med grädde smakar bra och äter mer av den, kommer i gengäld att äta mindre smörgås. De
mättade fettkällorna tar ut varandra. Och det barn som inte tyckte maten smakade bättre trots
grädden kommer inte att äta så mycket av den lagade maten, men mer av smörgåsen. De får mättat
fett på smörgåsen istället för i den lagade maten. Det går alltså lika bra att ha grädde i maten även
om man har mättade mjölkfetter på mackan – oavsett om man tror att mättat fett är skadligt.
Några barn kommer kanske trots allt att äta både mer av den godare maten och fortsätta äta
smörgås, och riskera att få i sig för mycket energi kan man tänka. Det är sannolikt inte många barn
detta rör sig om, eftersom kroppen har god förmåga att anpassa näringsintaget så länge man avhåller
sig från socker, och det innehåller ju skolmaten mycket lite av. Det är osannolikt att barnfetma skulle
orsakas av en något ökad mängd mättat fett i barnens kost, särskilt om det kommer från mjölkfett.
(se avsnittet på slutet för förklaringar)
För den som vill hänga med på överkursen så kan det faktiskt i detta avseende vara sämre
näringsmässigt med lättmargarinerna. För, med margarin blir det så här:
De barn som faktiskt inte tycker om maten oavsett mängden grädde, får i det här fallet mindre energi
eftersom de är uppblandade med vatten. Och vad gäller Lätt och Lagom får de dessutom relativt
mindre också av de nyttiga fettsyrorna än med Bregott. Antingen så äter de lika många mackor och
får eventuellt energibrist. Eller så blir de inte mätta så de äter fler mackor för att täcka
energiförlusten. Då blir det i slutändan så att man energimässigt har ersatt mättat fett (smör) med
raffinerade kolhydrater (bröd). Och det bytet är inget som rekommenderas idag eftersom det leder
till flera problem med metabola sjukdomar som t ex diabetes.
Skolan har ett stort ansvar att servera näringsriktig mat men det är nog ingen som tror att den ökade
fetman hos barn beror på skolmatens sammansättning, den härrör i första hand livsstilsfaktorer.

5. Klimatsmart är bara en del i miljöhänsyn
Bregott innehåller smör, producerat av svenska kor. Det har debatterats flitigt att kor i allmänhet
släpper ut metangas. Tyvärr gör debatten ingen skillnad på svenska kor, som betar på marker där det
inte går att odla t.ex. spannmål och även underhåller vår biologiska mångfald, eller mer industriellt
uppfödda kor från t.ex. Brasilien. Enligt en debattartikel 1 så är det diesel, transporter och
konstgödning som är jordbrukets största anledningar till klimatgasutsläpp. Att använda gödsel från
kor är ett sätt att kunna minska användningen av konstgödsel vid odling. Vi hävdar att mjölk och
smör från svenska kor är miljömässigt bättre än alternativen palmolja och kokosolja.

1

https://matochjordbruksnatverket.wordpress.com/2013/01/23/om-jordbruk-och-kott-ur-ettklimat-och-energiperspektiv/ (hämtad 2016-11-11)

Flora innehåller palmolja2 till vilken procentsats har de inte skrivit ut. Palmoljan är certifierad enligt
RSPO3 och enligt Flora arbetar de med hållbar palmolja. Enligt Svenska Naturskyddsföreningen 4
fortsätter odlingen av palmolja, även vid certifiering enligt RSPO, att orsaka stora miljö och
människorättsproblem i länder där den produceras. Plantagerna leder till skövling av regnskog med
förluster av oersättliga naturvärden, utdikning av torvmarker och brott mot mänskliga rättigheter.
Plantagerna beskrivs som en grön öken där inget annat kan växa. Det kemiska bekämpningsmedlet
parakvat används, ett medel som är förbjudet inom EU p.g.a. det är så skadligt mot djur, natur och
människors hälsa. Enligt Naturskyddsföreningen brister ”hållbarhetsmärkningen” RSPO då den tillåter
fortsatt avskogning, även om det finns begränsningar mot skogar där skyddsvärda arter förekommer.
Men även skogar som inte innehåller starka skyddsvärden är betydelsefulla för människor och
biologisk mångfald. Som märkningen ser ut i dagsläget tillåts avskogning så länge företagen
kompenserar kolförlusten genom att låta kol lagras i deras plantager. RSPO-märkningen tillåter också
att kemikalien parakvat används. I Uganda driver Naturskyddsföreningen även ett fall i domstol där
Ugandiska bönder blivit utsatta för ”landgrabbing”, d.v.s. i princip fått sin mark stulen av ett
multinationellt företag som gjort om marken till palmoljeplantage.5
Frågan är hur odlingen av palmolja passar in på Kalmar kommuns vision?
”Vår strävan är visionen om ett samhälle som präglas av demokrati, solidaritet och rättvisa villkor.
Det är en vision som grundar sig på miljötänkande, jämställdhet och stark framtidsoptimism. Vi vill ha
ett växande, integrerat och framgångsrikt Kalmar som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt
hållbart".6
Är tanken att miljötänkandet bara gäller de människor som befinner sig inom kommunens gränser?
Vi anser att visionen om socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet ska inkludera människor och
natur globalt.
Lätt & Lagom använder inte palmolja, utan kokos- och sheaolja. Det kanske är ett bättre alternativ än
palmolja? Tyvärr verkar det inte finnas så mycket information om förhållanden vid odling av dessa,
men Naturskyddsföreningen skriver 7 att det idag inte finns lika omfattande plantager med kokos
som med palmolja. Men det går inte att säga om miljö- och sociala aspekter är bättre, då det är upp
till förhållandena i det lokala produktionsområdet. SVT har en artikel om palm- och kokosolja 8
märkningen av palmolja kritiseras hårt och det talas om barnarbete, slavlika arbetsförhållanden och
brott mot mänskliga rättigheter. Det skrivs också att det är omöjligt att veta om kokos och sheaolja är
bättre, då odlingen av dessa helt saknar märkning. Till argumenten ska tilläggas att både palm-,
kokos-, och sheaolja ska transporteras långt mycket längre till våra barns skolmatsal än det svenska
smöret. Transporter har stor klimatpåverkan.

2

http://www.flora.nu/produkter/ (hämtad 2016-11-11)

3

http://www.flora.nu/helt-naturligt/fa-ingredienser-inga-konstigheter/ (hämtad 2016-11-11)
http://www.naturskyddsforeningen.se/palmolja (hämtad 2016-11-11)

4

http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/ugandiska-bonder-strider-motpalmoljebolag (hämtad 2016-11-11)
5

6

http://www.kalmar.se/Demokrati/Vad-vill-vi-i-Kalmar/miljoarbete-i-kalmar/ (hämtad 2016-11-11)

7

http://kontakt.naturskyddsforeningen.se/org/naturskyddsforeningen/d/kokosolja-istallet-for-palmolja/

(2016-11-11)
8

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/regnsskog-skovlas-trots-miljomarkning-av-palmolja (hämtad 2016-11-11)

Med denna kunskap om förhållanden som finns i produktionsländerna idag 2016, så ställer vi oss
frågan om Kalmar kommun kan vilja fortsätta servera lättmargariner och ändå ha kvar följande på sin
hemsida: 9
”Genom Kalmar kommuns Fairtradeengagemang medverkar vi till utvecklingen av ett hållbart
samhälle som präglas av miljötänkande, demokrati, solidaritet och rättvisa villkor.
Vår upphandlingspolicy och uppförandekod för hållbar upphandling, borgar för ansvarsfulla och
medvetna upphandlingar och inköp. Vi påverkar när vi som kommun upphandlar och kan därmed
göra skillnad för en bättre miljö och ett bättre samhälle. ”
Ja, vilket kommunen väljer gör stor skillnad.

För alla som har skrivit under petitionen:
Malin Johansson Östbring, mamma till Gustav 2 år
Elin Smith, mamma till Otto 8 år, Ally 5 år, Edvin 3 år och Henry 1 år

9

http://www.kalmar.se/Demokrati/Vad-vill-vi-i-Kalmar/miljoarbete-i-kalmar/fairtrade/ (2016-11-11)
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http://time.com/3734033/whole-milk-dairy-fat/
(3) En studie från Uppsala som sambandet mellan vilka fettsyror som finns i fettet på rumpan hos
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Bakgrund
2008 påbörjade Socialstyrelsen ett arbete med att ta fram nya föreskrifter och
allmänna råd inom området ”Utredning av vårdskador”. Motivet var att det
behövdes en anpassning av nuvarande föreskrift SOSFS 2005:28, som
inkluderar Lex Maria, till den nya föreskriften SOSFS 2011:9 om
ledningssystem och till Patientsäkerhetslagen 2010:659 PSL.
9 juni 2015 fattades beslut om en ny föreskrift om utredning av vårdskador,
SOSFS 2015:12, som skulle träda i kraft den 1 januari 2016. På grund av att
kritik framförts avseende den nya föreskriften togs beslut i november 2015 att
föreskriften inte skulle träda i kraft som planerat 2016.
Underlaget till en ny föreskrift är nu omarbetat och de synpunkter som
framförts har beaktats i det nya förslaget. Fram till dess en ny föreskrift träder i
kraft gäller SOSFS 2005:28 som tidigare.

Sammanfattning
Vi anser att det är viktigt att en ny föreskrift inom området utredning av
vårdskador är nära kopplad och uppdaterad till andra gällande lagar och
föreskrifter inom området. Föreskriften SOSFS 2011:9 om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft 1 januari 2012. Föreskriften betonar
ett systemperspektiv med fokus på att bedriva ett kontinuerligt
förbättringsarbete och innehåller bland annat bestämmelser om riskanalyser,
egenkontroll samt ett system för mottagande, analys och lärande från
synpunkter och klagomål.
Riksrevisionen har granskat de statliga förutsättningarna för att bedriva en hög
patientsäkerhet, RIR 2015:12, och revisorerna lyfter här fram behovet av
tydliga definitioner och vägledning till vårdgivarna över hur PSL ska tolkas.

Anslaget på kommunens anslagstavla den 25 november 2016
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Detta har beaktats i det nya förslaget till föreskrift för utredning av vårdskador,
vilket vi tycker är bra.
Kritiken mot föreskriften SOSFS 2015:12, som drogs tillbaka, avsåg bland
annat att föreskriften innebar en återgång till en individsyn och ett
”syndabockstänkande” istället för en systemsyn, samt att relationen mellan
SOSFS 2015:12 och vårdgivarens övriga patientsäkerhetsarbete enligt
ledningssystemföreskriften 2011:9 och Patientsäkerhetslagen 2010:659 PSL var
otydlig. I det nya förslaget har dessa synpunkter beaktats och föreskrifterna
samt PSL kopplas nu samman på ett tydligt och bra sätt. Systemperspektivet
har också lyfts fram. Fokus läggs på det förebyggande arbetet med att
förhindra att vårdskador uppstår och att lyfta fram lärandet när händelser
uppstår.
Det är nu Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som tar emot anmälningar
rörande vårdskador och får meddela föreskrifter om dessa. Därför innehåller
inte förslaget till föreskrift några bestämmelser som rör anmälningsförfarandet.
Förslaget kompletterar istället kap. 3 i PSL och föreskriften om ledningssystem
2011:9 avseende vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete. Förslaget
fokuserar på utredning av händelser som kunnat medföra vårdskada.
Föreskriften föreslås kallas ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
vårdgivares patientsäkerhetsarbete” HSLF – FS 2017 XXX.
Första kapitlet beskriver definitionen av vårdskada, enligt beskrivning i PSL.
Tredje kapitlet innehåller bestämmelser om utredningar av händelser som
medfört eller kunnat medföra en vårdskada. Nu görs en tydlig skillnad på
kraven avseende utredningens innehåll om det rör en allvarlig vårdskada eller
om det rör en icke allvarlig vårdskada, vilket är bra. Det ursprungliga förslaget
kunde medfört väsentligt ökad administration. Det centrala är analys och att se
om något hade kunnat göras annorlunda. Det är också viktigt att sprida
informationen i organisationen och lyfta fram goda exempel i det förebyggande
arbetet.
Utredningen av en allvarlig vårdskada föreslås innehålla uppgifter om vilka
åtgärder som är beslutade och har vidtagits eller ska vidtas för att förhindra att
liknande händelse inträffar igen eller begränsa effekterna av en händelse som
inte helt går att förhindra. Utredningen ska också innehålla uppgifter om vem/
vilka som ansvarar för att åtgärderna vidtas, en tidplan, vem/ vilka som
ansvarar för uppföljning av åtgärderna och hur hälso- och sjukvårdspersonalen
har informerats i syfte att bidra till lärande och ökad patientsäkerhet.
Vid utredning av allvarlig vårdskada ska det också finnas uppgifter om
patientens beskrivning och upplevelse av händelsen. Om patienten inte själv
kan eller vill förmedla sin upplevelse av händelsen, ska det istället anges.
Vad utredningen ska innehålla föreslås vara en bindande bestämmelse vilket
underlättar både vårdgivarens arbete, men också IVO,s bedömningar av
utredningar och föreslagna åtgärder.
Det är viktigt att all personal är delaktiga i patientsäkerhetsarbetet både
avseende rapporteringsskyldigheten, men också att alla får kännedom om vilka
förebyggande åtgärder som vidtagits.
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Genom ett systematiskt arbetssätt med återkoppling i verksamheten och
genom att upprätthålla ett lärande av händelser som medfört eller kunnat
medföra vårdskada ger det i förlängningen en minskning av antalet vårdskador.
De synpunkter som framförts sedan det tidigare förslaget 2015:12 har beaktats
och sammanfattningsvis anser vi att det nya underlaget till föreskrift om
vårdgivarens patientsäkerhetsarbete är tydligt och bra och väl knyts samman
med PSL och SOSFS 2011:9.

Beslut
1. Omsorgsnämnden, i samråd med Södermöre kommundelsförvaltning,
föreslår att Kommunfullmäktige godkänner socialstyrelsens förslag till
ny föreskrift och allmänna råd om vårdgivares systematiska
patientsäkerhetsarbete.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________

Sekreterare
Marina Pull

Justeras
Michael Ländin
ordförande

Per Dahl
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Omsorgsnämnden

Remiss - Förslag till socialstyrelsens föreskrift
och allmänna råd om vårdgivares systematiska
patientsäkerhetsarbete
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden, i samråd med Södermöre kommundelsförvaltning, föreslår
att Kommunfullmäktige godkänner socialstyrelsens förslag till ny föreskrift och
allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete.
Bakgrund
2008 påbörjade Socialstyrelsen ett arbete med att ta fram nya föreskrifter och
allmänna råd inom området ”Utredning av vårdskador”. Motivet var att det
behövdes en anpassning av nuvarande föreskrift SOSFS 2005:28, som inkluderar Lex Maria, till den nya föreskriften SOSFS 2011:9 om ledningssystem och
till Patientsäkerhetslagen 2010:659 PSL.
9 juni 2015 fattades beslut om en ny föreskrift om utredning av vårdskador,
SOSFS 2015:12, som skulle träda i kraft den 1 januari 2016. På grund av att
kritik framförts avseende den nya föreskriften togs beslut i november 2015 att
föreskriften inte skulle träda i kraft som planerat 2016.
Underlaget till en ny föreskrift är nu omarbetat och de synpunkter som framförts har beaktats i det nya förslaget. Fram till dess en ny föreskrift träder i
kraft gäller SOSFS 2005:28 som tidigare.

Sammanfattning
Vi anser att det är viktigt att en ny föreskrift inom området utredning av vårdskador är nära kopplad och uppdaterad till andra gällande lagar och föreskrifter
inom området. Föreskriften SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft 1 januari 2012. Föreskriften betonar ett
systemperspektiv med fokus på att bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete
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och innehåller bland annat bestämmelser om riskanalyser, egenkontroll samt
ett system för mottagande, analys och lärande från synpunkter och klagomål.
Riksrevisionen har granskat de statliga förutsättningarna för att bedriva en hög
patientsäkerhet, RIR 2015:12, och revisorerna lyfter här fram behovet av tydliga definitioner och vägledning till vårdgivarna över hur PSL ska tolkas. Detta
har beaktats i det nya förslaget till föreskrift för utredning av vårdskador, vilket
vi tycker är bra.
Kritiken mot föreskriften SOSFS 2015:12, som drogs tillbaka, avsåg bland annat att föreskriften innebar en återgång till en individsyn och ett ”syndabockstänkande” istället för en systemsyn, samt att relationen mellan SOSFS 2015:12
och vårdgivarens övriga patientsäkerhetsarbete enligt ledningssystemföreskriften 2011:9 och Patientsäkerhetslagen 2010:659 PSL var otydlig. I det nya förslaget har dessa synpunkter beaktats och föreskrifterna samt PSL kopplas nu
samman på ett tydligt och bra sätt. Systemperspektivet har också lyfts fram.
Fokus läggs på det förebyggande arbetet med att förhindra att vårdskador uppstår och att lyfta fram lärandet när händelser uppstår.
Det är nu Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som tar emot anmälningar
rörande vårdskador och får meddela föreskrifter om dessa. Därför innehåller
inte förslaget till föreskrift några bestämmelser som rör anmälningsförfarandet.
Förslaget kompletterar istället kap. 3 i PSL och föreskriften om ledningssystem
2011:9 avseende vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete. Förslaget
fokuserar på utredning av händelser som kunnat medföra vårdskada.
Föreskriften föreslås kallas ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
vårdgivares patientsäkerhetsarbete” HSLF – FS 2017 XXX.
Första kapitlet beskriver definitionen av vårdskada, enligt beskrivning i PSL.
Tredje kapitlet innehåller bestämmelser om utredningar av händelser som medfört eller kunnat medföra en vårdskada. Nu görs en tydlig skillnad på kraven
avseende utredningens innehåll om det rör en allvarlig vårdskada eller om det
rör en icke allvarlig vårdskada, vilket är bra. Det ursprungliga förslaget kunde
medfört väsentligt ökad administration. Det centrala är analys och att se om
något hade kunnat göras annorlunda. Det är också viktigt att sprida informationen i organisationen och lyfta fram goda exempel i det förebyggande arbetet.
Utredningen av en allvarlig vårdskada föreslås innehålla uppgifter om vilka
åtgärder som är beslutade och har vidtagits eller ska vidtas för att förhindra att
liknande händelse inträffar igen eller begränsa effekterna av en händelse som
inte helt går att förhindra. Utredningen ska också innehålla uppgifter om vem/
vilka som ansvarar för att åtgärderna vidtas, en tidplan, vem/ vilka som ansvarar för uppföljning av åtgärderna och hur hälso- och sjukvårdspersonalen har
informerats i syfte att bidra till lärande och ökad patientsäkerhet.
Vid utredning av allvarlig vårdskada ska det också finnas uppgifter om patientens beskrivning och upplevelse av händelsen. Om patienten inte själv kan eller
vill förmedla sin upplevelse av händelsen, ska det istället anges.
Vad utredningen ska innehålla föreslås vara en bindande bestämmelse vilket
underlättar både vårdgivarens arbete, men också IVO,s bedömningar av utredningar och föreslagna åtgärder.
Det är viktigt att all personal är delaktiga i patientsäkerhetsarbetet både avseende rapporteringsskyldigheten, men också att alla får kännedom om vilka förebyggande åtgärder som vidtagits.
Genom ett systematiskt arbetssätt med återkoppling i verksamheten och genom att upprätthålla ett lärande av händelser som medfört eller kunnat medföra vårdskada ger det i förlängningen en minskning av antalet vårdskador.
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De synpunkter som framförts sedan det tidigare förslaget 2015:12 har beaktats
och sammanfattningsvis anser vi att det nya underlaget till föreskrift om vårdgivarens patientsäkerhetsarbete är tydligt och bra och väl knyts samman med
PSL och SOSFS 2011:9.
Christina Erlandsson
Verksamhetschef HSL

Mattias Ask
Omsorgschef
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Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete;
beslutade den dag månad 2017.
Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 5 § första
stycket 1 och andra stycket första meningen patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) och beslutar följande allmänna råd.

1 kap. Inledande bestämmelser
1 § I denna författning ges kompletterande föreskrifter och allmänna råd till bestämmelserna i 3 kap. patientsäkerhetslagen
(2010:659) om en vårdgivares skyldighet att bedriva ett systematiskt
patientsäkerhetsarbete.

Tillämpningsområde
2 § Föreskrifterna ska tillämpas i verksamheter som omfattas av
1. hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
2. tandvårdslagen (1985:125), och
3. lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar.
De ska även tillämpas i verksamheter inom detaljhandel med läkemedel enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

Definitioner
3 § Vårdskada och allvarlig vårdskada samt de andra ord och begrepp som definieras i 1 kap. 2–6 §§ patientsäkerhetslagen
(2010:659) har samma betydelse i dessa föreskrifter och allmänna
råd.

HSLF-FS
2017:xx
Utkom från trycket
den xx xx 20xx

HSLF-FS
2016:xx

2 kap. Allmänt om det systematiska
patientsäkerhetsarbetet
Patientsäkerhetslagen
1 § Av de allmänna bestämmelserna i 3 kap. patientsäkerhetslagen
(2010:659) framgår att vårdgivaren
 ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som
leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763) respektive tandvårdslagen (1985:125) upprätthålls,
 ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter
drabbas av vårdskador, och
 ska ge patienter och deras närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet.

Ledningssystem
2 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår
att varje vårdgivare ansvarar för att det finns sådana processer och
rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller
kraven i dessa föreskrifter.
I 1 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete anges att de ska tillämpas i det systematiska patientsäkerhetsarbete som vårdgivare ska
bedriva enligt 3 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659). Föreskrifterna och de allmänna råden innehåller bestämmelser om






processer och rutiner (4 kap. 2–4 §§),
samverkan (4 kap. 6 §),
riskanalys (5 kap. 1 §),
egenkontroll (5 kap. 2 §),
utredning av avvikelser samt förbättringsarbete (5 kap. 3–6 §§),
och
 personalens medverkan (5 och 6 kap.).

3 kap. Utredning av händelser – vårdskador
Inledande bestämmelse
1 § Av 3 kap. 3 § första stycket patientsäkerhetslagen (2010:659)
framgår att vårdgivaren ska utreda händelser som har medfört eller
hade kunnat medföra en vårdskada.
2

Allmänna råd

HSLF-FS
2017:xx

Med en händelse som har medfört eller hade kunnat medföra en
vårdskada kan t.ex. avses
 en eller flera vidtagna åtgärder eller underlåtenhet att vidta sådana,
 brister i samspelet mellan människa, teknik och organisation,
 brister som kan relateras till latenta tillstånd i verksamheten, eller
 tillfälliga omständigheter som sammanfaller och påverkar patientsäkerheten negativt.
Vid en utredning av en händelse kan ett sätt att dra lärdom av den
vara att utöver negativa aspekter även fokusera på positiva
aspekter, t.ex. åtgärder som förhindrade eller mildrade en vårdskada.

En utrednings omfattning
2 § Utredningen av en händelse som har medfört eller hade kunnat
medföra en vårdskada ska ha en omfattning som anpassas efter händelsens karaktär.

Vårdskador som inte är allvarliga
3 § En utredning av en händelse som har medfört eller hade kunnat
medföra en vårdskada som inte är allvarlig ska innehålla
1. uppgifter om händelsen samt analysen och bedömningen av den,
2. uppgifter om hur kunskap om händelsen och dess konsekvenser
ska spridas i syfte att bidra till lärande och ökad patientsäkerhet, och
3. de andra uppgifter som behövs för att bidra till att systematiskt och
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.
Utredningen ska vidare innehålla uppgifter om de åtgärder som planeras med anledningen av händelsen samt när de ska vidtas. Om händelsen inte har föranlett någon åtgärd, ska detta motiveras.
Utredningen ska dokumenteras.
Allmänna råd
Utredningar av händelser som har eller hade kunnat medföra en
vårdskada som inte är allvarlig bör analyseras på en aggregerad

3

HSLF-FS
2016:xx

nivå i syfte att dra lärdom av dem för att förebygga att patienter
drabbas av vårdskador.

Allvariga vårdskador
4 § En utredning av en händelse som har medfört eller hade kunnat
medföra en allvarlig vårdskada ska innehålla uppgifter om
1. händelseförloppet,
2. när händelsen inträffade, uppmärksammades och rapporterades,
3. vilka konsekvenser som händelsen har medfört eller hade kunnat
medföra för patienten, och
4. vårdgivarens analys och bedömning av bidragande och bakomliggande orsaker till händelsen.
5 § Utredningen ska vidare innehålla uppgifter om
1. vilka åtgärder som är beslutade och har vidtagits eller ska vidtas
för att förhindra att en liknande händelse inträffar igen eller för att
begränsa effekterna av en händelse som inte helt går att förhindra,
2. vem eller vilka som ansvarar för att åtgärderna vidtas,
3. tidplanen för när åtgärderna ska vara vidtagna,
4. vem eller vilka som ansvarar för uppföljningen av åtgärderna, och
5. hur hälso- och sjukvårdspersonalen har informerats eller ska informeras om vårdgivarens analys och bedömning av händelsen i
syfte att bidra till lärande och ökad patientsäkerhet.
6 § När en händelse har medfört en allvarlig vårdskada, ska utredningen även innehålla uppgifter om patientens beskrivning och upplevelse av händelsen.
Om patienten inte kan eller vill beskriva eller förmedla sin upplevelse av händelsen, ska i stället det anges.
Allmänna råd
Om patienten begär det eller själv inte kan beskriva eller förmedla sin upplevelse av händelsen, bör denna möjlighet erbjudas en närstående. Detta under förutsättning att det inte finns
hinder enligt bestämmelserna om sekretess i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) eller tystnadsplikt i patientsäkerhetslagen (2010:659).
7 § Utredningen av en händelse som har medfört eller hade kunnat
medföra en allvarlig vårdskada ska dokumenteras.
4

Anmälan av händelser – allvarliga vårdskador

HSLF-FS
8 § I Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter (HSLF-FS 2017:xx
xxxx:xx) om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) finns
bestämmelser om hur en anmälan enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska göras.

4 kap. Informationsskyldighet
Information till hälso- och sjukvårdspersonalen
1 § Vårdgivaren ska informera hälso- och sjukvårdspersonalen om
deras skyldighet enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659)
att rapportera risker för vårdskador och händelser som har medfört
eller hade kunnat medföra en vårdskada. Informationen ska ges när
en anställning, ett uppdrag eller en klinisk utbildningsperiod påbörjas
och därefter återkommande.
Allmänna råd
Informationen om rapporteringsskyldigheten bör ges både muntligt och skriftligt samt minst en gång per år. Samtidigt bör hälsooch sjukvårdspersonalen få information om syftet med rapporteringsskyldigheten och dess funktion i verksamhetens systematiska
patientsäkerhetsarbete.

2 § Vårdgivaren ska vidare informera om resultatet av utredningar av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra
en vårdskada och de lärdomar som har dragits med anledning av
händelserna.
Vilken hälso- och sjukvårdspersonal som ska informeras får bedömas i varje enskilt fall med utgångspunkt från syftet att hindra att
liknande händelser inträffar igen.
3 § Vårdgivaren ska ge information till berörd hälso- och sjukvårdspersonal om anmälningar till och beslut från Inspektionen
för vård och omsorg.
Vårdskador som inträffat i annan vårdgivares verksamhet
4 § Om utredningen av en händelse som har medfört en vårdskada
visar att den helt eller delvis har sitt ursprung i en annan vårdgivares
verksamhet, ska denne underrättas om det inträffade. Detta gäller om
det inte finns hinder enligt bestämmelserna om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller tystnadsplikt i patientsäkerhetslagen (2010:659).

5

HSLF-FS
2016:xx

Information till patienten – allvarlig vårdskada
5 § Vårdgivaren ska så snart som möjligt informera den patient som
har drabbats av en allvarlig vårdskada om
1. att en anmälan har gjorts till Inspektionen för vård och omsorg,
och
2. Inspektionen för vård och omsorgs beslut i ärendet.
Skyldigheten att ge informationen gäller inte om det i förhållande till
den enskilde själv finns hinder enligt bestämmelserna om sekretess i
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller tystnadsplikt i
patientsäkerhetslagen (2010:659).
6 § Om patienten begär det eller själv inte kan ta del av informationen enligt 5 § första stycket ska den ges till en närstående. Detta
gäller om det inte finns hinder enligt bestämmelserna om sekretess i
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller tystnadsplikt i
patientsäkerhetslagen (2010:659).

5 kap. Anmälningsansvarig enligt 2 kap. 1 § första stycket
4 patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Allmänna råd
Den som är anmälningsansvarig för händelser som har eller hade
kunnat medföra en allvarlig vårdskada bör ha en sådan ställning i
organisationen att han eller hon kan överblicka och påverka det
systematiska patientsäkerhetsarbetet.

6 kap. Rutiner
1 § Vårdgivaren ska fastställa rutiner som säkerställer att denne
fullgör skyldigheten att
1. utreda händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en
vårdskada, och
2. anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en
allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg.
Vårdgivaren ska vidare fastställa rutiner som säkerställer att hälsooch sjukvårdspersonalen fullgör skyldigheten att rapportera såväl
risker för vårdskador som händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
Rutinerna ska dokumenteras.
6

HSLF-FS
2017:xx

——————
1. Denna författning träder i kraft den dag månad år.
2. Genom författningen upphävs Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt Lex
Maria.
Socialstyrelsen
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Konsekvensutredning – förslag till
föreskrifter och allmänna råd om
vårdgivares systematiska
patientsäkerhetsarbete
Bakgrund
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) om
anmälningsskyldighet enligt Lex Maria och patientsäkerhetslagen
(2010:659)
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria, trädde i kraft den 1 februari 2006. Föreskrifterna
var framtagna med utgångspunkt i bestämmelsen om vårdgivarnas anmälningsskyldighet (den så kallade lex Maria-bestämmelsen) i den numera upphävda
lagen (1993:351) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område,
LYHS. Den 1 januari 2010 ersatte patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL,
LYHS. Införandet av PSL innebar bland annat att bestämmelserna som rör
hälso- och sjukvårdspersonalens och vårdgivarens rapporterings- respektive
anmälningsskyldighet förändrades.
En nyhet i PSL var ett kapitel1 om vårdgivarnas systematiska patientsäkerhetsarbete. Där framgår bland annat att vårdgivaren ska planera, leda och
kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kraven på god vård i hälsooch sjukvårdslagen (1982:763), HSL, respektive tandvårdslagen (1985:125)
upprätthålls.2 Vidare framgår att vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs
för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador och att det för åtgärder som
inte kan vidtas omedelbart ska upprättas en tidsplan.3 Vårdgivaren ska också

1

3 kap. PSL.

2

3 kap. 1 § PSL.

3

3 kap. 2 § PSL.
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utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en
vårdskada4 samt ge patienterna och deras närstående möjlighet att delta i
patientsäkerhetsarbetet5.
Av förarbetena till PSL framgår att det primära syftet med vårdgivarnas skyldighet att anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en
allvarlig vårdskada (lex Maria) är att Socialstyrelsen (numera Inspektionen för
vård och omsorg, IVO) ska få vetskap om allvarliga risker i hälso- och sjukvården så att myndigheten kan sprida kunskap om dessa risker till andra vårdgivare
samt att myndigheten ska kunna använda informationen i sitt tillsyns- och
normeringsarbete.6

Ledningssystem
Under hösten 2008 påbörjade Socialstyrelsen ett arbete med att revidera Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Bakgrunden till revideringen var bland
annat att erfarenheter från tillsynen visat på kvarstående brister i följsamheten
beträffande kravet att ha ett ledningssystem för att utveckla och säkra kvaliteten i
verksamheten. Under arbetets gång trädde PSL i kraft och flera av de bestämmelser i SOSFS 2005:12 som rörde patientsäkerhet lagfästes. Den 1 januari 2012
trädde Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (ledningssystemföreskriften) i
kraft.
Socialstyrelsen valde att använda begreppet ledningssystem istället för kvalitetssystem eftersom ett systematiskt kvalitets- och säkerhetsarbete förutsätter
inrättandet av ett styrsystem. Systemet är ledningens verktyg för att leda,
planera, kontrollera, följa upp och utvärdera verksamheten. Att ha ett ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete innebär alltså att arbeta utifrån ett
systemperspektiv där fokus läggs på att skapa en struktur för verksamhetens
ledning och styrning samt på att bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete i
syfte att utveckla dessa strukturer. Ett väl utvecklat ledningssystemet gör det
möjligt för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle
och på rätt sätt. Definitionen av kvalitet i ledningssystemföreskriften utgör både
grunden för hur ledningssystemet ska byggas upp samt det som ska uppnås med
hjälp av ledningssystemet. I ledningssystemföreskriften definieras kvalitet som
att verkssamheten uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt
lagar och andra föreskrifter om bland annat hälso- och sjukvård och beslut som
har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.7 Kvalitetdefinitionen kan därför
beskrivas som en ram som ska fyllas med det innehåll som finns i dessa andra
lagar och föreskrifter eller beslut som gäller för verksamheten. Ledningssystem-

4

3 kap. 3 § PSL.

5

3 kap. 4 § PSL.

6

Regeringens proposition om patientsäkerhet och tillsyn (prop. 2009/10:210), s. 145.

7

2 kap. 1 § SOSFS 2011:9.
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föreskriftens 5 kap. innehåller bland annat bestämmelser om riskanalyser 8,
egenkontroll9, ett system för mottagande och hantering av synpunkter och
klagomål10 samt om återföring av erfarenheterna från dessa aktiviteter11. Därigenom säkerställs att den som bedriver verksamheten får såväl en god kontroll över
huruvida verksamheten uppfyller ställda krav och mål (kvalitetssäkring) och,
underlag för kvalitetssäkring.

Riksrevisionens rapport
Riksrevisionen har granskat de statliga förutsättningarna för en hög patientsäkerhet och publicerat rapporten Patientsäkerhet – har staten gett tillräckliga
förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RIR 2015:12). Av granskningen
framgår bland annat följande. Det finns brister i vårdgivarnas lärande och
förebyggande arbete. Vårdgivarna behöver hjälp i tillämpningen av regelverket
för att uppfylla PSL:s intentioner. I dag saknas till exempel tillräckligt tydliga
definitioner av vissa centrala begrepp och vägledning om hur lagen ska tillämpas
i fråga om patienters medverkan i patientsäkerhetsarbetet. Det finns utrymme att
genom föreskrifter mer ingående beskriva hur patientsäkerhetsarbetet ska gå till
för att på så sätt förtydliga hur lagstiftningen ska tolkas.12
Socialstyrelsen får i rapporten kritik för att stödet för hur vårdgivarna ska
arbeta med ledningssystem är begränsat och Riksrevisionen anser även att
Socialstyrelsen kan göra mer för patientsäkerhetsarbetet i sin normerande roll.13

Socialstyrelsens arbete med nya föreskrifter om utredning av
vårdskador och vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete
Socialstyrelsens arbete med nya föreskrifter och allmänna råd om utredning av
vårdskador påbörjades under 2011. Under sommaren 2012 var ett förslag ute på
remiss. Beslut om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(SOSFS 2015:12) om utredning av vårdskador fattades den 9 juni 2015. Föreskrifterna och de allmänna råden skulle träda i kraft den 1 januari 2016.
Efter beslutet om nya föreskrifter fick Socialstyrelsen ta emot en del synpunkter på föreskrifterna. Det framfördes bland annat att de uppställda kraven i
SOSFS 2015:12 riskerade att leda till kraftigt ökad administration och dokumentation eftersom det inte gjordes någon skillnad på utredningar av händelser
som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada och motsvarande utredningar av andra (icke allvarliga) vårdskador. Det fanns också farhågor om att kraven på utredningarna för alla vårdskador skulle kunna leda till att
hälso- och sjukvården inte skulle bedöma händelser som undvikbara utan som

8

5 kap. 1 § SOSFS 2011:9.

9

5 kap. 2 § SOSFS 2011:9.

10

5 kap. 3 § SOSFS 2011:9.

11

5 kap. 6–8 §§ SOSFS 2011:9.

12

RIR 2015:12, s. 10 f.

13

RIR 2015:12, s. 11.
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oundvikbara komplikationer. Detta för att undvika ett omfattande och kostsamt
utredningsarbete och att detta snarare skulle föra patientsäkerhetsarbetet bakåt än
framåt. Vidare framfördes att SOSFS 2015:12 kunde tolkas som en återgång till
individsyn och ”syndabockstänkande” istället för systemsyn. Det framfördes
också att relationen mellan SOSFS 2015:12 och vårdgivarnas övriga patientsäkerhetsarbete enligt ledningssystemföreskriften var otydlig.
Den 5 november 2015 beslutade Socialstyrelsen att SOSFS 2015:12 skulle
utgå. I och med beslutet återupptogs arbetet med att ta fram nya föreskrifter och
allmänna råd på området.
IVO hade under hösten 2015 skickat ut förslag till föreskrifter om anmälan av
allvarliga vårdskador (lex Maria). Tanken var att dessa föreskrifter skulle trätt i
kraft samtidigt som SOSFS 2015:12, det vill säga den 1 januari 2016. IVO
planerar att återuppta arbetet med sina föreskrifter när Socialstyrelsen har
beslutat om nya regler. Socialstyrelsen och IVO kommer att samråda om
ikraftträdandetid, då myndigheternas föreskrifter måste träda i kraft samtidigt.

Hur förslaget till föreskrifter och allmänna råd har tagits fram
Arbetet med att ta fram nya föreskrifter, som påbörjades i november 2015, tog
avstamp i SOSFS 2015:12 och de synpunkter som kommit in till myndigheten.
En central del av arbetet har varit att träffa företrädare för hälso- och sjukvården och tala om utredningar av händelser som har medfört eller hade kunnat
medföra en vårdskada. En representant för Socialstyrelsen träffade Sveriges
Kommuners och Landstings, SKL, kontaktpersonsnätverk för patientsäkerhet i
samband med att SOSFS 2015:12 utgått. Då gavs information om att Socialstyrelsen var intresserade av att komma på besök och ha en dialog kring avvikelsehantering i stort och särskilt utredning av händelser som har medfört eller hade
kunnat medföra en vårdskada. Socialstyrelsens representanter besökte de
verksamheter/regioner som anmälde intresse av att ta emot besök.
Delar av arbetsgruppen har besökt följande verksamheter/regioner


Region Östergötland



Stockholms läns landsting/Danderyds sjukhus



Södra Älvsborgs Sjukhus



Västra Götalandsregionen.

Utöver besöken har delar av arbetsgruppen träffat företrädare för:


Folktandvården



Nätverket Sveriges Chefläkare



Patientförsäkringen, Löf



Praktikertjänst (tandvården)



Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering, MAS-MAR
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Svensk sjuksköterskeförening



Svenska Barnmorskeförbundet



Svenska Läkaresällskapets kommitté för säker vård



Vårdförbundet.
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Delar av arbetsgruppen har även träffat företrädare för IVO och SKL. Vid
besöken/mötena har dialogerna, förutom att kretsa kring ovan nämnda ämnen,
även rört frågor som belyst vilka hinder/svårigheter hälso- och sjukvården
upplever i patientsäkerhetsarbetet samt vad som uppfattades vara bra respektive
mindre bra med SOSFS 2015:12. Inom ramen för föreskriftsarbetet har delar av
arbetsgruppen även haft möte med Socialstyrelsens sakkunniga inom psykiatri.

Vad vill Socialstyrelsen uppnå?
Motivet med nya föreskrifter och allmänna råd (förslaget) är att bättre anpassa
vissa av bestämmelserna i SOSFS 2005:28 till dagens förhållanden. Syftet är
ytterst att förebygga att patienter drabbas av vårdskador.
Det har skett en hel del förändringar sedan SOSFS 2005:28 trädde ikraft.
LYHS har ersatts av PSL och tillsynsansvaret flyttats från Socialstyrelsen till
den för ändamålet nybildade myndigheten IVO. Vissa av bestämmelserna i
SOSFS 2005:28 regleras nu i annan författning och för andra delar är det inte
längre Socialstyrelsen som har bemyndigande att meddela föreskrifter. Vidare
har vissa grundläggande definitioner förändrats. Socialstyrelsen har även tagit
fram en ny ledningssystemföreskrift, som delvis baseras på bestämmelserna i
PSL. Allt detta innebär att det i hälso- och sjukvården finns ett behov av nya
föreskrifter. Behov av nya föreskrifter lyfts även fram i Riksrevisionens rapport14.
Syftet med förslaget är bland annat att öka vårdgivarnas och hälso- och sjukvårdspersonalens medvetenhet och förståelse för att det systematiska patientsäkerhetsarbetet är en del av det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheten.
Socialstyrelsen vill genom förslaget också lyfta fram och poängtera betydelsen
av kunskapsspridning för att på så sätt få till stånd ett bättre lärande. Patientsäkerhetsarbetet i hälso- och sjukvården måste omfatta hela sjukvårdssystemet och
inte bara de yrkesutövare som finns i vårdens frontlinje, det är detta som i
patientsäkerhetssammanhang brukar benämnas som ”systemperspektiv”. Det är
viktigt att det i patientsäkerhetsarbetet finns en balans mellan individens ansvar
och systemperspektivet. Socialstyrelsen bedömer att förslaget genom att öka
kunskapen om det systematiska patientsäkerhetsarbetet och förstärka systemperspektivet kommer att stödja vårdgivarnas och hälso- och sjukvårdspersonalens
förebyggande arbete och därmed förhindra/minska risken att patienter drabbas
av vårdskador. Vårdgivarna får på så sätt hjälp med hur de bättre ska kunna
uppfylla intentionerna i 3 kap. PSL.

14

RIR 2015:12, s. 10 f.
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Ett annat syfte med förslaget är att IVO ska få in tillräckligt med underlag för
sin bedömning av de beslutade åtgärderna, och på så sätt inte behöva hämta in
kompletterande information [se vidare nedan under rubriken ”Allvarliga vårdskador (3 kap. 4–7 §§)”] IVO kan sedan använda underlagen i tillsynsarbetet
samt för att sprida kunskap om risker, vilket också bidrar till ett förebyggande
patientsäkerhetsarbete.
Ett systematiskt patientsäkerhetsarbete med fokus på lärande och förebyggande arbete leder till färre vårdskador och ökad patientsäkerhet vilket gynnar
hela samhället.

Alternativa lösningar och effekter om ingen reglering
kommer till stånd
Om några nya föreskrifter och allmänna råd inte kommer till stånd fortsätter
SOSFS 2005:28 att gälla. Som tidigare nämnts är bestämmelserna i
SOSFS 2005:28 framtagna med utgångspunkt i bestämmelserna i LYHS samt
utifrån att Socialstyrelsen då även var tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvården och dess personal. ”Blankett för anmälan enligt lex Maria” som skickas till
IVO är en bilaga till, och därmed även en del, av SOSFS 2005:28. I dag är det
IVO som har bemyndigande att meddela föreskrifter om anmälningsförfarandet.
Socialstyrelsen bedömer att det behövs bindande regler för att uppnå de önskade effekterna. Behovet av föreskrifter lyfts även av Riksrevisionen.15 Under
rubriken ”Föreslagna förändringar och nyheter” preciseras och motiveras
bedömningarna närmare. Socialstyrelsen anser att förslaget i sin helhet är väl
avvägt i balansen mellan å ena sidan vikten av återhållsamhet i regelgivning och,
å andra sidan, vikten av tvingande regler som har som mål att höja patientsäkerheten och stödja vårdgivarna i det systematiska patientsäkerhetsarbetet.
Utan nya förseskrifter och allmänna råd finns det risk för att de mål som Socialstyrelsen önskar uppnå (se ovan under rubriken ”Vad vill Socialstyrelsen
uppnå?”) inte nås. Vårdgivarna får då inte stöd i hur de ska kunna arbeta för att
uppnå intentionerna i 3 kap. PSL. Risken är då även stor att IVO inte kan
bedöma utredningen och de beslutade föreslagna/vidtagna åtgärderna utan att
behöva hämta in komplettering vilket kommer att kräva mer resurser från både
IVO och vårdgivarna.
Enligt förarbetena till PSL var de bärande tankarna bakom lagen att vårdgivarna blev skyldiga att utreda händelser som har medfört eller hade kunnat
medföra en vårdskada och att en sådan ordning på ett bättre sätt stödjer ett
lärande i den verksamhet där händelsen inträffat. Det ansågs inte heller finns
några reella möjligheter för IVO att utreda alla sådana händelser inom hälso- och
sjukvården. Regeringen ansåg att IVO istället borde fokusera på kontroll av att
vårdgivarna verkligen utreder händelser och vidtar de åtgärder som krävs för att
uppnå en hög patientsäkerhet.16

15

RIR 2015:12, s. 10 f.

16

Prop. 2009/10:210, s. 147 f.
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Socialstyrelsen har valt att meddela allmänna råd på de områden där myndigheten ansett att det inte funnits tillräckliga skäl eller annars varit lämpligt att
meddela rättsligt bindande föreskrifter. Råden är inte bindande men innebär ett
ytterligare stöd för verksamheterna och personalen när de ska tillämpa föreskrifter.

Berörda av regleringen
De som berörs av förslaget är samtliga verksamheter som omfattas av hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763), tandvårslagen (1985:125) och lagen (2001:499) om
omskärelse av pojkar samt verksamheter inom detaljhandel med läkemedel
enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel.
De som berörs direkt är vårdgivare. Enligt IVO:s vårdgivarregister finns det
ca 22 550 vårdgivare i Sverige.17 Föreskrifterna och de allmänna råden ska
tillämpas inom verksamheter som bedrivs av landsting, kommuner samt privata
vårdgivare/aktörer.18 Verksamhetschefer, verksamhets- eller vårdutvecklare och
hälso- och sjukvårdspersonal berörs också direkt. Till hälso- och sjukvårdspersonal räknas bland annat19
1) den som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården20,
2) personal som är verksam vid sjukhus och andra vårdinrättningar och som
medverkar i hälso- och sjukvård av patienter,
3) den som i annat fall vid hälso- och sjukvård av patienter biträder en legitimerad yrkesutövare,
4) apotekspersonal som tillverkar eller expedierar läkemedel eller lämnar råd och
upplysningar,
5) personal vid Giftinformationscentralen som lämnar råd och upplysningar, och
6) personal vid larmcentral och sjukvårdsrådgivning som förmedlar hjälp eller
lämnar råd och upplysningar till vårdsökande.
Även personal på olika boenden, inom hemtjänsten och hemsjukvården kan
alltså beröras direkt. Vad avser lagen (2001:125) om omskärelse av pojkar så rör
dig sig endast om ett mycket litet antal personer som ansökt om ett sådant
tillstånd.
IVO berörs också direkt då förslaget reglerar vad en utredning av en händelse
som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska innehålla
och då dessa utredningar ska skickas in till IVO.21
Patienter och deras närstående berörs direkt eller indirekt. I vissa fall ska
patienten eller en närstående få viss information/erbjudas möjlighet att lämna
information. Målet med förslaget är även att öka patientsäkerheten vilket
indirekt berör alla patienter.
17

Enligt sökning i registret den 9 september 2016.

18

Se definitionen av vårdgivare i 1 kap. 3 § PSL.

19

För en utförligare redogörelse se 1 kap. 4 § PSL.

20

Se 4 kap. 1–2 §§ PSL.

21

3 kap. 5 § PSL.
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Barnkonsekvensanalys
Socialstyrelsen har bedömt att det inte behövs några specifika bestämmelser eller
allmänna råd rörande barn. Alla patienter, oavsett ålder, kan drabbas av en
vårdskada. Syftet med föreskriften är att förebygga att patienter drabbas av
vårdskador genom att förstärka vårdgivarnas systematiska patientsäkerhetsarbete. Systemperspektivet är detsamma oavsett vem som drabbats av en händelse
som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.

Närmare om förslaget
SOSFS 2005:28 fokuserar på anmälningsförfarandet. Då det numera, som
framgått ovan, är IVO som tar emot anmälningar rörande allvarliga vårdskador
och får meddela föreskrifter om dessa, innehåller förslaget till nya föreskrifter
och allmänna råd (förslaget) inte några bestämmelser som rör anmälningsförfarandet. Förslaget kompletterar i stället bestämmelserna i 3 kap. PSL och ledningssystemföreskriften avseende vårdgivarnas systematiska patientsäkerhetsarbete. Förslaget fokuserar på utredning av händelser som har medfört eller hade
kunnat medföra en vårdskada och därtill kopplad information. Mot den bakgrunden har myndigheten valt att benämna den föreslagna författningen Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete.

Inledande bestämmelser (1 kap.)
Definitionen av vårdskada förändrades i och med införandet av PSL. Med
vårdskada avses i PSL lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt
dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid
patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Med allvarlig vårdskada avses
sådan vårdskada som 1) är bestående och inte ringa, eller 2) har lett till att
patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit.22 Den nuvarande
definitionen innebär att det krävs ett orsakssamband mellan den givna vården
(eller den vård som inte gavs) och konsekvensen (lidandet, skadan, sjukdomen
eller dödsfallet) för att det ska anses vara en vårdskada i lagens mening. Innan
utredningsskyldigheten enligt 3 kap. 3 § PSL inträder måste alltså orsakssambandet vara utrett.
Med vårdgivare avses i PSL statlig myndighet, landsting och kommun i fråga
om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har
ansvar för samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver
hälso- och sjukvård.23 Med hälso- och sjukvård avses i PSL verksamhet som
omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), tandvårdslagen (1985:125),
lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar samt verksamhet inom detaljhandel
med läkemedel enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel.24 Apoteks-

22

1 kap. 5 § PSL.

23

1 kap. 3 § PSL.

24

1 kap. 2 § PSL.
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verksamhet faller in under lagen (2009:366) om handel med läkemedel och de
som bedriver apoteksverksamhet är också vårdgivare.

Allmänt om vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete (2 kap.)
Kapitel två i förslaget innehåller två upplysningsbestämmelser som rör vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete. Den första bestämmelsen upplyser om
de allmänna bestämmelserna i 3 kap. PSL. Den andra upplyser om att ledningssystemföreskriften också ska tillämpas i det systematiska patientsäkerhetsarbete
som vårdgivare ska bedriva enligt 3 kap. PSL25 samt ger information om vad
ledningssystemföreskriften bland annat innehåller bestämmelser om.
Utöver bestämmelserna i PSL och ledningssystemföreskriften kommer Socialstyrelsen nu med förslag på nya föreskrifter och allmänna råd (förslaget) rörande
vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete. PSL, ledningssystemföreskriften och förslaget innehåller dock inte de enda relevanta bestämmelserna på
området. Hänvisningarna ska därför inte ses som uttömande.
Syftet med de föreslagna upplysningsbestämmelserna är att genom att förtydliga kopplingen mellan förslaget, ledningssystemföreskriften och PSL underlätta
vårdgivarnas systematiska kvalitetsarbete. För att få till stånd ett systematiskt
arbetssätt är det viktigt att vårdgivarna ser arbetet med att bland annat utreda
händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada och information till patienter och hälso- och sjukvårdspersonalen som en del av deras
övriga systematiska patientsäkerhetsarbete. Det är också viktigt att vårdgivarna
ser att det systematiska patientsäkerhetsarbetet är en del av det systematiska
kvalitetsarbetet. Socialstyrelsen har även både innan detta föreskriftsarbete
startades och under arbetets gång fått in synpunkter på/uppgifter om att det är
viktigt att det nya förslaget förtydligar relationen mellan förslaget och vårdgivarnas övriga patientsäkerhetsarbete enligt ledningssystemföreskriften.

Utredningar av händelser (3 kap.)
Kapitel tre i förslaget innehåller bestämmelser om utredningar av händelser som
har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
De synpunkter Socialstyrelsen fick ta emot rörande SOFS 2015:12 rörde
framförallt det faktum att det i föreskriften och de allmänna råden inte gjordes
någon skillnad på utredningens innehåll oavsett om utredningen rörde en
händelse som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada eller
en motsvarande utredning av en händelse rörande en annan (icke allvarlig)
vårdskada. I förslaget görs nu en åtskillnad mellan dessa två kategorier av
händelser.

25

1 kap. 2 § SOSFS 2011:9.
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Inledande bestämmelse (3 kap. 1 §)
Bestämmelsen som är en upplysningsbestämmelse informerar om att det av
3 kap. 3 § första stycket PSL framgår att vårdgivaren ska utreda händelser i
verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Av
samma bestämmelse i PSL framgår även att syftet med utredningen ska vara att
1) så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som har
påverkat det, samt 2) ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål
att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av
sådana händelser om de inte helt går att förhindra. De händelser som enligt PSL
ska utredas är alltså kopplade till begreppet vårdskada (för definition se ovan
under rubriken ”Inledande bestämmelser”).
Upplysningsbestämmelsen följs av allmänna råd som exemplifierar vad som
kan avses med en händelse som har medfört eller hade kunna medföra en
vårdskada samt att det finns lärdomar att dra av positiva aspekter som till
exempel åtgärder som förhindrade eller mildrade en vårdskada.
Syftet med bestämmelsen är att ytterligare förtydliga förslagets koppling till
PSL och ledningssystemföreskriften. Syftet med de allmänna råden är att
förtydliga att utredningar av vårdskador är en del av vårdgivarnas systematiska
patientsäkerhetsarbete och på så sätt förstärka systemperspektivet. Med patientsäkerhet avses i PSL skydd mot vårdskada.26 Om en händelse som har medfört
eller hade kunnat medföra en vårdskada har inträffat är det centrala således att
lära av händelsen och se om något hade kunnat göras annorlunda. Ett annat syfte
med de allmänna råden är att stödja vårdgivarna i deras proaktiva arbete genom
att lyfta att goda exempel också kan bidra till ett lärande.
En utrednings omfattning (3 kap. 2 §)
Av bestämmelsen framgår att utredningens omfattning ska anpassas efter
händelsens karaktär.
Syftet med bestämmelsen är att framhålla att utredningarnas omfattning kan
varieras. Spannet på vad som kan anses utgöra en vårdskada är brett och sträcker
sig från vårdskador av mer ringa karaktär till sådana som kan ha inneburit att
patienten avlidit. Konsekvensen av vårdskadan kan till exempel påverkas av
patientens tidigare sjukdomshistoria, nuvarande hälsotillstånd och ålder. Vårdskadan kan också vara mer eller mindre vanligt förekommande. Det är sådana
aspekter som vårdgivaren får lägga till sin bedömning i varje enskilt fall av hur
omfattande utredningen behöver vara för att förenligt med 3 kap. 3 § PSL, om
syftet med utredningen, samt för att uppfylla kraven enligt andra relevanta
bestämmelser.
Vårdskador som inte är allvarliga (3 kap. 3 §)
Bestämmelsen innehåller uppgifter om vad en utredning av en händelse som har
medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada – som inte är allvarlig – ska
innehålla.

26

1 kap. 6 § PSL.
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Som framgått ovan har det funnits starka önskemål från hälso- och sjukvården
om att det ska göras en skillnad på utredningar av händelser som är kopplade till
vårdskada och utredningar av händelser som är kopplade till allvarlig vårdskada.
Som också nämnts ovan framgår det redan av 3 kap. 3 § PSL att vårdgivaren ska
utreda händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada och
vad syftet med utredningarna ska vara. Det följer av ledningssystemföreskriften
att på grundval av de aktiviteter som vårdgivaren ska utföra enligt ledningssystemföreskriften och 3 kap. 3 § PSL ska de åtgärder vidtas som krävs för att
säkra verksamhetens kvalitet.27 Om resultaten av dessa aktiviteter visar att
processerna och rutinerna inte är ändamålsenliga för att säkra verksamhetens
kvalitet ska processerna och rutinerna förbättras.28 Av ledningssystemförseskriften följer även att arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och
säkra verksamhetens kvalitet ska dokumenteras.29
Mot bakgrund av att det redan framgår av lagtext att utredningar ska göras och
vad syftet med dem är samt då systematiken i arbetet och dokumentationskravet
redan framgår av ledningssystemföreskriften har Socialstyrelsen övervägt att inte
ta med någon bestämmelse om utredningar kopplade till vårdskador (som inte är
allvarliga). Myndigheten anser dock att det är av stor vikt att vårdgivarna
analyserar sina utredningar och att analyserna i sin tur leder till ett lärande som
sedan sprids i organisationen för att på så sätt generera ytterligare lärande.
Vikten av att få till stånd ett sytematiskt lärande har också lyfts fram av representanter från hälso- och sjukvården under arbetet med föreskriften. I Riksrevisionens rapport konstateras det också att det finns brister i vårdgivarnas lärande
och förebyggande arbete.30 Om ingen bestämmelse införs kan det också skapa en
osäkerhet hos vårdgivarna om huruvida en genomförd utredning är tillräcklig.
För att stödja, styra och underlätta vårdgivarnas systematiska patientsäkerhetsarbete, särskilt med fokus på lärandet, har Socialstyrelsen bedömt att det behövs en
bindande bestämmelse om vad utredningarna ska innehålla.
Under arbetet med föreskriften har Socialstyrelsen tagit emot många synpunkter rörande vikten av att vårdgivarna i vissa fall ska kunna arbeta på
aggregerad nivå med utredningar av händelser som har medfört eller hade
kunnat medföra en vårdskada. Särskilt i de fall då det rör sig om vårdskador som
inte är allvarliga men frekvent förekommande. PSL ställer dock ett krav på
utredning på individnivå. Det innebär att det inte finns någon möjlighet att på
myndighetsnivå meddela föreskrifter om att utredningarna ska göras på aggregerad nivå. Socialstyrelsen anser dock att en vårdgivare kan ha mycket att lära av
att göra analyser på aggregerad nivå av de genomförda utredningarna. Därför
har allmänna råd om detta förts in i förslaget. Att analysera vårdskador på
aggregerad nivå kan också skapa bättre förutsättningar för att följa utvecklingen
av vårdskador på lång sikt. Syftet med patientsäkerhetssatsningen (överens-

27

5 kap. 7 § SOSFS 2011:9.

28

5 kap. 8 § SOSFS 2011:9.

29

7 kap. 1 § SOSFS 2011:9.

30

RIR 2015:12, s. 10.

11(24)

SOCIALSTYRELSEN

2016-10-11

Dnr 4.1.1-29514/2015

kommelserna mellan regeringen och SKL) enligt regeringen var också just att
skapa förutsättningar för att följa utvecklingen av vårdskador på lång sikt.31
Allvarliga vårdskador (3 kap. 4–7 §§)
I 3 kap. 4 och 5 §§ specificeras vad en utredning som har medfört eller hade
kunnat medföra en allvarig vårdskada ska innehålla för uppgifter. Sedan kommer
en bestämmelse som innehåller ytterligare uppgifter som utredningen ska
innehålla men i dessa fall enbart när en händelse har medfört en vårdskada. Det
föreslås även allmänna råd till bestämmelsen. Sist kommer en bestämmelse om
att utredningen ska dokumenteras.
Ett mål med bestämmelserna i 3 kap. 4–7 §§ förslaget är att IVO ska kunna
bedöma utredningen och beslutade föreslagna/vidtagna åtgärder utan att behöva
hämta in ytterligare information. Ett annat mål är att IVO ska få tillräcklig
kunskap om händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig
vårdskada så att IVO kan sprida kunskap om risker till andra vårdgivare samt
använda informationen i sitt tillsynsarbete.
Tanken bakom uppdelningen i två paragrafer, 3 kap. 4 och 5 §§, är att dessa
ska motsvara upplägget med syfte 1 respektive 2 enligt 3 kap. 3 § första stycket
PSL. De föreslagna bestämmelserna motsvarar i stort bestämmelserna i 6–
8 §§ SOSFS 2015:12. I samband med de synpunkter som kom in till Socialstyrelsen rörande SOSFS 2015:12 framfördes också att bestämmelserna i 6–
8 §§ SOSFS 2015:12 huvudsakligen var bra, om de bara avsåg utredningens
innehåll avseende händelser kopplade till allvarliga vårdskador. Däremot
framfördes kritik mot 6 § 6 som ansågs återinföra ett ”syndabockstänkande”. Det
nya förslaget innehåller inte någon motsvarande bestämmelse. I övrigt har vissa
omformuleringar gjorts.
IVO har i en rapport om uppföljningar av lex Maria-anmälningar konstaterat
att i knappt tre av fyra lex Maria-anmälningar genomför vårdgivaren alla sina
redovisade riskförebyggande åtgärder. I närmare var tionde anmälan hade inga
åtgärder alls genomförts vilket innebär att det finns en risk för att dessa händelser kan inträffa igen. I rapporten lämnar IVO fyra rekommendationer till vårdgivarna.32
1) Låt anmälningarna bli underlag för diskussion, erfarenhetsutbyte och lärande.
2) Besluta om åtgärder som är förankrade och genomförbara.
3) Eftersträva åtgärder som leder till bestående förändringar över tid.
4) Följ upp redovisade åtgärder.
Socialstyrelsen har därför, efter önskemål från IVO, justerat 3 kap. 5 § punkten 1
så att det tydligt framgår att det är beslutade åtgärder som ska redovisas. Detta
för att undvika att de redovisade åtgärderna enbart är förslag från till exempel en
utredningsgrupp som sedan inte har mandat att fatta de slutgiltiga besluten.
31

Skr 2015/16:53, s. 5.

32 Gör lex Maria vården säkrare? – En uppföljning av lex Maria-anmälningar från den somatiska specialistsjukvården i sydöstra Sverige, s. 4 ff.
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Informationsskyldighet (4 kap.)
Förslagets fjärde kapitel innehåller bestämmelser om vårdgivarens informationsskyldighet.
Information till hälso- och sjukvårdspersonalen (4 kap. 1–3 §§)
Av 6 kap. 4 § första stycket PSL framgår att hälso- och sjukvårdspersonal är
skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska i detta
syfte till vårdgivaren rapportera risker för vårdskador samt händelser som har
medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
Det finns flera motiv till de föreslagna bestämmelserna och allmänna råden.
Rapporteringsskyldigheten fyller en viktig funktion i det systematiska patientsäkerhetsarbetet och det är vårdgivaren som får ta ställning till vilka åtgärder
rapporteringen ska föranleda.33 För att personalen ska känna till sin rapporteringsskyldighet behöver de få information om den. Kunskapsåterföring är en
mycket viktig del i det systematiska patientssäkerhetsarbetet. Den bidrar till ett
ökat lärande samt till en större förståelse för vikten av avvikelserapportering.
Detta genom att öka medvetenheten och förståelsen för vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete och rapporteringsskyldighetens del i det arbetet.
Socialstyrelsen bedömer även att en ökad kunskap om och insikt i det systematiska patientsäkerhetsarbetet för hälso- och sjukvårdspersonalen leder till en
ökad delaktighet i det arbetet. Socialstyrelsen anser att det behövs bindande
regler på detta område för att uppnå de önskade effekterna.
Vikten av kunskapsåterföring och lärande lyfts även i förarbetena till PSL34
och i Riksrevisionens rapport35. IVO har också konstaterat att det bland sjukhuspersonal finns en bristande kännedom om gjorda anmälningar enligt lex Maria
och en bristande kännedom om de åtgärder som vidtagits för att förbättra
verksamheten.36 IVO har vid tillsynen av vissa akutmottagningar vidare konstaterat att den grupp som är mest delaktiga i vårdgivarens patientsäkerhetsarbete är
verksamhetscheferna och att det är betydligt färre bland den övriga personalen
som är delaktiga men att det finns tydliga önskemål från majoriteten av de som
intervjuades om ökad information men också om ökad delaktighet i det systematiska patientsäkerhetsarbetet.37
Vårdskador som inträffat i annan vårdgivares verksamhet (4 kap. 4 §)
Förslaget innehåller en bestämmelse om att om utredningen av en händelse som
har medfört en vårdskada visar att den helt eller delvis har sitt ursprung i en
annan vårdgivares verksamhet ska denne underrättas om det inträffade. Detta
33

Prop. 2009/10:210, s. 207.

34

Se t.ex. prop. 2009/10:210, s. 66 och s.148.

35

Se t.ex. RIR 2015:12, s. 10.

36

IVO:s rapport Gör lex Maria vården säkrare? – En uppföljning av lex Maria-anmälningar från den somatiska
specialistsjukvården i sydöstra Sverige, s. 6.
37

IVO:s rapport Hur står det till med våra akutmottagningar? – Tillsyn av patientsäkerheten vid akutmottagningar i
Uppsala/Örebro sjukvårdsregion, s. 5 f.
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gäller under förutsättning att det inte finns hinder enligt bestämmelserna om
sekretess eller tystnadsplikt.
Under en vårdprocess kan i dag flera vårdgivare, både offentliga och privata,
vara inblandade. Risker för patienten uppstår ofta vid byte av vårdnivå eller
vårdgivare men också när hälso- och sjukvården ska samverka med andra
aktörer som till exempel socialtjänsten.38 Kommunikations- och informationsöverföringsbrister är riskområden i vården. Syftet med den föreslagna bestämmelsen är att den andra vårdgivaren ska uppmärksammas på att en vårdskada har
inträffat, som helt eller delvis har sitt ursprung hos denne, så att den vårdgivaren
kan utreda händelsen och få till stånd ett lärande och en förbättring av patientsäkerheten i sin verksamhet. Socialstyrelsen anser att det behövs en bindande regel
för att uppnå syftet med bestämmelsen.
Information till patienten – allvarlig vårdskada (4 kap. 5–6 §§)
Bestämmelserna reglerar vilken information en vårdgivare ska ge en patient
och/eller en närstående, om patienten har drabbats av en allvarlig vårdskada.
Skyldigheten gäller inte om det finns hinder enligt bestämmelserna om sekretess
eller tystnadsplikt.
Bestämmelserna om information utgör ett komplement till 3 kap. 8 § PSL där
det regleras vad en vårdgivare snarast ska informera en patient om när han eller
hon har drabbats av en vårdskada. De föreslagna bestämmelserna motsvarar
innehållet i 7 kap. 1 och 3 §§ SOSFS 2005:28.

Anmälningsansvarig enligt 2 kap. 1 § första stycket 4
patientsäkerhetsförordningen (5 kap.)
Kapitel fem i förslaget innehåller allmänna råd om vilken ställning i organisationen den som är anmälningsansvarig för händelser som har eller hade kunnat
medföra en allvarlig vårdskada bör ha.
I 5 kap. 1 § SOSFS 2005:28 anges att vårdgivaren ska utse den eller de befattningshavare som ska svara för anmälningsskyldigheten.
Av 2 kap. 1 § PSL framgår att den som avser att bedriva verksamhet som
omfattas av IVO:s tillsyn enligt PSL ska anmäla detta till inspektionen senast en
månad innan verksamheten påbörjas. Av 2 kap. 1 § PSF framgår att en anmälan
enligt 2 kap. 1 § PSL ska innehålla uppgifter om bland annat vem som ansvarar
för anmälningsskyldigheten enligt 3 kap. 5–7 §§ PSL.
Eftersom frågan om att anmäla/utse vem som är anmälningsansvarig nu regleras i lag och förordning saknar förslaget en motsvarande bestämmelse. De
allmänna råden finns däremot kvar, om än något omformulerade, då Socialstyrelsen bedömer att det viktiga inte är vilken position den anmälningsansvarige
har, utan vilken möjlighet denne har att överblicka och påverka det systematiska
patientsäkerhetsarbetet.

38

IVO:s rapport Tillsynsrapport – De viktigaste iakttagelserna inom tillsyn och tillståndsprövning verksamhetsåret
2015, s. 7 f.
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Rutiner (6 kap.)
Förslagets sjätte kapitel innehåller bestämmelser om vilka rutiner vårdgivaren
ska fastställa samt att dessa rutiner ska dokumenteras.
Av ledningssystemföreskriften följer redan att vårdgivaren ska utarbeta och
fastställa de rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Rutinerna
ska dels beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras,
dels ange hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten.39
Vissa av de skyldigheter som vårdgivare respektive hälso- och sjukvårdspersonal har är av stor betydelse för det systematiska patientsäkerhetsarbetet.
Socialstyrelsen bedömer därför att det behövs bindande bestämmelser med
specifika krav på att vårdgivaren ska fastställa rutiner som säkerställer att dessa
skyldigheter fullgörs.

Ingen bestämmelse om obligatorisk anmälan vid självmord
Enligt 4 kap. 2 § SOSFS 2005:28 ska en anmälan göras, om en patient i samband
med undersökning, vård eller behandling begått självmord eller inom fyra
veckor efter vårdkontakt begått självmord och detta kommit till vårdgivarens
kännedom.
Förslaget innehåller, liksom SOSFS 2015:12, inte någon motsvarande bestämmelse. Anledningen till detta är att om bestämmelsen i 4 kap.
2 § SOSFS 2005:28 hade förts över till förslaget skulle det ha inneburit en
utvidgning av den i PSL fastställda anmälningsskyldigheten. Det finns därför
inget lagligt utrymme för myndigheten att ha kvar bestämmelsen.
Bestämmelsen i SOSFS 2005:28 kom till bland annat med anledning av att
allt för få självmord anmäldes till Socialstyrelsen (som då var tillsynsmyndighet). Bestämmelsen innebar att vårdgivare var skyldiga att anmäla alla självmord
som kommit till deras kännedom inom fyra veckor från senaste vårdtillfället, det
vill säga även sådana självmord som inte hade något orsakssamband med den
givna vården.
Det primära syftet med anmälningsskyldigheten (lex Maria) är att IVO (tillsynsmyndigheten) ska få vetskap om allvarliga risker i hälso- och sjukvården så
att myndigheten kan sprida kunskap om dessa risker till andra vårdgivare samt
att myndigheten ska kunna använda informationen i sitt tillsynsarbete.40 Socialstyrelsen behöver också kännedom om risker i hälso- och sjukvården för myndighetens normerings- och kunskapsarbete.
Som påtalats ovan är bestämmelserna i SOSFS 2005:28 utformade utifrån
LYHS, som numera upphävts. I och med införandet av PSL ändrades definitionen av vilka skador och händelser som ska rapporteras och anmälas till tillsynsmyndigheten. Tidigare skulle vårdgivarens snarast anmäla om en patient i
samband med hälso- och sjukvård drabbats av allvarlig skada eller sjukdom till
39

4 kap. 4 § SOSFS 2011:9.

40

Prop. 2009/10:210, s. 145.
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Socialstyrelsen.41 Nu är det en händelse som har medfört eller hade kunnat
medföra en allvarlig vårdskada som ska anmälas till IVO.42
Med vårdskada avses i PSL lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade
vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Med allvarlig
vårdskada avses sådan vårdskada som 1) är bestående och inte ringa, eller 2) har
lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit.43
Den nu aktuella definitionen kräver alltså att det inträffade skett efter någon
form av kontakt mellan en patient och någon form av hälso- och sjukvårdsverksamhet. Vidare krävs det också att lidandet, skadan, sjukdomen eller dödsfallet
skulle ha kunnat undvikas vid patientens kontakt med vården. Med andra ord
krävs det ett orsakssamband mellan den givna vården (eller den vård som inte
gavs) och konsekvensen (lidandet, skadan, sjukdomen eller dödsfallet). Mot
denna bakgrund bedömer Socialstyrelsen att det inte finns något lagligt utrymme
för myndigheten att ha kvar en bestämmelse som anger att vårdgivare ska
anmäla alla självmord utan att utreda huruvida det inträffade hade något orsakssamband med den givna vården eller den vård som inte gavs.
Socialstyrelsen vill dock poängtera att självmord eller försök till självmord
som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens
kontakt med hälso- och sjukvården alltså även fortsättningsvis ska utredas och
anmälas till IVO i enlighet med bestämmelserna i 3 kap. 3 och 5 §§ PSL,
förslaget och IVO:s kommande föreskrifter. I dessa fall finns inte heller någon
tidsbegränsning på fyra veckor.

Bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar
sig på
Av 8 kap. 5 § första stycket 1 PSF framgår att Socialstyrelsen får meddela
föreskrifter om vilka moment som ska ingå i vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete enligt 3 kap. PSL.
Av 8 kap. 5 § andra stycket första meningen PSF framgår att Socialstyrelsen
får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av PSL och av förordningen.

Kostnadsmässiga och andra konsekvenser
Inledning
De kostnader som Socialstyrelsen har identifierat kan komma att uppstå och som
kan få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt är administrativa kostnader. Samtliga kostnader och

41

6 kap. 4 § LYHS.

42

3 kap. 5 § PSL.

43

1 kap. 5 § PSL.

16(24)

SOCIALSTYRELSEN

2016-10-11

Dnr 4.1.1-29514/2015

konsekvenser som kan komma att uppkomma redovisas nedan och under
efterföljand rubrik.
Landstingen har i samarbete med SKL under perioden 2013–2015 genomfört
journalgranskningar. Undersökningen omfattar över 52 000 vårdtillfällen vid
drygt 60 sjukhus. Av sammanfattningen av journalgranskningsstudien framgår
bland annat att en vårdskada inträffar vid nästan åtta procent av alla vårdtillfällen. Det innebär att cirka 100 000 patienter drabbas årligen. Det skedde en
minskning av vårdskador mellan 2013 och 2015 men under andra halvåret 2015
ser det ut som att vårdskadorna ökar igen. Vårdtiden i genomsnitt ökar från sex
dagar till 14 dagar vid en vårdskada. Cirka 800 000 vårddagar per år beror till
stor del på vårdskador. Minskningen av vårdskador som skedde mellan 2013 och
2015 innebar en kostnadsminskning för hälso- och sjukvården på uppskattningsvis 1,5 miljarder kronor. Den årliga kostnaden för vårdskador uppskattas till sju
miljarder kronor om året.44. Eftersom det enbart finns kostnader hämtade från
den somatiska slutenvården och inte från den psykiatriska slutenvården, öppenvården, eller från den kommunala sektorn, är det svårt att få en helhetsbild av
kostnader och konsekvenser. Vidare är bara de direkta kostnaderna inräknade.
De indirekta kostnader som sjukskrivning, förtidspension samt förtidig död är
inte inräknade. Inte heller inkluderas där eventuella kostnader för till exempel
sjukskrivning, nedgång i arbetstid som är hänförliga till exempel närstående till
patienter som drabbas av vårdskada eller till personal som varit involverade i en
händelse som har medfört en vårdskada.
Genom att systematiskt arbeta med återkoppling i verksamheten och upprätthålla ett lärande av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en
vårdskada ger det i förlängningen en minskning av antalet vårdskador. Detta
leder i sin tur till att kostnaderna kan komma att minska för inläggning men
framförallt en besparing av lidande för patienten och patientens anhöriga. Det
kan även leda till kortare kötider för andra patienter samt minskade samhällskostnader i stort.
Enligt IVO:s vårdgivarregister finns det cirka 22 550 vårdgivare i Sverige.45
Med vårdgivare avses i PSL statlig myndighet, landsting och kommun i fråga
om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har
ansvar för samt annan juridisk person eller näringsidkare som bedriver hälsooch sjukvård.46 En vårdgivare kan alltså vara allt från ett helt landsting eller en
kommun till en enskild näringsidkare. Det kan också röra sig om både offentlig
och privat verksamhet. Storleken på landstingen, kommunerna och de enskilda
näringsidkarna skiljer sig markant åt både inom och mellan de olika aktörerna.
Det finns en stor frihet för vårdgivare att organisera sig på det sätt som passar
verksamheten bäst.

44

SKL:s rapport Vårdskador Vad trodde vi då – vad vet vi nu?, s. 3. För närmare information om journalgranskningsstudien och kostnadsberäkningarna se SKL:s rapport Markörbaserad journalgranskning Skador i vården – utveckling
2013–2015.
45

Enligt sökning den 9 september 2016.

46

1 kap. 3 § PSL.
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Hur utredningar av händelser som har eller hade kunnat medföra vårdskada
utreds och dokumenteras varierar också. Ofta används dock den egna verksamhetens avvikelsehanteringssystem. Alla vårdgivare har inte samma avvikelsehanteringssystem vilket gör att både innehållet och användarvänligheten kan skilja
sig åt. Det finns också olika metoder som vårdgivarna kan använda sig av vid
utredningarna, en metod som avvänds framförallt vid större eller allvarligare
händelser är Händelseanalys.
IVO har tidigare dragit slutsatsen att det finns en möjlig underrapportering
enligt lex Maria.47 Socialstyrelsen konstaterar att antalet lex Maria-anmälningar
inte anger omfattningen av allvarliga vårdskador som inträffar utan snarare
återspeglar vårdgivarnas patientsäkerhetsarbete och anmälningsbenägenhet.48
För att fler händelser som har medfört eller kunde ha medfört en allvarlig
vårdskada ska anmälas till IVO, och för att dessa anmälningar ska resultera i ett
lärande som förebygger att likanande händelser inträffar igen, behöver patientsäkerhetskulturen på olika nivåer i verksamheterna stärkas. Även vid de studiebesök och dialoger med hälso- och sjukvården som företrädare för Socialstyrelsen
haft under arbetet med förslaget har myndigheten fått kännedom om att det finns
en stor underrapportering av olika typer av avvikelser av vilka vissa kan utgöra
händelser som har eller hade kunnat medföra en vårdskada. Förslaget kan
innebära både att antalet rapporterade avvikelser hos vårdgivarna ökar liksom att
antalet rapporterade händelser till IVO ökar. Det skulle i så fall innebära ökade
kostnader för vårdgivarna. Samtidigt är tanken att också skapa ett ökat lärande
och att antalet inträffade vårdskador därigenom ska sjunka, det skulle i sin tur
leda till att vårdgivarna minskar sina kostander för en och samma patient liksom
att IVO:s kostander för hantering av anmälningarna skulle minska.
Som redan har framgått läggs grunden till vårdgivarnas systematiska kvalitetsarbete (inklusive det systematiska patientsäkerhetsarbetet) i PSL och ledningssystemföreskriften. Det mesta av innehållet i förslagets bestämmelser
regleras redan av på en övergripande nivå av PSL och ledningssystemföreskriften. Vidare innehåller förslaget. till största delen bestämmelser som endast i viss
mån har modifierats i jämförelse med motsvarande bestämmelser i
SOSFS 2005:28 samt därutöver vissa förtydligande bestämmelser. Dock överlämnas i stor omfattning frågan om hur bestämmelserna ska tillämpas till
vårdgivarna. Till exempel innehåller förslaget bestämmelser om att information
ska ges eller hämtas in, men det regleras inte i detalj hur den ska ges eller
hämtas in. Hur detta ska ske, överlåts istället till varje vårdgivare att bedöma.
SKL har under hösten 2015 haft en dialog om systematiskt patientsäkerhetsarbete med representanter från den kommunala hälso- och sjukvården och från
landsting. Utifrån dialogerna och efter att ha gått igenom samtliga landstings
patientsäkerhetsberättelser från år 2014 är SKL:s samlade bedömning att det

47

Systematiskt kvalitetsarbete behöver utvecklas – Klagomål och anmälningar enligt lex Maria inom den somatiska
specialistsjukvården, s. 14.
48

Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016, s. 38.
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sytematiska patientsäkerhetsarbetet har fortsatt att utvecklas i samtliga landsting.49
IVO konstaterar att andelen lex Maria-anmälningar där alla redovisade riskförebyggande åtgärder har blivit genomförda skiljer sig åt mellan regioner,
sjukhus och verksamhetsområden. Det finns indikationer på att typ av verksamhet kan betyda mer än på vilket sjukhus händelsen har inträffat.50 IVO har också
konstaterat att det systematiska patientsäkerhetsarbetet i större utsträckning
måste vara en naturlig och integrerad del i vårdgivarnas ledning och styrning av
verksamheten enligt avsikten i ledningssystemföreskriften. IVO anser att
vårdgivarnas systematiska patientsäkerhetsarbete inte har utvecklats i önskad
utsträckning.51
Därutöver har Socialstyrelsen konstaterat att även om i princip alla kommuner
som svarade på en enkät uppgav att de har ett ledningssystem så framgick det av
kommentarerna att det finns en viss begreppsförvirring när det gäller definitionen av vad ett ledningssystem är och att ledningssystemet i många kommuner inte
är färdigutvecklat.52
Socialstyreslen konstaterar därför att även om det systematiska patientsäkerhetsarbetet har utvecklats under senare år så har olika vårdgivare kommit olika
långt i sitt systematiska kvalitetsarbete (inklusive patientsäkerhetsarbete). För de
vårdgivare som inte kommit lika långt kan förslaget komma att uppfattas som
mer betungande än för de vårdgivare som kommit längre.
Alla dessa olika förutsättningar och parametrar gör att det inte går att ge en
komplett bild av varken de samhällsekonomiska kostnaderna eller kostnaderna
för berörda verksamheter. Inte heller går det att ge en komplett bild av andra
konsekvenser. Beräkningarna nedan görs därför utifrån ett antal redovisade
antaganden.

Beräkning
Socialstyrelsen gör ett antagande om att en chefläkare initialt vid föreskrifterna
och de allmänna rådens ikraftträdande, behöver 10 timmars arbete med dokumentation. Detta är ett exempel på personalkategori som utför dokumentationen.
Det är också en uppskattning av tidsåtgång. Det kan dock vara andra personalkategorier som arbetar med dokumentation och tidsåtgången kan också skilja sig
mellan olika verksamheter så den tid som uppskattas multipliceras med timlön
enligt tabell nedan. I SCB:s lönestatistik 2015 finns chefläkare inte specifikt
angiven som lönekategori. Socialstyrelsen har därför räknat utifrån en läkarlön
som är 62 900 kr. Med pålägg för sociala avgifter om 44,13%, enligt SKL:s
rekommendation till landsting, blir månadskostnaden 90 658 kr (inga overhead49

Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016, s. 18.

50

Gör lex Maria vården säkrare? – En uppföljning av lex Maria-anmälningar från den somatiska specialistsjukvården
i sydöstra Sverige, s. 5.
51

Hur står det till med våra akutmottagningar? – Tillsyn av patientsäkerheten vid akutmottagningar i Uppsala/Örebro
sjukvårdsregion, s. 6 f.
52

Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016, s. 13
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eller övriga kostnader inräknade). Den sammanlagda kostnaden för arbete med
dokumentation uppskattas till 5 666 kr. Rutinerna presenteras sedan kontinuerligt inom den normala informationsverksamheten, exempelvis arbetsplatsträffar.
Tidsåtgången för det kan förväntas vara försumbar.
I 3 kap. 4–6 §§ förslaget förtydligas vad en utredning enligt 3 kap. 3 § PSL
som ska bifogas en anmälan enligt 3 kap. 5 § PSL ska innehålla. Dessa utredningar görs i denna omfattning redan idag i flera verksamheter men det kan
skilja sig åt i verksamheterna kring vem eller vilka som analyserar händelsen.
Det kan vara flera personer med olika kompetenser i en grupp som utreder och
analyserar eller en ensam person som arbetar med utredningen och analysen.
Socialstyrelsen erfar att de moment som framgår av förslaget till föreskrifter till
största delen redan ingår i de utredningar som genomförs idag. Då förslaget
egentligen inte innehåller några större nyheter i relation till SOSFS 2005:28 och
de utredningar som görs redan idag, men ändå innebär ett förtydligande redovisas nedan de personalkategorier som kan tänkas ingå i en utredning. Det kan röra
sig om sjuksköterska, läkare, chefläkare, verksamhetschef, undersköterska,
skötare, tandläkare, sjukgymnast, farmaceut, kurator samt kvalitetssamordnare.
Nedanstående tabell visar månadslön samt timlön för dessa personer. Informationen om lön är från SCB:s lönedatabas med 2015 års löner.
Den tid som läggs ned i arbetet multipliceras med timlön för vald personalkategori.

53

Yrke

Månadslön kr

Totalt inkl. sociala Timlön kr
avgifter kr (ej OBtillägg eller
overheadkostnader
inräknade53)

Sjuksköterska

33 700

48 572

304

Läkare

62 900

90 658

567

Undersköterska

26 200

37 762

236

Chefer inom hälsooch sjukvården

48 300

69 615

435

Skötare

25 900

37 330

233

Tandläkare

44 200

63 705

398

Sjukgymnast

29 400

42 374

265

Farmaceut, apotekare

33 100

47 707

298

Overheadkostnaderna skiljer sig åt mellan olika verksamheter. För att underlätta för verksamheterna att göra egna
beräkningar utifrån egna aktuella overheadkostnader har något generellt påslag inte gjorts.
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30 800

44 392

277

Kvalitetssamordnare 34 000

49 004

306

Kurator

Kommunerna har tagit över ansvaret för hälso- och sjukvården i hemmet från
alla landsting förutom Stockholms läns landsting. Det har tidigare inte funnits
någon information kring omfattningen av vårdskador och arbetet kopplat till
patientsäkerhetsarbetet inom hemsjukvården. En grupp forskare vid Karolinska
Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Linköpings universitet och Linnéuniversitetet har dock i ett forskningsprojekt granskat 600 journaler från vård i
hemmet. Inom kort kommer resultatet av hela granskningen presenteras. Någon
rapport är ännu inte publicerad. Socialstyrelsen har genomfört en webbenkätundersökning avseende patientsäkerhetsarbetet i den kommunala hälso- och
sjukvården. I en rapport presenteras information baserade på enkätsvaren. 54 Av
rapporten framgår bland annat att enkäten skickades till landets kommuner och
till stadsdelarna i Göteborg, Malmö och Stockholm. Av de totalt 316 kommuner
och stadsdelar som enkäten skickades till besvarades den av 257. Det är framförallt medicinskt ansvariga sjuksköterskor som besvarat enkäten. Av enkätsvaren
framgår vidare att i nästan alla kommuner/stadsdelar är det såväl den medicinskt
ansvariga sjuksköterskan som verksamhetschefen som har ansvaret för att leda
och följa upp patientsäkerhetsarabetet. De flesta av kommunerna/stadsdelarna
uppgav att även enhetschefen delar detta ansvar, i cirka hälften av kommunerna/stadsdelarna delar även medicinskt ansvarig för rehabilitering detta ansvar.
Av de kommuner/stadsdelar som svarade på enkäten uppgav 240 (93 %) att de
hade ytterligare behov av utbildning inom patientsäkerhetsområdet.
Socialstyrelsen gör ett antagande om att en medicinskt ansvarig sjuksköterska,
initialt vid föreskrifterna och de allmänna rådens ikraftträdande, behöver 10
timmars arbete med dokumentation. Detta är ett exempel på personalkategori
som utför dokumentationen. Det är också en uppskattning av tidsåtgång. En
medicinskt ansvarig sjuksköterskas lön, enligt SCB:s lönestatistik 2015, 34 000
kr. Med pålägg för sociala avgifter om 38,43%, enligt SKL:s rekommendation
till kommuner, blir månadskostnaden 47 066 kr. Den sammanlagda kostnaden
för arbete med dokumentation uppskattas till 2 916 kr.

54

Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016, se t.ex. s. 9-10, 13-18 och s.44.
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Yrke

Månadslön kr

Totalt inkl. sociala Timlön kr
avgifter kr (ej OBtillägg eller
overheadkostnader
inräknade55)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

34 000

47 066

294

Sjuksköterska

33 700

46 651

291

Hemtjänstpersonal, 23 800
vårdbiträde

32 946

206

Socialstyrelsen arbetar med att utveckla ett webbaserat samlat stöd inom patientsäkerhet. Stödet syftar till att öka kunskapen om patientsäkerhet, hur vårdskador
kan förebyggas och vilka metoder och verktyg som finns att tillgå. Webbplatsen
kommer att lanseras till våren 2017 och kommer omfatta grundläggande information om patientsäkerhet, öppna jämförelser inom säker vård, definitioner och
begrepp, risker och vårdskador, att arbeta systematiskt med patientsäkerhet,
patientsäkerhetskulturens betydelse och omhändertagande när en patient drabbas
av en vårdskada. Chefer och medarbetare kan komma ta del av informationen
via webbplatsen och den tid som respektive personalkategori lägger ned för detta
redovisas kostnad enligt tabeller ovan. Den tid som läggs ned för enheterna kring
informationsinhämtning via webbplatsen multipliceras med timlön för vald
personalkategori. Implementering av den här typen av utbildning kommer att
bidra till ökad medvetenhet och kunskap kring risker och hur de kan minskas.
Socialstyreslen bedömer att det arbete som eventuellt kan komma att uppstå
kring bestämmelserna om informationsskyldighet i förslaget kan inordnas i
ordinarie arbete kring rutiner samt övrig dokumentation. I de verksamheter som
inledningsvis kommer att behöva se över sitt arbetssätt kring informationsskyldigheten kan det innebära att tid behöver läggas ned för dokumentation. Den tid
som läggs ner för detta arbete multipliceras med timlön för vald personalkategori, se tabeller ovan.
Förslaget kan komma att påverka företag med få anställda. För en verksamhet
med få anställda kan det antas att det är svårare att frigöra tid för administrativt
arbete samt implementering av förslaget. Personal kan komma att behöva lånas
in eller konsulteras vilket kan innebära ökade kostnader för verksamheten vid
dessa tillfällen. Det behöver dock inte betyda merarbete då en verksamhet med
färre anställda kan förväntas ha kortare beslutsvägar och ett mindre komplext
ledningssystem. Informationen bör också kunna nå de som berörs snabbare i en
liten verksamhet. När en händelse som har medfört eller hade kunnat medföra en

55

Overheadkostnaderna skiljer sig åt mellan olika verksamheter. För att underlätta för verksamheterna att göra egna
beräkningar utifrån egna aktuella overheadkostnader har något generellt påslag inte gjorts.
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vårdskada har inträffat kan personal direkt börja arbeta med utredningen och
tidsvinster kan komma att uppstå. Hos stora verksamheter kan arbete kring
utredning, analys och kunskapsåterföring behöva äga rum på flera olika nivåer i
verksamheten.
Tabellen nedan visar antalet arbetsställen i november 2015 fördelat på näringsgren (SNI-kod) och storleksklass.

Avdelning Q: Vård och
omsorg; sociala tjänster

0

1-4

Slutenvårdskliniker för
primärvård

2

Slutenvårdskliniker för
somatisk sjukvård

511

153

Slutenvårdskliniker för
psykiatrisk sjukvård

17

12

Primärvårdsmottagningar
med läkare m.m.

1 249

761

Andra allmänpraktiserande
läkarmottagningar

2 305

Specialistläkarmottagningar
inom öppenvård, på
sjukhus
Specialistläkarmottagningar
inom öppenvård, ej på
sjukhus

5-9

10-19

20199

200-

Totalt

1

13

38

88

812

4

17

6

56

117

244

714

4

3 089

1 170

157

144

107

1

3 884

674

285

18

19

45

12

1 053

1 545

955

136

105

175

1

2 917

Tandläkarmottagningar

976

1 800

668

390

206

2

4 042

Tandhygienistmottagningar

137

56

22

396

541

348

78

1

1 386

5 672

1 603

95

78

71

2

7 521

376

321

273

334

841

173

2 318

16

6

7

24

Apotek
Enheter för fysioterapeutisk
verksamhet o.d.
Hemtjänst, dagcentraler
o.d. för äldre
Vårdhem

9

3

193

Källa: SCB

Socialstyrelsen bedömer att förslaget till nya föreskrifter inte medför någon
konkurrens för företag då utredning av händelser som har medfört eller hade
kunnat medföra en vårdskada redan idag är ett centralt arbete inom hälso- och

53
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sjukvården. Föreskriftsförslaget innehåller till största delen bestämmelser som
redan finns idag och förtydliganden kring dessa. Förslaget innebär inte några
krav på tillstånd eller avgifter, vidare gäller den för så väl privat som offentlig
verksamhet.

Överväganden enligt 14 kap. 3 § regeringsformen
En inskränkning i den kommunala självstyrelsen bör enligt 14 kap.
3 § regeringsformen inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de
ändamål som föranlett den. Bestämmelsen ger uttryck för en proportionalitetsprincip vad gäller inskränkningar i den kommunala självstyrelsen.
Författningsförslaget innebär i begränsad utsträckning nya åligganden för
landstingen och kommunerna och utgör därmed även en begränsad inskränkning
i den kommunala självstyrelsen. Socialstyrelsen bedömer att inskränkningen inte
går utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet att öka patientsäkerheten.

Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller
går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges
anslutning till Europeiska unionen
Författningsförslaget bedöms inte ha någon betydelse för de skyldigheter som
följer av Sveriges anslutning till den Europeiska unionen.

Ikraftträdande och informationsinsatser
Socialstyrelsens avsikt är att de nya föreskrifterna och allmänna råden ska träda i
kraft runt halvårsskiftet under 2017. Samordning måste ske med IVO då myndigheternas respektive föreskrifter och allmänna råd behöver träda i kraft
samtidigt.
I december 2015 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att utveckla ett
samlat stöd för hälso- och sjukvården inom patientsäkerhetsområdet med fokus
på att minska vårdskadorna. Det är detta uppdrag som ligger till grund för det
ovan nämnda webbaserade samlade stödet som Socialstyrelsen håller på och
utvecklar. Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet den 31 december
2016. Socialstyrelsen samordnar uppdraget men det genomförs i samråd med
andra aktörer. Tanken är att det samlade stödet ska innehålla information om
föreskrifterna och allmänna råden samt att det bland annat ska utgöra ett stöd för
vårdgivarna och deras personal vid tillämpningen av författningen. Beroende på
eventuellt behov får Socialstyrelsen även ta ställning till om ytterligare informationsinsatser behövs.

Kontaktperson
Jessica Storm, tel. vxl. 075-247 30 00
Jessica.Storm@socialstyrelsen.se
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Ärendebeteckning

KS 2016/1068

Kommunstyrelsen

Yttrande över förslag till strategi för ökad
användning av solel samt förslag till
heltäckande solelstatistik
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt och
överlämnar det till Miljö- och energidepartementet som Kalmar kommuns
yttrande över förslag till strategi för ökad användning av solel samt förslag till
heltäckande solelstatistik.
Bakgrund
Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att föreslå en strategi för
hur användningen av solel ska öka i Sverige, samt analysera hur solel ska kunna
bidra till att Sverige år 2040 ska ha 100 procent förnybar energi.
Kalmar kommun har fått förslaget för yttrande senast den 16 januari 2017.
Yttrandet har beretts i samråd med Kalmar Energi AB.
Sammanfattning av Energimyndighetens förslag
Energimyndigheten gör bedömningen att produktionen av solel måste öka till
5-10 procent av den totala elanvändningen 2040. För att nå dit ska man gå
igenom tre faser: 1) Etablering. 2) Expandering. 3) Fortsatt kommersiell
utbyggnad.
Fas1 pågår fram till år 2022. Under denna fas justeras regelverk och man
fastställer hur man ska upprätthålla robusthet i elsystemet.
Fas 2 pågår fram till år 2014. Under denna fas ser man till att det inte finns
några hinder som begränsar utbyggnaden av solel och att solel är en integrerad
del av svenskt energisystem.
Fas 3 tar vid efter år 2040. Då är solel är en självbärande teknik som inte kräver
ytterligare ekonomiskt stöd.

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│karin.lofstrom_1@kalmar.se

KS 2016/1068
Förslag på åtgärder i närtid:
• Målgruppsanpassa och harmonisera regelverk.
• Utfasning av investeringsstöd för privatpersoner och införande av
solROT.
• Justering av elcertifikatsystemet för små anläggningar.
• Ändring av energiskatt på egenproducerad el så att det slutar gälla för
juridisk person och börjar gälla för anslutningspunkt eller liknande.
• En höjd effektgräns för att erhålla skattereduktion bör utredas.
• Framtagande av ny statistik.
• Belysa vilka effekter som kan uppstå i elsystemet om utbyggnad av
solel tar fart, inklusive utveckling inom batterilagring.
• Framtagande av information och kunskapshöjande åtgärder.
• Arbeta med fysiskplanering utifrån utbyggnad av solel.
På sikt kan ytterligare förändringar i elnätet krävas vid ökad produktion av
solel.
Yttrande
Kalmar kommun har ett mål kring 25 solcellsanläggningar på kommunägda
byggnader år 2018. Kommunen påverkas positivt av förslaget att ändra
energiskatten till att gälla anslutningspunkter istället för juridisk person.
Kalmar Energi AB står väl rustade för den energiomställning som pågår och
remissens förslag kommer inte att påverka det arbete som de redan påbörjat.
Däremot anser Kalmar Energi AB att det är fel att det blir så stor skillnad på
privatkunder som har tillgång till eget tak (slipper betala energiskatt) och de
som inte har det. Halva Sveriges befolkning bor i bostadsrätt eller hyresrätt och
med remissförslaget blir det fortsatt inga avdrag vid andelsägande i en annan
anläggning, som exempelsvis den planerade solcellsparken vid Törneby. Detta
skapar ett hinder för en stor konsumentgrupp i Sverige som vill medverka till
miljöförbättrande åtgärder.
Därför föreslås att andelsparker för solceller bör gynnas skattemässigt med lika
förutsättningar som för privatpersoner med eget hustak. Annars missgynnas en
stor del av Sveriges befolkning som inte har möjlighet att sätt solceller på eget
tak.
Kalmar kommun tillstyrker därmed remissförslaget med tillägget att
andelsparker för solceller bör gynnas skattemässigt med lika förutsättningar
som för privatpersoner med eget hustak.
Karin Löfström
Strateg ekologisk hållbarhet
Bilaga:
Remiss
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Miljö- och energidepartementet
Energienheten
Lars Guldbrand
Telefon 08 - 405 90 20

Remiss av förslag till strategi för ökad användning av solel [ER 2016:16],
samt Förslag till heltäckande solelstatistik [ER 2016:20]
Remissinstanser:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Riksrevisionen
Affärsverket svenska kraftnät
Avfall Sverige
Boverket
Byggherrarna Sverige AB
Byggmaterialindustrierna
Chalmers Tekniska Högskola AB
E.On Sverige AB
Ekonomistyrningsverket
Elektronikåtervinningen i Sverige
El-Kretsen i Sverige AB
Elsäkerhetsverket
Energiforsk AB
Energiföretagen Sverige
Energimarknadsinspektionen
EnergiRådgivarna (Föreningen Sveriges energirådgivare)
Fastighetsägarna Sverige AB
Fortifikationsverket
Greenpeace Sverige
HSB
Högskolan i Dalarna
Internationella miljöinstitutet (International Institute for Industrial
Environmental Economics) (IIIEE)
IQ Samhällsbyggnad
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Konsumentverket
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Kungl. tekniska högskolan
Lantbrukarnas Riksförbund
Linköpings universitet
Lunds universitet

Postadress
103 33 Stockholm

Telefonväxel
08-405 10 00

Besöksadress
Malmtorgsgatan 3

Telefax
08-24 16 29

E-post: m.registrator@regeringskansliet.se

2
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Ale kommun
Borås stad
Dals-Eds kommun
Eskilstuna kommun
Falköpings kommun
Filipstads kommun
Gävle kommun
Göteborgs stad
Hallsbergs kommun
Håbo kommun
Jönköpings kommun
Kalmar kommun
Kristianstads kommun
Lidköpings kommun
Malmö stad
Mariestads kommun
Norbergs kommun
Oskarshamns kommun
Perstorps kommun
Ronneby kommun
Skövde kommun
Stockholms stad
Tranås kommun
Uppsala kommun
Vadstena kommun
Ystads kommun
Åstorps kommun
Ängelholms kommun
Örebro kommun
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

3
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

Naturvårdsverket
Riksbyggen ekonomisk förening
Skatteverket
Skåne läns landsting
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Statens fastighetsverk
Statistiska centralbyrån (SCB)
Statskontoret
Stiftelsen Institutet för framtidsstudier
Stiftelsen JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik
Stockholm Environment Institut (SEI)
Svenska miljöinstitutet IVL AB
Svenska Naturskyddsföreningen
Svenska solenergiföreningen
Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO)
Sveriges byggindustrier
Sveriges Energiföreningars Riksorganisation
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges kommuner och landsting
Sveriges konsumenter
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Tillväxtverket
Uppsala universitet
Wallenstam AB
Vasakronan
Vattenfall AB
Villaägarnas Riksförbund
Världsnaturfonden WWF
Västra Götalands läns landsting
Örebro läns landsting
Östergötlands läns landsting

Remissunderlaget består av två redovisningar, ER 2016:16 Förslag till
strategi för ökad användning av solel, samt ER 2016:20 Förslag till
heltäckande solelstatistik. Dessutom finns fyra underlagsrapporter till
förslagen: ER 2016:21 Vad styr och bromsar solel i Sverige?, ER 2016:22
Effekter i elsystemet från en ökad andel solel, ER 2016:23 Solceller i
omvärlden, samt Energimyndighetens forsknings- och
innovationsstrategi för solelområdet.
Remissvaren ska ha kommit in till Regeringskansliet, Miljö- och
energidepartementet senast den 16 januari 2017. Svaren bör lämnas till
m.registrator@regeringskansliet.se med kopia till m.remisserenergi@regeringskansliet.se. I remissvaret anges Regeringskansliets
diarienummer M2016/02401/Ee. Vi ser gärna att remissvaren lämnas in i
både word- och pdf-format.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i betänkandet.
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Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker
det att svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan
laddas ner eller beställas från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Frågor under remisstiden besvaras av Lars Guldbrand, 08-405 90 20,
lars.guldbrand@regeringskansliet.se.

Robert Andrén
Departementsråd
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UTDRAG
Sammanträdesdatum

2016-11-16

Barn- och ungdomsnämnden
§ 97
Yttrande över remiss av betänkandet På goda grunder en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik
Dnr BUN 2016/0859
Handlingar
- Sammanfattning av Utbildningsdepartementet remiss.
- Förvaltningskontorets skrivelse 2016-11-01.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden har fått i uppdrag att lämna yttrande på
Utbildningsdepartementets remiss av betänkandet På goda grunder - en
åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik (SOU 2016:59).

Åtgärdsgarantins syfte
För att garantera att elever, som riskerar att inte uppnå kunskapskraven,
upptäcks tidigt och får adekvat stöd, lägger utredningen fram förslag om en
åtgärdsgaranti i förskoleklassen och i årskurs 1 och 3 i grundskolan och
sameskolan samt i årskurs 1 och 4 i specialskolan. En åtgärdsgaranti kan inte
garantera att alla elever lär sig läsa, skriva och behärska grundläggande matematik
utan garanterar att elever med behov av stöd upptäcks tidigt och får adekvata
stödåtgärder.
De viktigaste syftena med åtgärdsgarantin är:
 att alla elever ska genomgå en obligatorisk kartläggning i förskoleklassen och
genomföra nationella bedömningsstöd i årskurs 1 och 3,
 att elever i behov av stöd ska garanteras rätt till tidigt stöd i sin läs-, skrivoch matematikutveckling,
 att elever i behov av stöd garanteras att personal med specialpedagogisk
kompetens deltar i analys, planering och uppföljning av stödåtgärderna.
Förvaltningskontoret har upprättat förslag till yttrande över remissen.
Yttrandet avser remissens avsnitt:
- 6.3.4 Åtgärdsgaranti i grundskolan, specialskolan och sameskolan - Åtgärdsgarantin säkerställer att personal med specialpedagogisk kompetens
involveras i stödarbetet.
- 6.3.1 Att tidigt identifiera elever i behov av stöd - Skolverket ska få i uppdrag
att revidera de nationella bedömningsstöden för årskurs 1 och årskurs 3.

Anslaget på kommunens anslagstavla den 23 november 2016
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Barn- och ungdomsnämnden

UTDRAG
Sammanträdesdatum
2016-11-16

Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag.
1. Lasse Johansson (S) föreslår att barn- och ungdomsnämnden ska bifalla
förvaltningskontorets förslag till yttrande med tillägget att de nationella
proven i årskurs 3 ska förslås vara kvar, parallellt med de nya reviderade
bedömningsstöden, eftersom de har olika syften.
2. Marika Danielsson (C) föreslår att barn- och ungdomsnämnden ska bifalla
förvaltningskontorets förslag till yttrande.
Sedan överläggningen avslutats beslutar först barn- och ungdomsnämnden att
bifalla förvaltningskontorets förslag till yttrande.
Ordföranden frågar härefter om barn- och ungdomsnämnden vill bifalla eller
avslå Lasse Johanssons tilläggsförslag. Han finner att barn- och
ungdomsnämnden bifaller tilläggsförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att
1. komplettera yttrandet med att de nationella proven i årskurs 3 ska föreslås
vara kvar, parallellt med de nya reviderade bedömningsstöden, eftersom de
har olika syften,
2. föreslå kommunstyrelsen besluta att anta barn- och ungdomsnämndens
yttrande som sitt och överlämna det till Utbildningsdepartementet som
Kalmar kommuns yttrande på remiss av betänkandet På goda grunder - en
åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik (SOU 2016:59).
Protokollsanteckning
Marika Danielsson (C) lämnar följande protokollsanteckning:
”Med hänvisning till elevers rätt till undervisning, kan jag ej ställa mig bakom
att elever i Kalmar kommun ska genomföra både nationella prov i årskurs 3
och bedömningsstöd för åk 3. Jag anser att man nyttjar undervisningstiden bäst
genom att ta bort nationella prov i åk 3, och att bedömningsstödet i åk 3
används för att kunna erbjuda varje elev rätt stöd i undervisningen.”
Sekreterare
Iréne Jonsson
Justeras
Lasse Johansson
ordförande

Marika Danielsson

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Katarina Sandberg
0480-45 30 03

2016-11-16

BUN 2016/0859

Barn- och ungdomsnämnden

Remissvar - På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen antar barn- och ungdomsnämndens yttrande som sitt och
överlämnar det till Utbildningsdepartementet som Kalmar kommuns yttrande
på remiss av betänkandet På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning,
skrivning och matematik (SOU 2016:59).
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden har fått i uppdrag att lämna yttrande på Utbildningsdepartementets remiss av betänkandet På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik (SOU 2016:59).
Åtgärdsgarantins syfte
För att garantera att elever, som riskerar att inte uppnå kunskapskraven, upptäcks tidigt och får adekvat stöd, lägger utredningen fram förslag om en åtgärdsgaranti i förskoleklassen och i årskurs 1 och 3 i grundskolan och sameskolan samt i årskurs 1 och 4 i specialskolan. En åtgärdsgaranti kan inte garantera
att alla elever lär sig läsa, skriva och behärska grundläggande matematik utan
garanterar att elever med behov av stöd upptäcks tidigt och får adekvata
stödåtgärder.
De viktigaste syftena med åtgärdsgarantin är:
 att alla elever ska genomgå en obligatorisk kartläggning i förskoleklassen
och genomföra nationella bedömningsstöd i årskurs 1 och 3,
 att elever i behov av stöd ska garanteras rätt till tidigt stöd i sin läs-, skrivoch matematikutveckling,
 att elever i behov av stöd garanteras att personal med specialpedagogisk
kompetens deltar i analys, planering och uppföljning av stödåtgärderna.

Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret
Adress Box 951, 391 29 KALMAR │ Besök Skeppsbrogatan 55
Tel 0480-45 00 00 vx │Katarina.A.Sandberg@kalmar.se

BUN 2016/0859
Yttrande

6.3.4 Åtgärdsgaranti i grundskolan, specialskolan och sameskolan
Åtgärdsgarantin säkerställer att personal med specialpedagogisk kompetens involveras i stödarbetet
Genom åtgärdsgarantin skärps skyldigheten att använda personal med specialpedagogisk kompetens i de lägre åldrarna. Utredningen bedömer det som nödvändigt att elever i behov av stöd så tidigt som möjligt identifieras och att det
görs en kvalificerad analys för att identifiera elevens behov och sätta in adekvata stödinsatser. I detta arbete behöver personal med specialpedagogisk
kompetens komma in.
Med ansvarig lärare menas den lärare som har huvudansvaret för en elev. Lärarna har inte de djupa kunskaper som personal med specialpedagogisk kompetens har i dessa frågor. Enligt utredningens bedömning behöver lärarna därför
samråda med personal som har specialpedagogisk kompetens för att kunna
göra en analys av hög kvalitet och utifrån den bedöma om en elev har ett stödbehov och om så är fallet avgöra om det är fråga om stöd i form av extra anpassningar enligt 3 kap. 5 a § skollagen eller särskilt stöd enligt 3 kap. 8 § skollagen. Analysen kan dock genomföras av den ansvariga läraren själv om läraren
har specialpedagogisk kompetens. Med personal med specialpedagogisk kompetens avses främst personal som har utbildning som speciallärare eller specialpedagog.
-

Kalmar kommun anser att förslaget har goda intentioner som skulle
höja kvalitén på analyserna i stödarbetet, men som också medför negativa konsekvenser. Extra anpassningar inom ramen för den ordinarie
undervisningen görs hela tiden av ansvarig lärare. Om dessa anpassningar ska föregås av en analys och planering tillsammans med personal
med specialpedagogisk kompetens finns risk att dessa åtgärder blir fördröjda. Den tid som personal med specialpedagogisk kompetens kommer lägga på planering kommer att öka kraftigt, vilket medför att deras
tid med elever i behov av särskilt stöd kommer att minska. Enligt utredningens förslag ska huvudmännen kunna söka stimulansbidrag för
nyanställning av speciallärare och specialpedagoger, men tillgången på
personal med specialpedagogisk kompetens är begränsad och det
kommer bli svårt att rekrytera.

6.3.1 Att tidigt identifiera elever i behov av stöd
Skolverket ska få i uppdrag att revidera de nationella bedömningsstöden
för årskurs 1 och årskurs 3
Regeringen har beslutat att från och med den 1 juli 2016 ska lärare bedöma
elevers kunskaper mot ett nytt kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1. Det blir
då också obligatoriskt med nationella bedömningsstöd för årskurs 1 i svenska,
svenska som andraspråk och matematik. Vidare har utredningen om nationella
prov (Provutredningen) den 31 mars 2016 lagt fram sina förslag. Förslagen
innebär bl.a. att de nationella proven i svenska, svenska som andraspråk och
matematik i årskurs 3 utgår och ersätts av nationella bedömningsstöd i motsvarande ämnen. Bedömningsstöden ska enligt förslaget vara nationella och obligatoriska för lärarna att använda. I likhet med Provutredningen anser utredningen att både bedömningsstöden i årskurs 1 och 3 ska ha diagnostiskt syfte.
Bedömningsstöden i årskurs 1 och 3 blir mätpunkter för åtgärdsgarantin men
behöver revideras för att fullt ut tjäna detta syfte. Utredningen föreslår att
Skolverket får i uppdrag att revidera bedömningsstöden i årskurs 1 och års-
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kurs 3 så att dessa tydligt visar vilka elever som har stödbehov genom att t.ex.
skalan för bedömningen av elevernas prestationer kommer att innehålla fler
steg.
-

När skolverket reviderade de nuvarande bedömningsstöden publicerades de den 1 juli i bedömningsportalen samma dag som de började
gälla. Ska nuvarande bedömningsstöd revideras och dessutom ersätta
nationella proven i årskurs 3, behövs god framförhållning så att huvudmännen ges goda förutsättningar att implementera och genomföra
förändringarna i sin organisation.

-

Att tidigt upptäcka elever i behov av stöd genom att använda bedömningsstöd i åk 1 och åk 3, som har diagnostiskt syfte är bra. Huvudmännen behöver ha tillgång till bedömningsmaterialet, så att de kan utarbeta metoder för uppföljning och analys. De nuvarande bedömningsstöden har endast lärare tillgång till via bedömningsportalen.
Huvudmännen har använt nationella proven i åk 3 som ett viktigt verktyg i sitt systematiska kvalitetsarbete. Jämförelse med riket och andra
huvudmannen är viktiga för att följa utvecklingen av kvalitén i undervisningen. Vi anser därför att nationella proven i åk 3 bör vara kvar, parallellt med de nya reviderade bedömningsstöden eftersom de har olika
syften.

Mats Linde
Förvaltningschef

Katarina Sandberg
Planeringssekreterare

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Louise Weidolf
50610

Datum

2016-11-25

Ärendebeteckning

KS 2016/1000

Kommunstyrelsen

Remiss - En funktionshinderspolitik för ett
jämlikt och hållbart samhälle - Myndigheten för
delaktighets förslag på struktur för
genomförande, uppföljning och inriktning inom
funktionshindersområdet
Förslag till beslut
Kalmar kommun tillstyrker Myndigheten för delaktighets förslag på hur
framtidens funktionshinderpolitik ska kunna bli mer effektiv och systematisk.
Bakgrund
Kalmar kommun har fått möjlighet att yttra sig över Myndigheten för
delaktighets förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning
inom funktionshinderområdet.
Remissen har delgetts kommunens förvaltningar för att, i samråd med
respektive presidium, kunna lämna synpunkter. Endast två förvaltningar har
inkommit med synpunkter, barn- och ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen.
Konstateras kan att förslaget är ambitiöst och tydligt vad gäller styrning och
uppföljning samt att den på ett bra sätt kopplar ihop FN-konventionen med de
nationella målen. Förslaget innebär ett flertal utbildningsinsatser som kommer
att medföra kostnader. Det är viktigt att detta finns med i processen framöver.
Dagens funktionshinderspolitik har sin grund i den av riksdagen beslutade
handlingsplanen Från patient till medborgare från år 2000. Rättighetsperspektivet i funktionshinderspolitiken stärktes år 2008 genom att Sverige
ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. När handlingsplanen löpte ut beslutade regeringen i juni 2011 om
en strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken för åren
2011-2016.

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│Louise.Weidolf@kalmar.se
KL
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Myndigheten för delaktighet har gjort en samlad utvärdering och analys av
utvecklingen av funktionshinderspolitiken och resultaten av denna utvärdering
ligger till grund för övervägandena och förslagen i rapporten.
Utvärderingen visar att utvecklingen inom funktionshinderspolitiken
visserligen har gått långsamt framåt de senaste åren, men att strategin inte fått
den effekt som avsågs. Tillgängligheten ökar något för varje år och
ojämlikheten i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning har
minskat i vissa avseenden. Ändå kvarstår många och stora hinder för
delaktighet. Det finns fortfarande stor ojämlikhet i levnadsvillkoren och
personer med funktionsnedsättning kan inte delta på jämlika villkor i samhället.
Det behövs en ökad förståelse för att funktionshinderpolitiken är en del av
arbetet med att genomföra/säkerställa/förverkliga de mänskliga rättigheterna
och därför berör alla delar av samhället. Funktionshinderspolitiken behöver
därför bli mer effektiv och systematisk.
Reviderat mål och inriktning
MFD föreslår att de nationella målen revideras mot mål som tydligare knyter
an funktionshinderpolitiken till mänskliga rättigheter. För att få en mer effektiv
funktionhinderpolitik är det centralt att den nationella politikens prioriteringar
också får gehör i planerna på regional och lokal nivå. Funktionhinderpolitiken
är tvärsektoriell och löper genom samhällets alla områden och politiken ska
genomföras på alla nivåer i samhället; från nationell nivå till regional och lokal
nivå.
Förslaget på reviderad inriktning beskriver fyra olika sätt att arbeta för att
förebygga och undanröja funktionshinder i samhället och synliggöra för
ansvariga aktörer vad det innebär att arbeta med funktionshinderperspektivet:
• att med universell utformning säkerställa att det görs rätt från början
• att identifiera och åtgärda brister i efterhand
• att stärka individens möjlighet till delaktigheten
• att motverka all form av diskriminering.
Genom ökad samverkan, utveckling av kunskap, forskning och ett ökat
användande av krav i upphandling, kravställning i befintliga bidrag och allmänt
ökande integrering av funktionshinderperspektivet kommer utvecklingen gå
framåt och behoven av åtgärder i efterhand att minska.
Ny strategi
• MFD:s förslag utgår från en förstärkt koppling mellan konventionen
för de mänskliga rättigheterna och funktionshinderpolitiken. Detta
innebär att deltagande och delaktighet i processer är centralt.
• Den nya strategin ska stärka integreringen av
funktionshinderperspektivet, att det ska prägla hela verksamheten och
inte ses som en särfråga.
• För att öka stabiliteten och långsiktigheten kommer det att krävas
tydligare mål- och resultatstyrning med effektivare uppföljning än
tidigare.
Prioriterade samhällsområden
MFD föreslår elva prioriterade samhällsområden som grund för strategin.
Områdena är mer heltäckande än tidigare utifrån FN:s konvention om

2 (3)

KS 2016/1000
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Samhällsområdena som
föreslås är:
• Arbete och försörjning
• Utbildning
• Transport
• Byggd miljö och samhällsplanering
• It, innovation och teknikutveckling
• Hälsa
• Social välfärd
• Kultur, idrott och fritid
• Konsument
• Demokrati
• Rättsväsende.
Effekt- och resultatmål
Ett av problemen i den tidigare strategin har varit otydligheter i målnivåer och
formuleringar. MFD föreslår därför för varje samhällsområde effekt- och
resultatmål. Effektmålen handlar om utfallet av funktionshinderspolitiken i
termer av jämlikhet och delaktighet och resultatmålen handlar om
förutsättningarna för jämlikhet och delaktighet. Genom att föreslå effekt- och
resultatmål tydliggörs också vad som är viktigt att utveckla på respektive
område. De aktiviteter som myndigheterna planerar och genomför ska syfta till
att nå dessa mål.
MFD ansvarar för den samlade uppföljningen av funktionshinderspolitiken
och avser att utveckla uppföljningen framöver för att täcka upp behovet av
mer heltäckande uppföljning och djupare analyser.

Louise Weidolf
Strateg social hållbarhet

Bilaga
En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle, Myndigheten
för delaktighet
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S2016/04598/FST

Socialdepartementet

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle –
Myndigheten för delaktighets förslag på struktur för genomförande,
uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet
Remissinstanser:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Domstolsverket,
Åklagarmyndigheten,
Polismyndigheten,
Kriminalvården,
Brottsoffermyndigheten,
Brottsförebyggande rådet,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Migrationsverket,
Försäkringskassan,
Socialstyrelsen,
Inspektionen för vård och omsorg,
Folkhälsomyndigheten,
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd,
Barnombudsmannen,
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd,
Inspektionen för socialförsäkringen,
Statistiska centralbyrån,
Arbetsgivarverket,
Länsstyrelsen i Västra Götaland,
Länsstyrelsen i Kronobergs län,
Länsstyrelsen i Västerbottens län,
Länsstyrelsen i Östergötland,
Statskontoret,
Konsumentverket med Konsumentombudsmannen,
Upphandlingsmyndigheten,
Statens skolverk,
Statens skolinspektion,

Postadress
103 33 Stockholm

Telefonväxel
08-405 10 00

Besöksadress
Fredsgatan 8

Telefax
08-723 11 91

E-post: s.registrator@regeringskansliet.se
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Specialpedagogiska skolmyndigheten,
Sameskolstyrelsen,
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor,
Myndigheten för yrkeshögskolan,
Skolforskningsinstitutet,
Stockholms universitet,
Göteborgs universitet,
Linköpings universitet,
Universitets- och högskolerådet,
Naturvårdsverket,
Post- och telestyrelsen,
Trafikverket,
Transportstyrelsen,
Trafikanalys,
Statens väg- och transportforskningsinstitut,
Sjöfartsverket,
Tillväxtverket,
Regelrådet,
Boverket,
Verket för innovationssystem (Vinnova),
Sametinget,
Statens kulturråd,
Riksantikvarieämbetet,
Myndigheten för tillgängliga medier,
Myndigheten för press, radio och tv,
Valmyndigheten,
Diskrimineringsombudsmannen,
Arbetsförmedlingen,
Arbetsmiljöverket,
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk
utvärdering,
Svenska ESF-rådet,
Dorotea kommun,
Enköpings kommun,
Falkenbergs kommun,
Forshaga kommun,
Gotlands kommun,
Härnösands kommun,
Höganäs kommun,
Järfälla kommun,
Kalmar kommun,
Kungälvs kommun,
Kävlinge kommun,
Lessebo kommun,
Lycksele kommun,
Malmö kommun,
Oxelösunds kommun,
Pajala kommun,

3
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.

Skurups kommun,
Sollefteå kommun,
Stockholms kommun,
Strömstads kommun,
Söderköpings kommun,
Sölvesborgs kommun,
Uppvidinge kommun,
Vetlanda kommun,
Västerås kommun,
Årjängs kommun,
Älvsbyns kommun,
Ödeshögs kommun,
Östersunds kommun,
Södermanlands läns landsting,
Hallands läns landsting,
Västra Götalands läns landsting,
Västmanlands läns landsting,
Jämtlands läns landsting,
Norrbottens läns landsting,
BRIS,
Centralförbundet Roma International,
Civil Right Defenders,
Folkbildningsrådet,
Forum Kvinnor och Funktionshinder,
Friskolornas riksförbund,
Handikappförbunden,
Idéburna skolors riksförbund,
Judiska centralrådet,
Landsorganisationen i Sverige (LO),
Lika unika – Federationen mänskliga rättigheter för personer med
funktionsnedsättning,
Nationell samverkan för psykisk hälsa – NSPH,
Nätverket unga för tillgänglighet,
Riksidrottsförbundet,
Romano Pasos Research Center,
Rädda Barnen,
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO),
Saco,
SIOS, samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige,
Stiftelsen Allmänna Barnhuset,
Studieförbunden,
Svensk sjuksköterskeförening,
Svenska FN-förbundet,
Svenska Läkaresällskapet,
Svenska Parasportförbundet,
Svenska Tornedalingars Riksförbund,
Svenskt Näringsliv,
Sverigefinländarnas delegation,

4
122.
123.
124.
125.
126.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL),
Sveriges konsumenter,
Sveriges Läkarförbund,
TCO,
Vårdförbundet.

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast
fredagen den 30 december 2016. Vi vill att ni enbart skickar dem i
elektronisk form och då både i wordformat och pdf-format.
Remissvaren ska skickas till följande e-postadresser:
s.registrator@regeringskansliet.se
och s.fst@regeringskansliet.se.
I remissvaret ska Socialdepartementets diarienummer
2016/04598/FST anges.
Frågor under remisstiden besvaras av Lars Nilsson,
Socialdepartementet, Enheten för familj och sociala tjänster, telefon
08-405 37 29, eller lars.x.nilsson@regeringskansliet.se
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i rapporten. Remissen är begränsad till Del II Förslag i
rapporten. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker
det att svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan
laddas ner eller beställas från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

Tony Malmborg
Departementsråd

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

2016-11-30

Ärendebeteckning

KS 2016/1175

Kommunstyrelsen

Beslut om delegation att utse Kalmar kommuns
jämställdhetspris 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordförande, i samråd med
kommunstyrelsens presidium, utser 2016 års pristagare för jämställdhetspriset.
Bakgrund
År 2002 inrättade Kalmar kommun ett jämställdhetspris. Avsikten är att priset
ska stimulera till förstärkt jämställdhet på olika arenor inom samhällslivet.
Priset är en viktig del i att utveckla jämställdheten inte bara inom de
kommunala förvaltningarna utan även i övriga delar av kommunen.
Priset kan erhållas av föreningar, organisationer, företag eller enskilda vars
insatser haft eller har specifik betydelse för jämställdheten.
Priset uttrycker en erkänsla för ett medvetet arbete för att förstärka
jämställdheten. Man kan tilldelas priset även om man inte nått i mål eftersom
det kan utgöra en viktig signal för att visa vikten av arbetet och dessutom
stimulera till vidareutveckling. Man måste dock ha kommit så långt att
effekterna av insatsen kan värderas.
Pristagare utses av kommunstyrelsen och priset delas ut under högtidliga
former vid ett speciellt tillfälle.
Priset består av 10 000 kronor och ett diplom.

Ann-Sofie Lagercrantz
Strateg, social hållbarhet

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

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Louise Weidolf
50610

Datum

2016-11-07

Ärendebeteckning

KS 2016/1093

Kommunstyrelsen

Beslut om delegation till kommunstyrelsens
ordförande att utse Kalmar kommuns
tillgänglighetspris 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordförande, i samråd med
kommunstyrelsens presidium, utser 2016 års pristagare för tillgänglighetspriset.
Bakgrund
I februari 2015 beslöt kommunfullmäktige om att inrätta ett årligt
tillgänglighetspris i syfte att uppmuntra insatser som ökar tillgängligheten för
funktionsnedsatta.
Priset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en
tillgänglig kommun där alla har lika möjligheter.
Priset kan erhållas av enskild person, grupp, förening, organisation eller företag
vars insats haft eller har specifik betydelse för tillgängligheten.
Pristagare utses av kommunstyrelsen och priset delas ut under högtidliga
former vid ett speciellt tillfälle.
Priset består av 10 000 kronor och ett diplom.

Louise Weidolf
Strateg social hållbarhet

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│Louise.Weidolf@kalmar.se
KL

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

2016-11-30

Ärendebeteckning

KS 2016/1178

Kommunstyrelsen

Beslut om delegation till kommunstyrelsens
ordförande att utse Kalmar kommuns
integrationspris 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordförande, i samråd med
kommunstyrelsens presidium, utser 2016 års pristagare för integrationspriset.
Bakgrund
I februari 2015 beslöt kommunfullmäktige om att inrätta ett årligt integrationspris i syfte att uppmuntra insatser som främjar integration. Priset ska lyfta fram
och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en integrerad kommun
där alla har lika möjligheter.
Priset kan erhållas av enskild person, grupp, förening, organisation eller företag
vars insats haft eller har specifik betydelse för integration.
Pristagare utses av kommunstyrelsen och priset delas ut under högtidliga
former vid ett speciellt tillfälle.
Priset består av 10 000 kronor och ett diplom som delas ut på kommunfullmäktige i januari 2017.

Hashim Gashi
integrationsutvecklare

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

Yvonne Jenssen
50041

Datum

2016-11-15

Ärendebeteckning

KS 2016/1122

Regeringskansliet, Socialdepartementet

Remiss, begränsningar i föräldrapenning för
föräldrar som kommer till Sverige med barn
(SOU 2016:73) samt promemorian om förslag till
ikraftträdande- och övergångsbestämmelser till
lagförslagen som lämnas i SOU 2016:73

Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande på ovanstående remiss.
Med vänlig hälsning

Johan Persson
Kommunstyrelsens ordförande

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

Handläggare

Yvonne Jenssen
50041

Datum

2016-11-01

Ärendebeteckning

KS 2016/0977

Länsstyrelsen Kalmar län
391 86 KALMAR

Remiss beredskapsplan för kärnteknisk olycka
Kalmar kommun avstår från att lämna synpunkter i ovanstående remiss.

Med vänlig hälsning

Johan Persson
Kommunstyrelsens ordförande

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│Yvonne.Jenssen@kalmar.se

Handläggare

Datum

2016-11-22

Ärendebeteckning

KS 2016/1152

Växjö tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
Box 81
351 03 VÄXJÖ

Skrivelse i mål M 3622-16
Kalmar kommun vidhåller sin tidigare uppfattning om att ansökan av AB
Nybro grus rörande tillstånd för täktverksamhet på fastigheten Österhultsmåla
2:5 ska bifallas.
I Kalmar och i sydöstra Sverige pågår och planeras mycket stora investeringar
inom såväl infrastruktur som bostadsproduktion. Boverket gör bedömningen
att det fram till 2025 behöver byggas 750 000 bostäder i Sverige. Kalmar
kommun ska givetvis ta sin andel av detta mål. Med stor sannolikhet behöver
vi bygga ännu mer. Därtill kommer stora projekt inom infrastrukturområdet.
Tillgång till grus inom regionen är avgörande för att nå dessa mål. Det är också
ur miljö- och klimatsynpunkt det mest hållbara att kunna använda material från
regionen.
I vårt tidigare yttrande har vi prövat ansökan. Vi vidhåller uppfattningen att
dricksvattenförsörjningen inte kommer påverkas. Det finns inga vattenskyddsområden inom ansökt täktområde.
Sökanden har också gjort omfattande undersökningar för att undersöka om en
utbrytning står i konflikt med grundvattenintressena. Slutsatsen av de
utredningar som presenteras i ansökan är bland annat att förutsättningarna för
grundvattenuttag, med eller utan infiltration, inom nu föreslaget täktområde är
dåliga och i praktiken saknas helt. Kalmar kommun saknar skäl att ifrågasätta
detta.
Det kan konstateras att utfasningen av naturgrus i Sverige går långsammare än
vad som är önskvärt. Det beror på att material med naturgrusets egenskaper
fortfarande efterfrågas i flera användningsområden samtidigt som den tekniska
utvecklingen för att producera ”konstgjort” naturgrus inte går tillräckligt fort.
Det får anses mest realistisk och rimligt att successivt portionera in allt större
andel ersättningsmaterial i olika slutprodukter. Att strypa naturgrusanvändningen alltför plötsligt kan leda till problem i tillverkningskedjan likväl som till

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

KS 2016/1152
kvalitetsproblem med slutprodukterna. Det är också väsentligt att tänka på
konkurrenssituationen eftersom det finns flera aktörer och ett plötsligt förbud
som påverkar endast vissa aktörer kan vara förödande för dem.
Ovan framgår att det är av betydelse att kunna använda material från regionen
till de många projekt som pågår och planeras, när det klarlagts att brytningen av
sand inte står i konflikt med vattenintressena. Lokaliseringen är även av
betydelse eftersom längre transporter medför ökad klimatpåverkan vilket också
bör beaktas i sammanhanget.

Johan Persson
kommunstyrelsens ordförande

2 (2)

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Anna Hallenberg
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Yttrande bygglovsansökan Jupiter 8 - SBN 2016-4950 resp KS 2016/1012
den 27 oktober 2016 09:26:26

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap granne och markägare till fastigheterna
Berga 10:19 inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för nybyggnad av garage på
fastigheten Jupiter 8.
/Maria Jakobsson

enligt uppdrag
Anna Hallenberg
-------------------------------------------------------------------

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Anna Hallenberg
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Yttrande bygglovsansökan Hunden 19 - SBN 2016-4830 resp KS 2016/1013
den 28 oktober 2016 16:25:17

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av granne och markägare till fastighet
Tegelviken 2:4 inga synpunkter på inkommen ansökan om tillbyggnad av enbostadshus samt
ombyggnad av vedskjul på Fastigheten Hunden 19.
/Johanna Kindqvist

enligt uppdrag
Anna Hallenberg
-------------------------------------------------------------------

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Anna Hallenberg
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Yttrande bygglovsansökan Billsäng 1:52 - SBN 2016-5124 resp KS 2016/1027
den 8 november 2016 09:22:00

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av granne och markägare till fastigheterna
Billsäng 1:1 och Billsäng 1:34 inga synpunkter på inkommen ansökan om tillbyggnad av
enbostadshus, fasadändring samt nybyggnad av garage/förråd på fastigheten Billsäng 1:52.
/Josefine Robertsson

enligt uppdrag
Anna Hallenberg
-------------------------------------------------------------------

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Anna Hallenberg
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Yttrande bygglovsansökan Elverslösa 17:1 - SBN 2016-5153 resp KS 2016/1028
den 28 oktober 2016 11:20:03

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av granne och markägare till fastigheterna
Elverslösa 19:1 och Elverslösa 20:3 inga synpunkter på inkommen ansökan om förhandsbesked
för nybyggnad av enbostadshus på Fastigheten Elverslösa 17:1. Detta under förutsättning att
även Samhällsbyggnadskontoret/Miljöenheten och Kalmar Öland Airport hörs med avseende
på bullernivåer.
/Maria Jakobsson

enligt uppdrag
Anna Hallenberg
-------------------------------------------------------------------

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Anna Hallenberg
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Yttrande bygglovsansökan Rinkaby 3:47 - SBN 2016-4919 resp KS 2016/1072
den 11 november 2016 11:17:15

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av granne och markägare till fastighet
Rinkaby 5:34 inga synpunkter på inkommen ansökan om nybyggnad av carport/förråd på
fastigheten Rinkaby 3:47.
/Josefine Robertsson

enligt uppdrag
Anna Hallenberg
-------------------------------------------------------------------

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Anna Hallenberg
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Yttrande bygglovsansökan Harby 1:78 - SBN 2016-5406 resp KS 2016/1111
den 11 november 2016 13:27:48

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av granne och markägare till fastigheterna
Harby 1:81 och Harby 17:38 inga synpunkter på inkommen ansökan om förlängning av
befintligt plank på fastighet Harby 1:78. Detta under förutsättning att även
Samhällsbyggnadskontoret/Trafik hörs avseende sikt vid garageutfart.
/Josefine Robertsson

enligt uppdrag
Anna Hallenberg
-------------------------------------------------------------------

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Anna Hallenberg
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Yttrande bygglovsansökan Lärkträdet 22 - SBN 2016-5110 resp KS 2016/1112
den 11 november 2016 13:33:11

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av granne och markägare till fastigheterna
Sandås 2:7 och Kalmarsundsparken 2:9 inga synpunkter på inkommen ansökan om nybyggnad
av komplementbyggnad fastighet Lärkträdet 22.
/Johanna Kindqvist

enligt uppdrag
Anna Hallenberg
-------------------------------------------------------------------

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Anna Hallenberg
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Yttrande bygglovsansökan Kylinge 1:3 - SBN 2016-5333 resp KS 2016/1113
den 11 november 2016 13:49:13

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av granne och markägare till fastighet Tingby
4:1 inga synpunkter på inkommen ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
på fastighet Kylinge 1:3. Detta under förutsättning att även
Samhällsbyggnadskontoret/Miljöenheten och Kalmar Öland Airport hörs med avseende på
bullernivåer.
/Maria Jakobsson

enligt uppdrag
Anna Hallenberg
-------------------------------------------------------------------

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Anna Hallenberg
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Yttrande bygglovsansökan Linet 2 - SBN 2016-4572 resp KS 2016/1114
den 11 november 2016 14:32:25

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av granne och markägare till fastigheten
Djurängen 2:3 inga synpunkter på inkommen ansökan om tillbyggnad av industribyggnad på
fastighet Linet 2.
/Maria Jakobsson

enligt uppdrag
Anna Hallenberg
-------------------------------------------------------------------

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Anna Hallenberg
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Yttrande bygglovsansökan Söregärde 3:118 - SBN 2016-4882 resp KS 2016/1115
den 18 november 2016 15:27:12

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av granne och markägare till fastighet
Rockneby 17:1 inga synpunkter på inkommen ansökan om nybyggnad av gästhus på fastighet
Söregärde 3:118.
/Maria Jakobsson

enligt uppdrag
Anna Hallenberg
-------------------------------------------------------------------

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Anna Hallenberg
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Yttrande bygglovsansökan Dörby 5:126 - SBN 2016-5317 resp KS 2016/1133
den 18 november 2016 15:18:40

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av granne och markägare till fastigheten
Dörby 5:100 inga synpunkter på inkommen ansökan om nybyggnad av förråd, samt rivning av
befintligt på fastighet Dörby 5:126, förutsatt att byggnaden placeras minst 1 meter från
tomtgräns så att skötsel av den kan ske på egen fastighet.
/Josefine Robertsson

enligt uppdrag
Anna Hallenberg
-------------------------------------------------------------------

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Anna Hallenberg
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Yttrande bygglovsansökan Rinkaby 3:62 - SBN 2016-5318 resp KS 2016/1127
den 25 november 2016 15:51:46

Projekt- och exploateringsenheten hörs i ärendet angående bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus på fastigheten Rinkaby 3:62, som granne och markägare till fastigheterna
Rinkaby 18:1 och Rinkaby 5:34. Vi avstyrker ansökan då delar av nybyggnationen hamnar inom
ett s k U-område där det ligger ledningar.
/Josefine Robertsson

enligt uppdrag
Anna Hallenberg
-------------------------------------------------------------------

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Anna Hallenberg
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Yttrande bygglovsansökan Ollonborren 2 - SBN 2016-5482 resp KS 2016/1146
den 25 november 2016 16:00:48

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av granne och markägare till fastigheten
Tallhagen 2:4 inga synpunkter på inkommen ansökan om nybyggnad av cykelskjul på fastighet
Ollonborren 2, förutsatt att skjulet placeras minst 1 meter från tomtgräns så att skötsel av det
kan ske på egen fastighet.
/Johanna Kindqvist

enligt uppdrag
Anna Hallenberg
-------------------------------------------------------------------

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Anna Hallenberg
Mikael Jurgell
Yttrande Ansökan om grävtillstånd - SFN 2016/0906 resp KS 2016/1155
den 25 november 2016 16:23:17

Projekt- och exploateringsenheten har inga synpunkter på inkommen ansökan från Kalmar
Vatten AB om grävtillstånd för spillvattenledning längs Kungsgatan.
/Johanna Kindqvist

enligt uppdrag
Anna Hallenberg
-------------------------------------------------------------------

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Jonas Sverkén
50044

2016-11-14

KS 2016/0084

Kommunstyrelsen

Anställningar kommunledningskontoret på delegation juli 2016 till och med oktober 2016
Anställningsbeslut tills vidare anställning
Jonas Svendsén, landsbygdsutvecklare, näringslivskontoret
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens personalutskott

Tid
Onsdagen den 9 november 2016 kl. 13:00
Plats
Nelsonska rummet
Omfattning
§ 39-42
Beslutande
Bertil Dahl (V), ordförande
Carl-Henrik Sölvinger (L), vice ordförande
Dzenita Abaza (S)
Ersättare
Roger Holmberg (S)
Michael Ländin (S)
Övriga
Anne Elgmark, personalchef
Mats Gustafsson, förhandlingschef
Ylva Gorton, chef kommunhälsan
Sekreterare
Mats Gustafsson
Justeras

Bertil Dahl
Ordförande

Carl-Henrik Sölvinger
Vice ordförande

Justeringsdatum

Justeringsdatum

Anslaget på kommunens anslagstavla den Klicka här för att ange text.
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Ärenden för behandling
§ 39
Löneöversyn 2016 lönestatistik
Dnr

Mats Gustafsson redovisar utfallet i löneöversyn 2016 för de olika
yrkesgrupperna i Kalmar kommun.
Thomas Hodin håller på att sammanställa statistik för våra
jämförelsekommuner (KKKHV) och våra kommuner i länet.
Personalenheten skickar ut materialet till personalutskottet och förvaltningarna
allt eftersom det blir färdigt så att det går att använda som underlag inför
löneöversyn 2017.
När det gäller löneöversyn 2017 så är förutsättningarna följande:
• Kommunal är garanterade märket och 180 kr extra på
undersköterskegruppen.
•

Vision, SSR och Ledarna har inget avtal för 2017.

•

Lärarnas samverkansråd har ett sifferlöst avtal för 2017.

•

Vårdförbundet och Fysioterapeuterna har ett sifferlöst avtal men det är
uppsägningsbart fram till december i år.

•

Akademikeralliansen med alla SACO-förbund har ett sifferlöst avtal
som också är uppsägningsbart fram till december i år.

Detta innebär att det råder stor osäkerhet om vilka kostnader som kan komma
i de centrala avtalen.

Beslut
Personalutskottet beslutar att inte dra igång löneöversyn 2017 förrän i januari
2017 då man vet mer exakt vad centrala avtal ger.
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§ 40
Information om parternas "Avsiktsförklaring"
Dnr KS 2016/1073
Bakgrund
I somras drog regeringen tillbaka förslaget om 25 % medfinansiering av
sjuklöneperioden. Detta ersattes av ett partsgemensamt arbete som mynnade ut
i en avsiktförklaring med nio punkter. Ylva Gorton och Anne Elgmark
lämnade information om detta på mötet. Syftet är att utveckla och genomföra
åtgärder för att säkerställa ett förebyggande hälsoarbete både centralt och hos
arbetsgivarna i kommuner och landsting utifrån lokala och verksamhetspecifika
förutsättningar.
Parternas gemensamma ansvar i korthet:
• Styrning och ledning för hållbar hälsa och minskad sjukfrånvaro
• Stödpaket till lokal nivå
• Stärka chefers förutsättningar i arbetsmiljöarbetet
• Bättre användning av kvalitetssäkrad företagshälsovård
• Ta vara på medarbetarnas engagemang för minskad sjukfrånvaro
• Stärkt samverkan och högre kvalitet i rehabiliteringsprocessen
• Nya vägar tillbaka från sjukskrivning
• Verksamhetsspecifika insatser
• Genomförande och uppföljning
För ytterligare information hänvisas till bilagan.
Beslut
Personalutskottet fattar inga beslut med anledning av frågan.
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§ 41
Information om kommande projekt inom arbetsmiljö
och hälsa
Dnr KS 2016/1074

Bakgrund
Under 2017 och 2018 vill vi förstärka arbetet mot ohälsa och skapa ett
gemensamt hälsofrämjande synsätt hos chefer, ledare, HR specialister och
kommunhälsans personal i Kalmar kommun. Detta syftar till att öka
kunskapen och ge de medverkande verktyg för att förebygga, tidigt upptäcka
och förhindra psykisk ohälsa. Kalmar kommun kommer att söka ESF-medel
för att arbeta med kompetensutveckling för chefer samt modellarbetsplatser
med hälsofrämjande arbetssätt. Det är två arbetsplatser inom
omsorgsförvaltningen och två inom socialförvaltningen som är intresserade av
att delta i arbetet under förutsättning av vi blir beviljade projektet. Tanken är
sedan att sprida lärdomar och metoder till fler arbetsplatser.
Kompetensutvecklingsinsatsen kommer att kunna genomföras även vid avslag
med medel inom ramen för Social hållbarhet.
Beslut
Personalutskottet fattar inga beslut med anledning av frågan.
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§ 42
Kalmar kommuns interna jämställdhetspris 2016
Dnr KS 2016/1075

Bakgrund
Nomineringstiden är förlängd då bara en nominering inkommit

Beslut
Ärendet bordläggs till decembermötet
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Övrigt
Kommunhälsan informerar
Livsstilsprojektet kommer att avslutas som projekt och en utvärdering kommer
att ske för att se vilka effekter som projektet har gett.
Kommunhälsan ser en fortsatt ökning av individärenden.
Integration
Dzenita Abaza tar upp frågan om det finns möjlighet att baka in
integrationsfrågan i någon av kommunens övriga utbildningsinsatser.
Personalenheten får i uppdrag att kontakta och bjuda in integrationsutvecklare
till nästa möte i december.

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-10-25

Kommunstyrelsens planutskott

Tid
Tisdagen den 25 oktober 2016 kl. 10:00-11:30
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 90-102
Beslutande
Mattias Adolfson (S)
Ingemar Einarsson (C)
Johan Persson (S)
Anders Andersson (C)
Bertil Dahl (V)

ordförande

Ersättare
Dzenita Abaza (S), § 90

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Mattias Adolfson
ordförande

Johan Persson

Anslaget på kommunens anslagstavla den 11 november 2016.
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§ 90
Information om arbetet med Årets stadskärna
Överläggning
Björn Mortensen, VD för Kalmar City, informerar om arbetet med Årets
stadskärna och den ansökan som kommer att skickas in till Svenska
Stadskärnor.
Beslut
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 91
Prioritering av detaljplaner - oktober 2016
Dnr KS 2016/0398
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 oktober 2016.
Bakgrund
Kommunstyrelsens planutskott prioriterar i vilken ordning arbete med planer
ska påbörjas och samhällsbyggnadsnämnden får starta planarbetet enbart efter
beslut om prioritering av kommunstyrelsens planutskott. Förslag till
prioritering av detaljplaner tas fram två gånger per år, i april och oktober. I
arbetet med att prioritera detaljplaner är utgångspunkten sju prioriteringsgrunder:
- Demografi
- Genomförbarhet
- Riktlinjer bostadsplanering
- Samhällsviktigt
- Kommunal ekonomi
- Volym
- Personella resurser
Det innebär att alla detaljplaner bedöms gentemot hur väl de uppfyller
respektive prioriteringsgrund. Förutom prioriteringsgrunderna tas det hänsyn
till vilka detaljplaner som redan pågår och hur långt komna de är i processen.
Detaljplaner som är nära antagande prioriteras högt av den anledningen att det
vore resursineffektivt att avbryta arbetet.
I dokumentet Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering
2018-2019 anges att Kalmar kommun ska planera för 2 500 bostäder, varav
300 småhus, till och med 2018. Förslaget till prioritering av detaljplaner är
utformat så att målsättningen ska kunna uppfyllas.
En förutsättning för att kunna leverera detaljplaner som uppfyller målsättningen är en god översiktlig planering. För närvarande arbetar planenheten
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PROTOKOLL
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2016-10-25
bland annat med aktualisering av översiktsplanen med vindkraftsuppdatering,
klimatanpassningsplan och flera övergripande studier.
Överläggning
Anette Klinth, samhällsbyggnadskontoret, går igenom förslag till prioritering av
detaljplaner.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott godkänner förslag till prioritering av
detaljplaner - oktober 2016.

§ 92
Planbesked för fastigheten Skeppsklockan 4,
Björkenäs
Dnr KS 2016/0809
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 oktober 2016.
Bakgrund
Fastighetsägaren till Skeppsklockan 4 inkom den 25 augusti 2016 med ansökan
om planbesked, för att kunna avstycka en bostadsfastighet där en ladugårdsbyggnad delvis byggs om till enbostadshus och delvis bevaras i nuvarande
utformning.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att detaljplanearbete påbörjas för
fastigheten. En planläggning skulle möjliggöra attraktivt småhusboende i
kustnära läge, samtidigt som ett långsiktigt hållbart bevarande av ladans
viktigare delar möjliggörs. Projektet berör befintligt bebyggelseområde och
ligger inom ett utpekat utredningsområde för bostäder. Det finns förskola i
närområdet och inom bekvämt cykelavstånd skola, vårdcentral, stadsdelscentrum m.m.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att detaljplanearbete ska påbörjas för
fastigheten Skeppsklockan 4, Björkenäs. Detaljplanen beräknas antas under år
2020.
Planbesked är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas, se PBL 2010:900
5 kp. 2-5 § och 13 kap. 2 § punkt 2.

§ 93
Information om planbesked för del av fastigheterna
Hossmo 5:1 samt 8:1
Dnr KS 2016/0015
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Överläggning
Lena Nordenlöw, samhällsbyggnadskontoret, informerar om ärendet.
Beslut
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 94
Information om ny process för investeringsbudgeten
Överläggning
Yvonne Norman, kommunledningskontoret, informerar om kommunens nya
process för investeringsbudgeten.
Beslut
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 95
Förlängning av markreservation för GBJ Bostadsutveckling AB på fastigheten Lingonet 1, Snurrom
Dnr KS 2016/0025
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 oktober 2016.
Karta.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2016 att bevilja GBJ Bostadsutveckling
AB en markreservation på del av fastigheten Kläckeberga 10:1, Snurrom.
Markreservationen avsåg ca 8 000 kvadratmeter inom fastigheten Kläckeberga
10:1.
Fastighetsbildning från Kläckeberga 10:1 har skett och de nya fastigheterna
Lingonet 1 och Lingonet 2 har bildats. GBJ Construction AB (helägt
dotterbolag till GBJ Bostadsutveckling AB) har förvärvat fastigheten Lingonet
2 den 6 oktober 2016. GBJ Bostadsutveckling AB vill på Lingonet 1 bygga
totalt ca 22-25 stycken hyreslägenheter i 2-3 våningar. Markreservationen avser
4 588 kvadratmeter på fastigheten Lingonet 1.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott förlänger markreservationen för GBJ
Bostadsutveckling AB (org.nr: 556974-6729) på fastigheten Lingonet 1,
Snurrom.
Markreservationen ska gälla till och med den 28 februari 2017.

5 (8)

Kommunstyrelsens planutskott

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-10-25

§ 96
Försäljning av fastigheten Hjortronet 1, Snurrom, till
LW Bostäder AB
Dnr KS 2016/0222
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 oktober 2016.
Karta.
Bakgrund
LW Bostäder AB är ett dotterbolag till SÅMAB Förvaltnings AB likväl som
LW Fastigheter i Kalmar AB som sedan tidigare har en markreservation på
Hjortronet 1, Snurrom.
LW Bostäder AB har för avsikt att i två etapper uppföra totalt ca 140 stycken
hyreslägenheter i fyra flerbostadshus. Fastighetens areal är 7 539 kvm. Priset
för marken är 800 kronor/kvm BTA. Enligt inlämnat bygglov är BTA 8 600
kvm. Vid ytterligare byggnation ska tilläggsköpeskilling erläggas (uppräkning
med KPI).
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Hjortronet 1 enligt kommunledningskontorets förslag till LW Bostäder AB (org.nr 556656-9231) för en
köpeskilling om 6 880 000 kronor.

§ 97
Förlängning av markreservation för LW Fastigheter i
Kalmar AB på fastigheten Hjortronet 2, Snurrom
Dnr KS 2016/0025
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 oktober 2016.
Karta.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2016 att bevilja LW Fastigheter i
Kalmar AB en markreservation på del av fastigheten Kläckeberga 10:1,
Snurrom. Markreservationen avsåg ca 10 000 kvm inom fastigheten
Kläckeberga 10:1 (numera Hjortronet 1 och Hjortronet 2).
LW Fastigheter i Kalmar AB vill på Hjortronet 2 bygga ca 60 hyreslägenheter i
10-15 våningar. Markreservationen avser 2 841 kvm på fastigheten Hjortronet 2.
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Beslut
Kommunstyrelsens planutskott förlänger markreservationen för LW
Fastigheter i Kalmar AB (org.nr: 556239-7272) på fastigheten Hjortronet 2,
Snurrom.
Markreservationen ska gälla till och med den 28 februari 2017.

§ 98
Förlängning av markreservation för Boet Bostad AB på
fastigheterna Tranbäret 1 och Björnbäret 1, Snurrom
Dnr KS 2016/0025
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 oktober 2016.
Kartor.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2016 att bevilja Boet Bostad AB en
markreservation på del av fastigheten Kläckeberga 10:1 i Snurrom. Markreservationen avsåg ca 23 000 kvm inom fastigheten Kläckeberga 10:1.
Fastighetsbildning har skett och de nya fastigheterna Tranbäret 1 och
Björnbäret 1 har bildats.
Boet Bostad AB vill på platsen bygga totalt ca 300 hyreslägenheter i 4-6
våningar jämnt fördelade på Tranbäret 1 och Björnbäret 1. I en första etapp
beräknas byggnation på Tranbäret 1.
Markreservationen avser 12 788 kvm på fastigheten Tranbäret 1 och 10 883
kvm på fastigheten Björnbäret 1.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott förlänger markreservationen för Boet Bostad
AB (org.nr: 559035-3214) på fastigheterna Tranbäret 1 och Björnbäret 1,
Snurrom.
Markreservationen ska gälla till och med den 31 december 2016.

§ 99
Förlängning av markreservation för Gyllene Hem AB
på fastigheterna Rönnbäret 1 och Måbäret 1, Snurrom
Dnr KS 2016/0025
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 oktober 2016.
Kartor.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i april 2016 att bevilja JLW Fastigheter AB
(numera Gyllene Hem AB) en markreservation på del av fastigheten
Kläckeberga 10:1, Snurrom. Markreservationen avsåg ca 10 500 kvm inom
fastigheten Kläckeberga 10:1. Fastighetsbildning har skett och de nya
fastigheterna Kläckeberga 10:11 och Kläckeberga 10:12 har bildats. Efter
namnändring heter de fastigheterna numera Rönnbäret 1 och Måbäret 1.
Gyllene Hem AB vill på platsen bygga totalt ca 70-80 stycken kooperativa
hyresrätter. Markreservationen avser 5 189 kvm på fastigheten Rönnbäret 1
och 5 147 kvm på fastigheten Måbäret 1.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott förlänger markreservationen för Gyllene Hem
AB (org.nr 556987-7698) tidigare JLW Fastigheter AB på fastigheterna
Rönnbäret 1 och Måbäret.
Markreservationen ska gälla till och med den 31 december 2016.

§ 100
Förlängning av markreservation för Hansa Bygg AB på
fastigheten Visaren 1, Norra Vimpeltorpet
Dnr KS 2016/0025
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 oktober 2016.
Karta.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2016 att bevilja Hansa Bygg AB en
markreservation på del av fastigheterna Krafslösa 5:1 och Krafslösa 5:2, Norra
Vimpeltorpet. Markreservationen avsåg ca 22 000 kvm inom fastigheterna
Krafslösa 5:1 och 5:2. Fastighetsbildning har skett och fastigheterna Råstenen 1
och Visaren 1 har bildats. Beslut om försäljning av Råstenen 1 till Hansa Bygg
AB togs i kommunfullmäktige den 20 juni 2016.
Hansa Bygg AB vill på Visaren 1 bygga totalt ca 10-15 marklägenheter med
upplåtelseform hyresrätt. Markreservationen avser 5 022 kvm på fastigheten
Visaren 1.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott förlänger markreservationen för Hansa Bygg
AB (org.nr: 556520-6660) på fastigheten Visaren 1, Norra Vimpeltorpet.
Markreservationen ska gälla till och med den 28 februari 2017.
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§ 101
Förlängning av markreservation för LW Fastigheter i
Kalmar AB på fastigheten Montören 3, Fjölebro
Dnr KS 2016/0025
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 oktober 2016.
Karta.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2016 att bevilja LW Fastigheter i
Kalmar AB en markreservation på fastigheterna Verktygsmakaren 1 och
Montören 3, Fjölebro. Markreservationen avsåg 7 782 kvm på fastigheterna
Verktygsmakaren 1 och Montören 3. Beslut om försäljning av Verktygsmakaren 1 togs i kommunstyrelsen den 7 juni 2016.
LW Fastigheter i Kalmar AB vill på Montören 3 bygga bostäder med
upplåtelseform hyresrätt. Markreservationen avser 1 350 kvm på fastigheten
Montören 3.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott förlänger markreservationen för LW
Fastigheter i Kalmar AB (org.nr: 556239-7272) på fastigheten Montören 3,
Fjölebro.
Markreservationen ska gälla till och med den 28 februari 2017.

§ 102
Stadsarkitekten informerar
Överläggning
Björn Strimfors, samhällsbyggnadskontoret, informerar om att Kalmar
kommun har beviljats ekonomiskt stöd av Boverket för att arbeta med
utemiljön i projektet Aktivitetspark Norrliden. Därefter presenterar han en
omvärldsspaning gällande olika pågående byggprojekt i Sverige.
Beslut
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
Tisdagen den 8 november 2016 kl. 8:30-9:10
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 116-118
Beslutande
Anders Andersson (C)
ordförande
Christina Fosnes (M)
vice ordförande
Johan Persson (S)
Dzenita Abaza (S)
Bertil Dahl (V)
Carl-Henrik Sölvinger (L)

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Anders Andersson
ordförande

Johan Persson

Anslaget på kommunens anslagstavla den 18 november 2016.
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§ 116
Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Kalmar
kommun
Dnr KS 2016/0580
Handlingar
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 26 oktober 2016, § 122.
Serviceförvaltningens skrivelse den 18 oktober 2016 inklusive bilagor.
Bakgrund
I de lokala ordningsföreskrifterna för Kalmar kommun finns bestämmelser om
hur den allmänna ordningen i kommunen ska upprätthållas. Föreskrifterna har
sin grund i ordningslagen och reviderades senast den 20 december 2010. I de
lokala ordningsföreskrifterna finns bestämmelser som riktar sig mot ambulerande försäljning (§11).
Ett förslag till reviderade ordningsföreskrifter har tagits fram och servicenämnden beslutade den 25 maj 2016 att föreslå kommunfullmäktige att
uppdatera de lokala ordningsföreskrifterna avseende § 10 Förtäring av alkohol
och § 11 Ambulerande försäljning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade
därefter den 14 juni att återremittera ärendet till servicenämnden för att bland
annat se över områdena i förslaget samt möjligheterna till undantag när platsen
är upplåten för annat ändamål.
Ett nytt förslag har härefter tagits fram och servicenämnden föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att ändra följande i de lokala ordningsföreskrifterna:
- § 10 till ”Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker med
en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent får inte förtäras på
offentlig plats enligt bifogad karta, bilaga 1, annat än i samband med
tillåten utskänkning av sådana drycker och i samband med annan
villkorad upplåtelse av offentlig plats.”
- § 11 till ”För ambulerande försäljning på offentlig plats inom områdena
markerade i bilaga 2, 3 och 4 krävs polismyndighetens tillstånd.”
Överläggning
Ulrick Hultman, kommunledningskontoret, Stefan Larsson, samhällsbyggnadskontoret och Lotta Petersson, polismyndigheten, går igenom förslag till
reviderade ordningsföreskrifter från Kalmar kommun.
Under överläggningen föreslår flera ledamöter att ärendet idag stannar vid en
information och återkommer till arbetsutskottet för beslut den 29 november
2016.
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.
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§ 117
Finansieringsmodeller för samverkan kring samhällsorientering på modersmål för nyanlända 2017
Dnr KS 2016/1069
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 2 november 2016.
Skrivelser från Primärkommunala nämnden.
Bakgrund
Samhällsorienteringen för nyanlända vuxna har i vår region sedan reformen
trädde i kraft bedrivits på modersmål i 10 av 12 kommuner, däribland Kalmar.
Sedan projektstart 2011 har länets samverkan och utformning av Samhällsorientering på modersmål byggts med hjälp av externa projektmedel från
Migrationsverket, Länsstyrelsen samt deltagaravgifter via kommunerna. De
kostnader kommunerna har för deltagaravgifterna täcks i sin tur inom ramen
för etableringsersättningen från stat till kommun.
Nuvarande finansieringsmodell har använts sedan verksamheten permanentades den 1 januari 2015. Grunden är att kommunerna bekostar verksamheten
genom en deltagaravgift på 7500 kronor som täcker kostnader för samordning
av verksamheten, kurserna inkl. lokaler, utrustning och lärare, busskort samt
gemensamma kompetensinsatser för samhällskommunikatörerna.
I det nya förslaget bygger finansieringsmodellen på att kommunerna skickar
deltagare och språkgrupper efter behov och delar lika på hälften av de fasta
kostnaderna, andra hälften baseras på procentsats av kommunernas respektive
invånarantal. Därtill betalas en lägre deltagaravgift baserat på de rörliga
kostnaderna på årsbasis utifrån antal kurser, språk samt storlek på gruppen.
Eventuella överskott återinvesteras genom i den gemensamma verksamheten i
länet.
Utifrån det har Kalmar kommun även att ta ställning till om kommunen önskar
att delta i SO för unga under kommande år 2017 samt i så fall med hur många
platser. SO för unga har bedrivits i samarbete med Regionförbundet sedan
hösten 2015 då Kalmar kommun var först ut att erbjuda detta. Nyanlända
ungdomar mellan 13-20 år erbjuds sedan dess SO på modersmål. Utfallet har
varit positivt och hittills har över 200 ungdomar deltagit från Kalmar, Torsås
och Mörbylånga kommuner.
För Kalmar kommuns del går det i dagsläget inte att ange hur många platser
som behövs 2017 eftersom vi inte vet vilka som blir anvisade och vilken ålder
de har. I dagsläget vet vi att kommunen ska ta emot 245 anvisade flyktingar
plus de egenbosatta.
Överläggning
Lars-Ove Angré, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att meddela Regionförbundet i
Kalmar län att Kalmar kommun önskar delta i Samhällsorientering (SO) för
nyanlända 2017 både vad gäller för vuxna och unga.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att återkomma med antal platser till
regionförbundet.

§ 118
Gallring av diarieförda papperhandlingar efter
skanning till dokument- och ärendehanteringssystemet
Public 360
Dnr KS 2016/1070
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 1 november 2016.
Bakgrund
Arkivförfattningarna hindrar inte att ett ärende är helt digitalt (om man bortser vissa handlingar som behöver finnas i ursprungligt skick). Lagstiftningen
ställer däremot krav på hur den digitala långtidslagringen organiseras.
Allmänna handlingar ska bevaras i ursprungligt skick. Det betyder att de
normalt bevaras och hanteras i det format de kommer in till eller upprättas av
en myndighet. Överföring till annat medium som medför informationsförlust,
förlust av möjliga sammanställnings- och sökmöjligheter samt förlust av
möjligheterna att fastställa handlingens äkthet innebär gallring och kräver
beslut om gallring.
Samtliga myndigheter ska uppdatera sina dokumenthanteringsplaner efter de
gallringsfrister som anges för pappershandlingar som skannats in i Public 360
och tas upp till beslut i respektive nämnd. Myndigheterna ska gå igenom sina
ärenden och handlingar i diariet och ta ställning till vilka ärende- och/eller
handlingstyper som bör sparas på papper för alltid eller kan gallras efter en viss
tid.
Kommunledningskontoret är systemägare för Public 360 och därmed arkivansvarig för innehållet. I det ansvaret ingår bl.a. att ansvara för det långsiktiga
bevarandet av informationen och på sikt kunna överlämna det elektroniska
diariet inkl. handlingar till ett framtida e-arkiv för långsiktigt bevarande.
Överläggning
Marie Johansson, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
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Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Allmänna handlingar i pappersform som diarieförts samt skannats och där
bilden tillförts elektronisk akt i diariet gallras ”vid inaktualitet” dvs. efter
kontroll av att den skannade versionen är likalydande med ursprungshandlingen.
2. Varje myndighet har själv att utreda vilka handlingar som kan behöva
sparas på papper för alltid eller kan gallras efter en viss tid efter skanning
om det behövs för bevisvärde eller av andra skäl. Myndigheterna ska
uppdatera sina dokumenthanteringsplaner med gallringsfrister för
allmänna handlingar som skannats samt ta beslut om dessa.
3. Maskinvaran som används vid ska skanning ska uppfylla arkivlagstiftningens krav på hållbarhet och läsbarhet. Informationsförlust får inte
uppstå vid skanningsmomentet.
4. Utskrifter av elektroniska diarieförda handlingar i ärenden bör endast
göras i undantagsfall.
5. Utskrifter av diariets arkivlistor i diarienummer- och diarieplansnummerordning/år bör upphöra.
Undantag:
Från gallring efter skanning undantas pappershandlingar där underskrift krävs
p.g.a. krav i lagstiftning.
Myndighet får frångå skanning i de fall en handling som ska diarieföras är
mycket omfattande, inbunden eller där formatet inte lämpar sig för skanning.
För att få den digitala akten så komplett som möjligt bör man skanna den
inkommande skrivelsen och de första sidorna av materialet. Originalet bevaras
i den fysiska akten.
Detta beslut gäller retroaktivt för allmänna handlingar tillhörande ärenden som
öppnats i Public 360 efter den 31 december 2011.
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Tid
Tisdagen den 25 oktober 2016 kl. 8:30-9:30
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 107-115
Beslutande
Anders Andersson (C)
ordförande
Christina Fosnes (M)
vice ordförande
Johan Persson (S)
Dzenita Abaza (S)
§§ 107-114
Bertil Dahl (V)
Carl-Henrik Sölvinger (L)

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Anders Andersson
ordförande

Christina Fosnes

Anslaget på kommunens anslagstavla den 4 november 2016.
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§ 107
Avgifter för privata bryggor
Dnr KS 2016/0811
Handlingar
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 28 september 2016, § 110.
Serviceförvaltningens skrivelse den 20 september 2016.
Avtal om lägenhetsarrende.
Bakgrund
Serviceförvaltningen fick i mars 2014 i uppdrag av servicenämnden att utreda
Kalmars privata bryggor på kommunal mark. Utredningen är nu klar och en
dokumentation har gjorts av bryggor längs med kusten. Bryggorna har fått ett
unikt referensnummer och med hjälp av dessa har bryggägare haft möjlighet att
anmäla sig till sin brygga. I dagsläget har 186 bryggor blivit märkta och till
dessa har 112 bryggägare och 138 båtar anmälts.
Servicenämnden har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att anta en
avgift om 800 kronor årligen per brygga och båt med början 1 januari 2017
enligt lägenhetsarrende. Arrendeavgiften ska justeras enligt konsumentprisindex i enlighet med avtalen om lägenhetsarrende för privata bryggor, detta
ska läggas till i beslutet inför kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att införa en avgift om 800 kronor årligen per
brygga och båt med början 2017-01-01 enligt lägenhetsarrende.

§ 108
Godkännande av Kalmarsundsregionens Renhållares
investering för byggnation av kontor och garage vid
Moskogens avfallsanläggning samt återvinningscentral vid Flygstaden
Dnr KS 2016/0979
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 oktober 2016.
Skrivelse från KSRR den 3 oktober 2016.
Utdrag ur Förbundsdirektionen KSRR:s sammanträde den 16 september 2016,
§ 18.
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Bakgrund
Enligt förbundsordningen ska medlemskommunerna få tillfälle att yttra sig
innan Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) fattar beslut i verksamheten
som är av principiell art eller annars av större vikt. Vidare föreskriver
förbundsordningen att varje investeringsprojekt som överstiger 20 miljoner
kronor ska godkännas av medlemskommunerna.
KSRR ska flytta sin verksamhet från Tegelviken i Kalmar på grund av uppsagt
arrendeavtal. Förbundsdirektionen har beslutat att lokalisera kontor och garage
vid Moskogens avfallsanläggning samt återvinningscentral (ÅVC) vid
Flygstaden. Investeringsutgiften för byggprojekten, inklusive utrustning och
inventarier, beräknas uppgå till 115 miljoner kronor.
Bedömningen är att investeringen måste finansieras med taxehöjningar. För de
första årens underskott (åren 2019 – 2021) disponeras resultatutjämningsreserv.
År 2022 bedöms taxorna behöva höjas med 5 procent med anledning av
investeringen.
För medlemskommun utgör ett godkännande av investeringen ringa finansiell
risk med hänvisning till att verksamheten är reglerad (monopolställning) och
att finansieringen erhålls via taxor från avfallskollektivet.
Överläggning
Förbundschef Jan Fors, Kalmarsundsregionens Renhållare, redogör för
ärendet.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens
Renhållares (KSRR) investering för byggnation av kontor och garage vid
Moskogens avfallsanläggning samt återvinningsstation (ÅVC) vid Flygstaden
upp till 115 miljoner kronor.

§ 109
Renhållningstaxa för hushållsavfall 2017 samt
taxeföreskrifter 2017 för Kalmarsundsregionens
Renhållare
Dnr KS 2016/0978
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 oktober 2016.
Skrivelse inklusive förslag till taxor från KSRR.
Bakgrund
Enligt ändrad rättspraxis ska medlemskommunerna fatta beslut om
Kalmarsundsregionens Renhållares (KSRR) taxor och föreskrifter.
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Förbundsdirektionen har föreslagit följande ändringar jämfört med 2016:
- Taxor och föreskrifter är sammanfört i ett dokument.
- Endast överföring till hyresgäst för kunder med organisationsnummer.
- Tillägget för hämtning på öar tas bort.
- Antalet närliggande bostäder med gemensam behållare som har halv
grundavgift sänks från 20 till 15.
- Latrintaxorna höjs med 10 %.
I övrigt är taxorna oförändrade gentemot 2016.
Överläggning
Förbundschef Jan Fors, Kalmarsundsregionens Renhållare, redogör för
ärendet.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till taxor och taxeföreskrifter 2017 för
Kalmarsundsregionens Renhållare.
Protokollsanteckning
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Varje människa har ett eget ansvar för sina handlingar. När det gäller miljön
påverkar våra beslut även andra. Jag vill att individen genom sitt beteende och
sina val ska kunna bidra till en hållbar miljö, bra val ska också vara lönsamt
ekonomiskt.
Kommunen och de kommunala bolagen har i sin taxesättning idag en stor fast
del, så också KSRR. D.v.s. en del av avgiften på fakturan är alltid densamma,
oavsett hur mycket sopor kunden slänger. Det är kanske praktiskt att ha en
stabil extraintäkt likt en skatt, men det gynnar inte vare sig miljön eller
kommuninvånarna.
Är det rimligt att kostnaden per liter sopor är billigare ju större kärl kunden
använder? Eller hur uppmuntras kunder som redan har minsta sopkärlet med
månadstömning att slänga mindre? Det är lätt att kunder känner att deras insats
för att minska sin sopmängd inte spelar någon roll.
Jag vill att den som är sparsam och slänger mindre mängd sopor också ska
märka detta i större utsträckning på sin räkning. De kunder som slänger
mycket sopor ska i motsvarande omfattning betala mer.
Jag önskar att direktionen inför 2018 års taxor kunde titta på denna fråga och
ta fram ett hållbart förslag med betoning på större rörlig/påverkansbar del för
KSRR:s kunder.”
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§ 110
Kommunstyrelsens interna kontrollplan 2017
Dnr KS 2016/1011
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 oktober 2016.
Intern kontrollplan 2017.
Bakgrund
Enligt kommunallagen är nämnderna ansvariga för att den interna kontrollen
är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande sätt.
Kommunstyrelsen, som ansvarig nämnd för kommunledningskontorets
verksamhet, ska därmed säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig inom
kommunledningskontoret.
För att identifiera de områden där riskerna är störst för att verksamheten inte
fungerar på ett tillfredsställande sätt har en riskanalys gjorts. Utifrån denna har
sedan de områden där risktalet är högst (över 9) valts ut och ska sedan testas
enligt den föreslagna interna kontrollplanen. Återrapportering av kontrollplanen sker i samband med att årsrapporten för verksamhetsåret lämnas.
Överläggning
Cecilia Ahlgren och Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, redogör för
ärendet.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den interna kontrollplanen för 2017.

§ 111
Vänortsförfrågan från Lutsk, Ukraina
Dnr KS 2016/0806
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 oktober 2016.
Förfrågan från Lutsk.
Bakgrund
Kalmar kommun har fått en vänortsförfrågan från borgmästaren i Lutsk
kommun i Ukraina om att upprätta en formell vänortsrelation.
Lutsk är den största staden i västra Ukraina med ca 216 000 invånare. Staden
utgör ett politiskt, ekonomiskt och kulturellt centrum i regionen. Lutsk har för
närvarande internationella kontakter i ett tiotal länder, bl.a. Grekland, Turkiet,

6 (10)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-10-25
Litauen och Slovakien. I förfrågan anges följande tänkbara områden för
samarbete: kultur, utbildning, idrott, näringsliv och turism.
Kalmar kommun har idag nio vänorter i lika många länder. Levande
vänortsrelationer kräver kontinuerliga möten mellan politiker och tjänstemän
på kommunstyrelse- och kommunledningsnivå. Med nuvarande resurser i form
av tid för politiker och tjänstemän på kommunledningskontoret finns det
endast möjlighet att upprätthålla regelbundna kontakter och möten med tre av
dessa.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Kalmar kommun inte ska inleda
vänortssamarbete med Lutsk i Ukraina.

§ 112
Vänortsförfrågan från Ilemela, Tanzania
Dnr KS 2016/0808
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 oktober 2016.
Vänortsförfrågan.
Bakgrund
Kalmar kommun har fått en intresseförfrågan från Ilemela Municipality
Council i Tanzania om att inleda ett vänortssamarbete. Frågan har ställts via
Lake Victoria Region Local Authorities and Counties Cooperation
(LVRLACC), en samarbetsorganisation för kommuner och regioner omkring
Viktoriasjön.
Ilemela som är beläget vid södra delen av Viktoriasjön, har 343 000 invånare
med en årlig tillväxttakt på ca 3 %. Kommunen är en transportnod med
regionens största flygplats. De huvudsakliga näringarna är fiske och
fiskeindustri, jord- och skogsbruk samt turism. Även små och medelstora
bryggerier är etablerade samt småskalig produktion av bl.a. snickerier, metall
och livsmedelsförädling.
Kalmar kommun har idag nio vänorter i lika många länder. Levande
vänortsrelationer kräver kontinuerliga möten mellan politiker och tjänstemän
på kommunstyrelse- och kommunledningsnivå. Med nuvarande resurser i form
av tid för politiker och tjänstemän på kommunledningskontoret finns det
endast möjlighet att upprätthålla regelbundna kontakter och möten med tre av
dessa.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Kalmar kommun inte ska inleda
vänortssamarbete med Ilemela i Tanzania.
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§ 113
Motion från Anna-Britt Wejdsten (L): Ny vänort i
Rumänien
Dnr KS 2016/0641
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 september 2016.
Motion.
Bakgrund
Anna-Britt Wejdsten (L) föreslår i en motion att kommunledningskontoret
utreder förutsättningarna för Kalmar kommun att teckna ett nytt vänortsavtal
eller annan typ av formaliserat samarbete med Rumänien, samt ger förslag på
kommun i Rumänien för framtida samarbete. Ett samarbete ska bygga på
extern finansiering genom t.ex. EU:s fonder och stöd.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande. Av yttrandet
framgår bland annat följande:
Stöd till insatser för att förbättra romernas situation i Rumänien har utformats
av både EU och den svenska regeringen. Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) utreder för närvarande möjligheterna för engagemang på regional och
lokal nivå. Att knyta ytterligare vänorter till Kalmar är problematiskt då tid och
resurser till vänortsarbete på kommunledningsnivå redan i dag är mycket
begränsade.
Under de senaste åren har EU avsatt pengar till utvecklingsprojekt för
utbildning och sociala insatser för att hjälpa Rumänien och Bulgariens fattiga.
Målet har varit att säkerställa romernas tillgång till utbildning, sjukvård, arbete
och bostad. Långt från alla de avsatta medlen har använts. Enligt
organisationer som European Roma rights centre och European policy Roma
coalition är orsakerna till de otillräckliga satsningarna bl.a. att den politiska
viljan för satsningar på romer är låg, EU-medel kräver en egeninsats som inte
alltid finns, det saknas en effektiv förvaltning som sköter det regelverk som
krävs för ansökningar och utbetalningar av EU-fonder. De bristande
satsningarna har fått hård kritik av den svenska regeringen.
Det finns dock inga helt givna finansieringsalternativ för svenska kommuner
som vill engagera sig i Rumänien. Det stöd som Sida ger till vänortssamarbete
via ICLD (Internationellt Center för Lokal Demokrati) riktar sig inte till
Rumänien. Flera av de tillgängliga EU-fonderna kräver transnationella
partnerskap med flera länder eller så handlar det om nationellt baserade EUprogram som administreras och i huvudsak genomförs på nationell nivå i
Rumänien.
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Just nu utreder SKL International, på uppdrag av regeringen, förutsättningarna
för svenska kommuner att arbeta för att förbättra romernas situation i
Rumänien. Studien handlar om att undersöka omständigheterna kring utsatta
gruppers immigration från Rumänien till Sverige. Utredningen förväntas ge
svar på hur SKL:s medlemmar skulle kunna bidra till att förbättra utsatta
gruppers situation i Rumänien samt hur samarbete på lokal och regional nivå
skulle kunna finansieras. Utredningen förväntas färdigställas under hösten
2016.
På nationell nivå finns ett samarbetsavtal mellan Sverige och Rumänien.
Avtalet som skrevs under 2015 gäller det sociala området och är tänkt att
utgöra en byggsten i ett paket som omfattar initiativ i Sverige, EU och
Rumänien. Genom utbyte av kunskap, erfarenheter och goda exempel samt
genom att underlätta ideella organisationers arbete är avsikten att förbättra livet
för utsatta människor.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Carl-Henrik Sölvinger (L) – med instämmande
av Christina Fosnes (M) och Dzenita Abaza (S) – att ärendet ska återremitteras
till kommunledningskontoret för att avvakta SKL:s utredning om
förutsättningarna för svenska kommuner att arbeta för att förbättra romernas
situation i Rumänien. Utredningen kan ge svar på hur Kalmar skulle kunna
finansiera ett sådant samarbete. Utifrån utredningens innehåll ska en ny
bedömning göras och svaret omprövas.
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet att återremittera
ärendet i enlighet med Carl-Henrik Sölvingers (L) med flera förslag.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att återremittera motionen om ny vänort i Rumänien
till kommunledningskontoret för att avvakta SKL:s utredning om
förutsättningarna för svenska kommuner att arbeta för att förbättra romernas
situation i Rumänien. Utredningen kan ge svar på hur Kalmar skulle kunna
finansiera ett sådant samarbete. Utifrån utredningens innehåll ska en ny
bedömning göras och svaret omprövas

§ 114
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Dnr KS 2016/0948
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 7 oktober 2016.
Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen.
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog den 26 september 2016 nya reglementen för
kommunstyrelsen och nämnderna. De nya reglementena gäller från 1 oktober
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2016. Med anledning av det nya reglementet för kommunstyrelsen har förslag
till reviderad delegationsordning arbetats fram.
Kommunens revisorer kom i sin rapport om intern kontroll inom redovisningsområdet i januari 2016, med förslag till förbättringar när det gäller
nämndernas delegationsordningar. Revisorerna påpekade att vissa nämnders
delegationsordningar är av äldre datum och att ett sådant centralt styrdokument bör tas upp i nämnden kontinuerligt för övervägande om det finns
behov av förändring. Revisorerna konstaterade också att delegationsordningarna varierar mycket i utformning och föreslog en standardiserad mall.
Kommunledningskontoret har tagit fram en standardiserad mall i samråd med
förvaltningarna. Mallen innehåller en första del med beskrivning av vad
delegerad beslutsrätt innebär och vad som gäller för delegaterna. Vidare följer
några gemensamma avsnitt under rubrikerna Allmänt, Personal och Ekonomi.
Respektive nämnd kan därefter lägga till verksamhetsspecifika avsnitt.
Mallen innehåller också en skrivning om att kommunstyrelsen/nämnden ska
aktualisera delegationsordningen i samband med varje ny mandatperiod.
Överläggning
Verksamhetsutvecklare Anders Saur, kommunledningskontoret, redogör för
ärendet.
Vissa redaktionella ändringar kommer att göras inför kommunstyrelsens
behandling av ärendet.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen antar förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen.

§ 115
Motion från Inger Hilmansson (L): En väl förankrad
organisation
Dnr KS 2016/0813
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 29 september 2016.
Motion.
Bakgrund
Inger Hilmansson (L) föreslår i en motion att en ny politisk organisation ska
arbetas fram av samtliga politiska partier som är representerade i
kommunfullmäktige. Organisationen ska vara beslutad före valet 2018.
Därmed ska också antalet politiska uppdrag och arvodering av dessa vara väl
kända av väljarna före valet.

10 (10)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-10-25
I motionen föreslås också att beslut om den politiska organisationen ska följas
av beslut om direktiv för en förvaltningsorganisation som stöder den nya
politiska organisationen.
I samband med varje ny mandatperiod så har kommunledningskontoret
tillsammans med en parlamentarisk grupp gjort en översyn av organisationen
för både politik och förvaltning.
Under det nyss genomförda arbetet med uppdatering av nämndernas
reglementen så har flera frågor om ansvarsfördelning aktualiserats vilket visar
ett behov av en översyn och motionen föreslås bifallas.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen från Inger Hilmansson (L)
om en väl förankrad organisation.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med en parlamentariskt tillsatt
politisk styrgrupp presentera ett förslag till politisk organisation, som kan
beslutas före valet år 2018.
Kommunstyrelsen får också i uppdrag att samtidigt presentera ett förslag till
förvaltningsorganisation som stöder den nya politiska organisationen.

Portföljfakta för KLP-Totalt 31 Oktober 2016
Portföljförmögenhet per 2016-10-31
Antal andelar
Andelskurs

903 521,2499 St
3 662,8881 Kr

Svenska aktier/fonder
51,88% 1 716
Utländska aktier/fonder
7,12% 235
Obligationer
34,92% 1 155
Räntefonder
3,41% 112
Upplupna räntor, värdepapper 0,21%
6
Upplupen bankränta
0,00%
Likviditet
3,23% 106
Ej bokförd likviditet
-0,61% - 20
Öppen position köpoptioner
-0,15% - 4
Summa förmögenhet

960
480
644
849
846
159
760
327
878

339
445
814
653
804
678
995
001
464

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

3 309 497 264 Kr

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2016-10
Avkastning, portfölj
Avkastning, jämförelseindex

9,97%
9,38%

Standaravvikelse, portfölj
Standaravvikelse, jämförelseindex

8,85%
8,13%

Sharpekvot, portfölj
Sharpekvot, jämförelseindex
Aktiv risk
Informationskvot

0,96
0,97
2,43%
0,24

Avkastning per 2016-10-31
Från datum Portföljen
Index
2016-09-30
-0,16%
-0,52%
08-31
1,88%
0,33%
07-31
4,07%
1,63%
06-30
7,61%
4,67%
05-31
6,09%
3,49%
04-30
7,97%
4,98%
03-31
8,36%
5,32%
02-29
10,10%
6,36%
01-31
12,78%
7,69%
2015-12-31
7,99%
4,43%
11-30
4,95%
2,02%
10-31
6,65%
3,79%
2014-12-31
14,39%
10,39%
2013-12-31
27,61%
23,02%
2012-12-31
46,28%
39,61%
2011-12-31
64,42%
53,51%
2010-12-31
55,10%
49,38%
2009-12-31
76,86%
70,46%
2008-12-31
119,04% 115,16%
2007-12-31
84,87%
79,72%
2006-12-31
81,03%
79,90%
2005-12-30
112,79% 105,50%
2004-12-30
163,97% 145,59%
2003-12-30
201,30% 180,07%
2003-02-28
266,29% 240,61%

Uppföljning av beslutade numeriska begränsningar i bolagets placeringspolicy
Differens
0,36%
1,54%
2,43%
2,94%
2,60%
2,99%
3,04%
3,74%
5,09%
3,56%
2,93%
2,86%
4,00%
4,59%
6,67%
10,91%
5,73%
6,41%
3,87%
5,15%
1,12%
7,30%
18,38%
21,23%
25,68%

Utveckling andelsvärde för perioden 2015-10 - 2016-10
Portföljen

Index

Aktieinnehav
65%

Aktier

Miljoner kronor Faktisk andel av total tillgångar Tillåten andel av total tillgångar
1 952
59,0%
25%-60%

Total utlandsandel

235

7,1%

Max 15%

Aktier i övriga länder *)

23

0,7%

Max 5%

Enskild motpart
exkl svenska staten
- Swedbank
- SEB
- Svenska Handelsbanken
- Nordea
- Hennes & Mauritz

237
209
180
130
115

7,1%
6,3%
5,4%
3,9%
3,5%

Räntebäranade i
nordiska börsbolag

642

19,4%

Max 10%

Max 20%

*) länder utanför: EU, övriga nordiska länder, Schweiz och USA
Begränsningarna senast beslutade av konsortiemötet 2016-04-28
Ägarandelar och insatt kapital i Kr
Ägare
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
48,01%
20,64%
5,84%
4,86%
4,41%
3,65%
3,46%
3,10%
2,78%
1,65%
1,60%
100.00%

Insatt kapital

Nuvärde Utveckling

537 176 000
1588 921 853
440 000 000
682 960 763
51 000 000
193 359 384
51 021 000
160 764 983
39 009 000
146 086 215
50 000 000
120 828 457
50 000 000
114 530 792
26 375 000
102 557 754
24 500 000
92 125 618
32 500 000
54 502 821
16 850 000
52 858 625
1 318 431 000 3 309 497 264

195,8%
55,2%
279,1%
215,1%
274,5%
141,7%
129,1%
288,8%
276,0%
67,7%
213,7%
151,0%

Insatt/uttag
2016
50 000 000

55%

45%
0%
35%

2015-10-31

KLP

|
2015-12-31

|
2016-03-31

|
2016-06-30

|
2016-09-30

25%
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Kommentar och utveckling för KLP-Totalt 31 Oktober 2016

Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2016-10
Portföljen

Index

Aktieinnehav
65%

250%

55%

200%

150%
45%

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

25%
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Portföljfakta för KLP-Aktieportföljen 31 Oktober 2016

Avkastning, portfölj
Avkastning, jämförelseindex

14,35%
13,90%

Standaravvikelse, portfölj
Standaravvikelse, jämförelseindex

14,99%
16,85%

Sharpekvot, portfölj
Sharpekvot, jämförelseindex

0,86
0,74

Aktiv risk
Informationskvot

4,00%
0,11

Fem största innehaven 2016-10-31
Hennes & Mauritz B
Investor B
Skandinaviska Enskilda Banken A
Sandvik
Volvo B

114
104
91
82
81

853
229
150
160
480

200
060
000
000
000

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

2016-10-31
2015-12-31

Övriga

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2016-10

Utland

1 993 394 674 Kr

Teleoperatörer

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

Sällanköpsvaror

339
445
231
124
001
464

Material

Summa förmögenhet

960
480
109
050
327
878

Branschfördelning 2016-10-31 och 2015-12-31
Differens
0,25%
1,62%
25%
2,46%
2,12%
20%
3,24%
3,11%
2,31%
15%
2,73%
5,55%
10%
5,40%
5,17%
5%
4,12%
4,25%
0%
6,61%
+0,1% -2,7% +1,8% -0,7% -0,7% +2,1% +1,2% -1,6% +0,6%
2,94%
4,54%
6,08%
3,35%
-16,08%
25,74%
19,92%
Utveckling andelsvärde för perioden 2015-10 - 2016-10
17,32%
Portföljen
Index
16,42%
18,41% 10%
32,96%
IT

86,13% 1 716
11,81% 235
0,01%
3,31%
66
-1,02% - 20
-0,24% - 4

Avkastning per 2016-10-31
Från datum Portföljen
Index
2016-09-30
-0,70%
-0,95%
08-31
2,44%
0,82%
07-31
5,77%
3,31%
06-30
11,14%
9,02%
05-31
8,37%
5,13%
04-30
10,86%
7,76%
03-31
11,05%
8,74%
02-29
13,56%
10,84%
01-31
18,65%
13,09%
2015-12-31
10,42%
5,02%
11-30
5,96%
0,79%
10-31
8,56%
4,44%
2014-12-31
20,19%
15,95%
2013-12-31
40,88%
34,27%
2012-12-31
74,74%
71,80%
2011-12-31
104,67% 100,13%
2010-12-31
79,18%
73,10%
2009-12-31
122,68% 119,33%
2008-12-31
218,41% 234,49%
2007-12-31
129,61% 103,87%
2006-12-31
118,49%
98,57%
2005-12-30
171,62% 154,30%
2004-12-30
263,09% 246,67%
2003-12-30
337,01% 318,60%
2003-02-28
525,30% 492,34%

Industri

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

318 790,5563 St
6 252,9916 Kr

Hälsovård

Antal andelar
Andelskurs

Finans och fastighet

Portföljförmögenhet per 2016-10-31

Aktieinnehav
100%
90%
80%

5%

70%
60%
50%

0%
40%
30%
20%
10%

2015-10-31

KLP

|
2015-12-31

|
2016-03-31

|
2016-06-30

|
2016-09-30
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Specifikationer för KLP-Aktieportföljen 31 Oktober 2016
Affär

Ej bokförd likviditet
Affärsdag Likviddag

Antal/Nom belopp

Köp av SCA B
2016-10-28 2016-11-01
Köp av Boliden
2016-10-28 2016-11-01
Köp av Swedish Orphan
2016-10-28 2016-11-01
Köp av SKF B
2016-10-28 2016-11-01
Summa köp
SK Swedish Orphan
2016-10-31 2016-11-01
SK Boliden/1611/215
2016-10-31 2016-11-01
SK SKF B/1612/165
2016-10-31 2016-11-01
Sälj av Nets A/S
2016-10-28 2016-11-01
Sälj av Wilson Therapeutics 2016-10-28 2016-11-01
Summa sälj
Summa ej bokförd likviditet
Likvidkonton
Likvidkonto
Valuta
Saldo
Söderberg & Partners
SEK
548 099,11
Handelsbanken
SEK 20 881 535,29
SWEDBANK
SEK 10 183 077,92
SEB
SEK 34 437 411,15
Summa
66 050 123,47

Valuta
CHF
GBP

Valutakurser
Kurs
Valuta
9,1423
DKK
11,0262
NOK

Kurs
1,3318
1,0941

25
25
20
50

Kurs/Ränta

000
000
000
000

258,81
209,81
94,15
153,89

200
250
151
5 000
836

1,00
2,40
1,00
126,06
47,72

Upplupen ränta Kapitaliserad ränta
0,00
0,00
0,00
0,00
109 231,25
0,00
0,00
0,00
109 231,25
0,00

Valuta
EUR
USD

Belopp Belopp (SEK) Anskaffningsvärde Likvidkonto
6
5
1
7

470
245
883
694

360
306
012
448

6 470 360
5 245 306
1 883 012
7 694 448
21 293 126
19 250
19 250
58 900
58 900
14 448
14 448
630 299
833 633
39 894
39 894
966 125
-20 327 001

0 SEB
0 SEB
0 SEB
0 SEB
0
19 250 SEB
58 900 SEB
14 448 SEB
968 325 SEB
40 964 SEB
1 101 887

Ränta
0,00%
0,00%
0,10%
0,00%

Kurs
9,9155
9,0408

Övriga skulder och fodringar
Text
Belopp
Öppen position köpoptioner
4 878 464
Summa skulder
4 878 464

KLP
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KLP-Aktieportföljen 31 Oktober 2016
Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2016-10
Portföljen

Index

Aktieinnehav
100%

90%
440%
80%
385%

70%

330%

60%

275%

50%

220%

40%

165%

30%

110%

20%

55%

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
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KLP-Aktieportföljen
Per datum 2016-10-31
Benämning

Portföljsammandrag, aktier
Innehav

Värderings- Marknadsvärde
kurs

Anskaffningsvärde

Anskaffningskurs

Ändring
i procent

Ändring
i SEK

Upplupen
ränta

Andel av
portföljen

Depå

Finans och fastighet
Catella B
Hemfosa Fastigheter AB
Investor B
Nordea
Pandox b
Platzer Fastigheter AB
Platzer Fastigheter AB
Skandinaviska Enskilda Banken A
Swedbank A
Svenska Handelsbanken A

367
180
324
635
150
300
100
1 000
375
588

296
000
600
000
000
000
000
000
000
653

23,00
85,00
321,10
94,95
143,20
52,25
52,25
91,15
211,60
123,20

473 672 168
8 447 808
15 300 000
104 229 060
60 293 250
21 480 000
15 675 000
5 225 000
91 150 000
79 350 000
72 522 050

367 311 684,12
7 283 614,00
9 292 885,00
73 012 465,34
39 302 915,01
16 026 117,00
10 021 142,10
3 340 380,70
84 294 657,59
52 316 791,69
72 420 715,69

19,83
51,63
224,93
61,89
106,84
33,40
33,40
84,29
139,51
123,03

28,96
15,98
64,64
42,76
53,41
34,03
56,42
56,42
8,13
51,67
0,14

106 360 484
1 164 194
6 007 115
31 216 595
20 990 335
5 453 883
5 653 858
1 884 619
6 855 342
27 033 208
101 334

24,26
0,43
0,78
5,34
3,09
1,10
1,07
1,07
4,67
4,06
3,71

Hälsovård
Elekta B
Getinge B
Raysearch Laboratories B
Swedish Orphan Biovitrum
Wilson Therapeutics

1 000
170
170
340
52

000
000
000
000
113

78,35
148,00
200,00
92,55
43,90

171 264 761
78 350 000
25 160 000
34 000 000
31 467 000
2 287 761

141 295 322,79
64 793 962,10
31 285 051,26
11 957 741,29
30 705 031,14
2 553 537,00

64,79
184,03
70,34
90,31
49,00

21,21
20,92
- 19,58
184,33
2,48
- 10,41

29 969 438
13 556 038
- 6 125 051
22 042 259
761 969
- 265 776

8,77
4,01
1,29
1,74
1,61
0,12

90
210
188
344
245
221
105
100
170
800
375
400
200
175
840

000
000
000
000
931
100
000
000
000
000
500
000
000
000
000

185,90
236,20
111,60
55,50
90,50
56,00
278,50
257,00
229,60
102,70
196,20
153,10
157,70
96,80
97,00

582 051 756
16 731 000
49 602 000
20 980 800
19 092 000
22 256 756
12 381 600
29 242 500
25 700 000
39 032 000
82 160 000
73 673 100
61 240 000
31 540 000
16 940 000
81 480 000

425 353 145,01
12 594 201,83
26 281 823,00
3 964 287,00
16 371 393,00
17 373 257,88
16 081 652,00
13 495 000,32
10 175 746,72
33 274 695,67
69 548 737,22
48 401 435,62
61 557 732,39
17 055 689,89
7 235 357,25
71 942 135,22

139,94
125,15
21,09
47,59
70,64
72,73
128,52
101,76
195,73
86,94
128,90
153,89
85,28
41,34
85,65

36,84
32,85
88,73
429,25
16,62
28,11
- 23,01
116,69
152,56
17,30
18,13
52,21
- 0,52
84,92
134,13
13,26

156 698 611
4 136 798
23 320 177
17 016 513
2 720 607
4 883 498
- 3 700 052
15 747 500
15 524 253
5 757 304
12 611 263
25 271 664
- 317 732
14 484 310
9 704 643
9 537 865

29,81
0,86
2,54
1,07
0,98
1,14
0,63
1,50
1,32
2,00
4,21
3,77
3,14
1,62
0,87
4,17

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Swedbank
SEB
SEB
SEB
Swedbank
Swedbank

1 112 000
1 000 000
375 805

23,10
43,72
80,75

99 753 454
25 687 200
43 720 000
30 346 254

128 557 795,04
16 999 797,00
91 187 057,04
20 370 941,00

15,29
91,19
54,21

- 22,41 - 28 804 341
51,10
8 687 403
- 52,05
- 47 467 057
48,97
9 975 313

5,11
1,32
2,24
1,55

SEB
Swedbank
SEB

Material
Boliden
SCA B

150 000
300 000

209,30
255,90

108 165 000
31 395 000
76 770 000

78 518 867,72
22 580 662,12
55 938 205,60

150,54
186,46

37,76
39,03
37,24

29 646 132
8 814 338
20 831 794

5,54
1,61
3,93

SEB
SEB

Sällanköpsvaror
Autoliv
Hennes & Mauritz B

55 000
452 000

870,50
254,10

162 730 700
47 877 500
114 853 200

150 180 411,02
51 277 189,44
98 903 221,58

932,31
218,81

8,36
- 6,63
16,13

12 550 289
- 3 399 689
15 949 978

8,33
2,45
5,88

Swedbank
SEB

500 000
1 950 000

74,65
36,10

107 720 000
37 325 000
70 395 000

127 065 774,14
37 406 605,00
89 659 169,14

74,81
45,98

- 15,23 - 19 345 774
- 0,22
- 81 605
- 21,49
- 19 264 169

5,52
1,91
3,61

SEB
Swedbank

Industri
ABB Ltd
Atlas Copco B
Bonava b
Bravida Holding
Bulten AB
ELTEL
Intrum Justitia
Loomis B
NCC B
Sandvik
Skanska B
SKF B
Trelleborg B
Volvo A
Volvo B
IT
Acando b
Ericsson B
KnowIT

Teleoperatörer
Tele 2 B
Telia Company

KLP

SEB
SEB
Handelsbanken
SEB
Handelsbanken
Handelsbanken
SEB
Swedbank
Handelsbanken
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
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KLP-Aktieportföljen
Per datum 2016-10-31

Portföljsammandrag, aktier

Benämning

Innehav

Utland
Alfred Berg Fastighetsfond
Autocall Amerikanska 200714
Autocall svbolag 200917
Autocall svbolag 201106
Autocall svbolag månad 200713
Handelsbanken Hållbar Energi
ING BANK N:V LÅN 6133 190128
NDA Bevis Nordiska Bolag
OPM Private Equity
Save Earth Fund
Strukturinvest Global AC
SWB Bevis Energieffktiv 191120

189
150
150
120
200
446
200
120
99
143
100
100

005
000
000
000
000
629
000
000
047
828
000
000

Övriga
XACT BEAR 2

150 000

Summa aktier

KLP

Värderings- Marknadsvärde
kurs

Anskaffningsvärde

Anskaffningskurs

Ändring
i procent

Ändring
i SEK

154,32
35,86
111,68
45,13
95,58
140,77
113,05
86,65
225,48
141,22
103,26
108,00

235 480 445
29 167 254
5 379 000
16 752 000
5 415 600
19 116 000
62 871 985
22 610 000
10 398 000
22 333 205
20 311 401
10 326 000
10 800 000

203 169 347,33
23 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
12 000 000,00
20 000 000,00
43 574 174,61
17 764 000,00
12 000 000,00
10 331 172,70
14 500 000,02
10 000 000,00
10 000 000,00

121,69
100,00
100,00
100,00
100,00
97,56
88,82
100,00
104,31
100,81
100,00
100,00

15,90
26,81
- 64,14
11,68
- 54,87
- 4,42
44,29
27,28
- 13,35
116,17
40,08
3,26
8,00

32 311 098
6 167 254
- 9 621 000
1 752 000
- 6 584 400
- 884 000
19 297 810
4 846 000
- 1 602 000
12 002 032
5 811 401
326 000
800 000

12,06
1,49
0,28
0,86
0,28
0,98
3,22
1,16
0,53
1,14
1,04
0,53
0,55

77,35

11 602 500
11 602 500

14 612 763,00
14 612 763,00

97,42

- 20,60
- 20,60

- 3 010 263
- 3 010 263

0,59
0,59

19,34

316 375 674

1 952 440 784 1 636 065 110,18

Upplupen
ränta

0,00

Andel av
portföljen

Depå

Alfred Berg
SEB
SEB
SEB
SEB
Handelsbanken
Swedbank
SEB
OPM Optimized Portfolia M-ment
Handelsbanken
SEB
SEB
Swedbank

100,00
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KLP-Aktieportföljen
Per datum 2016-10-31

Optioner

Benämning

Optionstyp

ABB Ltd/1611/200
ABB Ltd/1612/210
Autoliv/1611/975
Autoliv/1611/990
Autoliv/1612/975
Boliden/1611/215
Boliden/1611/220
Boliden/1612/235
Elekta B/1612/85
Ericsson B/1611/67
Ericsson B/1612/68
Getinge B/1611/185
Hennes & Mauritz B/1612/285
Investor B/1611/320
Investor B/1612/340
Nordea/1611/85
Nordea/1612/95
Sandvik/1612/102.5
Sandvik/1612/105
SCA B/1612/280
Skandinaviska Enskilda Banken A/1611/90
Skandinaviska Enskilda Banken A/1612/95
Skanska B/1611/195
Skanska B/1611/210
SKF B/1611/160
SKF B/1612/160
SKF B/1612/165
Swedbank A/1612/215
Swedbank A/1612/220
Swedish Orphan Biovitrum/1611/115
Swedish Orphan Biovitrum/1611/117.50
Swedish Orphan Biovitrum/1612/100
Svenska Handelsbanken A/1611/125
Svenska Handelsbanken A/1612/122.5
Svenska Handelsbanken A/1612/125
Tele 2 B/1611/80
Tele 2 B/1612/77.50
Tele 2 B/1612/85
Volvo B/1612/107.5
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
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
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
köp
köp
köp
köp
köp
köp

Antal
kontrakt

2
1
1

1
1
1

1
1

1

1
1
2
2

500,00
400,00
200,00
150,00
200,00
250,00
500,00
300,00
000,00
000,00
000,00
400,00
400,00
600,00
400,00
000,00
000,00
000,00
500,00
39,00
500,00
000,00
500,00
500,00
300,00
700,00
151,00
100,00
400,00
500,00
400,00
200,00
400,00
600,00
000,00
000,00
000,00
000,00
500,00

Antal Värderings- Marknadsaktier kurs
värde
50
40
20
15
20
25
50
30
200
100
100
40
40
60
40
100
100
100
50
3
150
100
50
50
30
70
15
110
40
50
40
20
40
60
100
100
200
200
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
900,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
100,00
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
0,00
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
0
0
0
0
0
0

Erhållen
premie
110 375
86 320
172 113
103 268
98 350
58 900
85 625
51 375
441 500
98 100
127 830
58 600
48 700
224 010
84 495
235 600
101 950
245 875
58 960
4 447
178 664
98 100
282 469
68 300
35 040
112 945
14 448
234 805
78 600
73 250
58 600
19 250
37 220
241 695
284 925
97 000
213 800
194 000
58 960
4 878 464

Anskaffningsvärde

Aktiekurs Marknadsvärde
Lösenkurs Lösenvärde
185,90
185,90
870,50
870,50
870,50
209,30
209,30
209,30
78,35
43,72
43,72
148,00
254,10
321,10
321,10
94,95
94,95
102,70
102,70
255,90
91,15
91,15
196,20
196,20
153,10
153,10
153,10
211,60
211,60
92,55
92,55
92,55
123,20
123,20
123,20
74,65
74,65
74,65
97,00

0

9
7
17
13
17
5
10
6
15
4
4
5
10
19
12
9
9
10
5

295 000
436 000
410 000
057 500
410 000
232 500
465 000
279 000
670 000
372 000
372 000
920 000
164 000
266 000
844 000
495 000
495 000
270 000
135 000
998 010
13 672 500
9 115 000
9 810 000
9 810 000
4 593 000
10 717 000
2 311 810
23 276 000
8 464 000
4 627 500
3 702 000
1 851 000
4 928 000
7 392 000
12 320 000
7 465 000
14 930 000
14 930 000
4 850 000
363 350 820

Depå

SEB
SEB
Swedbank
Swedbank
Swedbank
SEB
SEB
SEB
SEB
Swedbank
Swedbank
SEB
SEB
Handelsbanken
Handelsbanken
SEB
SEB
Swedbank
Swedbank
SEB
Swedbank
Swedbank
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Handelsbanken
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
Handelsbanken
Handelsbanken
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
Swedbank
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-10-01 - 2016-10-31

Köp och försäljning av aktier och fonder

Benämning

Typ

Affärsdag

Likviddag

Boliden
Nets A/S
SCA B
SKF B

Köp
Sälj
Köp
Köp

2016-10-28
2016-10-28
2016-10-28
2016-10-28

2016-11-01
2016-11-01
2016-11-01
2016-11-01

Swedish Orphan Biovitrum
Wilson Therapeutics
SKF B
Atlas Copco A
Atlas Copco B

Köp
Sälj
Köp
Sälj
Köp

2016-10-28
2016-10-28
2016-10-26
2016-10-21
2016-10-21

2016-11-01
2016-11-01
2016-10-28
2016-10-25
2016-10-25

2016-10-21
2016-10-21
2016-10-21
2016-10-21
2016-10-21

2016-10-21
2016-10-21
2016-10-21
2016-10-21
2016-10-21

KK
KK
KK
KK
KK

Elekta B/1610/80
Option
Sandvik/1610/95
Option
Swedbank A/1610/200
Option
Svenska Handelsbanken A/161 Option
Svenska Handelsbanken A/161 Option

Antal

25
5
25
50

000
000
000
000

20 000
836
30 000
130 000
20 000

80 000

Kurs

209,81
126,06
258,81
153,89

Belopp

Courtage och Valuta
övrig kostnad

Valutakurs

Belopp
(SEK)

5 245
630
6 470
7 694

306,00
299,00
360,00
448,00

7 856,00 SEK
947,00 DKK
9 691,00 SEK
11 524,00 SEK

1,0000
1,3226
1,0000
1,0000

5 245
833
6 470
7 694

306,00
633,46
360,00
448,00

94,15 1 883
47,72
39
147,95 4 438
249,63 32 451
246,98 4 939

012,00
894,00
380,00
250,00
540,00

2 820,00
150,00
6 648,00
48 750,00
7 398,00

1,0000 1 883
1,0000
39
1,0000 4 438
1,0000 32 451
1,0000 4 939

012,00
894,00
380,00
250,00
540,00

100,97

8 077 602,00

12 098,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

1 070
2 906 759

4
4
4
4
4

939
939
939
939
939

540,00
540,00
540,00
540,00
540,00

590
574
402
864
360

8
8
8
8
8

077
077
077
077
077

602,00
602,00
602,00
602,00
602,00

1 053
54
49
203

731
093
175
900

Köp
Option
Option
Option
Option

2016-10-21
2016-10-21
2016-10-21
2016-10-21
2016-10-21

2016-10-25
2016-10-21
2016-10-21
2016-10-21
2016-10-21

SK
SK
SK
SK
SK

Ericsson B/1610/67
Getinge B/1610/175
Hennes & Mauritz B/1610/300
Sandvik/1610/95
SCA B/1610/270

Option
Option
Option
Option
Option

2016-10-21
2016-10-21
2016-10-21
2016-10-21
2016-10-21

2016-10-21
2016-10-21
2016-10-21
2016-10-21
2016-10-21

8
8
8
8
8

077
077
077
077
077

602,00
602,00
602,00
602,00
602,00

137
78
133
100
93

690
105
620
578
372

SK
SK
SK
SK
SK

Swedbank A/1610/200
Option
Swedbank A/1610/210
Option
Svenska Handelsbanken A/161 Option
Svenska Handelsbanken A/161 Option
Trelleborg B/1610/165
Option

2016-10-21
2016-10-21
2016-10-21
2016-10-21
2016-10-21

2016-10-21
2016-10-21
2016-10-21
2016-10-21
2016-10-21

8
8
8
8
8

077
077
077
077
077

602,00
602,00
602,00
602,00
602,00

76
33
122
109
117

620
260
750
058
600

Option
Köp
Köp
Köp
Köp

2016-10-21
2016-10-21
2016-10-20
2016-10-20
2016-10-19

2016-10-21
2016-10-25
2016-10-24
2016-10-20
2016-10-21

Wilson Therapeutics
ELTEL
ELTEL
Raysearch Laboratories B
Platzer Fastigheter AB

Sälj
Köp
Köp
Sälj
Köp

2016-10-19
2016-10-14
2016-10-14
2016-10-14
2016-10-13

2016-10-21
2016-10-18
2016-10-18
2016-10-18
2016-10-17

3
71
20
19
100

687
100
000
778
000

50,46
54,26
50,92
194,73
50,45

3
1
3
5

186
858
018
851
045

052,00
019,00
423,00
448,00
056,00

5
1
5
7

Wilson Therapeutics
Wilson Therapeutics
Catella B
Wilson Therapeutics
Boliden

Sälj
Sälj
Köp
Sälj
Köp

2016-10-11
2016-10-10
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-04

2016-10-13
2016-10-12
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-06

7
1
56
13
24

751
788
296
545
000

54,09
53,67
22,08
54,45
207,22

419
95
1 242
737
4 973

281,00
961,00
884,00
462,00
248,00

KLP

40 000
30 000
238
1 931

98,55
246,29
94,39

3 942 020,00
7 388 778,00
0,00
182 270,00

1,0000

5 904,00
11 067,00
0,00
273,00

SEK
SEK
SEK
SEK

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

8 077 602,00
3 942 020,00
7 388 778,00
0,00
182 270,00

281,00
778,00
525,00
786,00
556,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

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

3
1
3
5

186
858
018
851
045

052,00
019,00
423,00
448,00
056,00

630,00
144,00
1 862,00
1 108,00
7 449,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

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

419
95
1 242
737
4 973

281,00
961,00
884,00
462,00
248,00

Förlust
(SEK)

134 692

Sandvik
SK Atlas Copco A/1610/250
SK Autoliv/1610/990
SK Autoliv/1610/990
SK Elekta B/1610/80

SK Volvo B/1610/97.50
Volvo B
Atlas Copco B
Handelsbanken Hållbar Energi
Bulten AB

SEK

Vinst
(SEK)

150
323
930
875
195

98 100

5 389

2 460 270
39 482
8 349
73 757
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-10-01 - 2016-10-31

Köp och försäljning av aktier och fonder

Benämning

Typ

Affärsdag

Likviddag

ELTEL
Tele 2 B
Wilson Therapeutics
Camurus
Skandinaviska Enskilda Banken

Köp
Köp
Sälj
Sälj
Köp

2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-03
2016-10-03

2016-10-06
2016-10-06
2016-10-06
2016-10-05
2016-10-05

SKF B
Wilson Therapeutics

Köp
Sälj

2016-10-03 2016-10-05
2016-10-03 2016-10-05

Valuta
SEK
DKK
Summa

KLP

Antal

Kurs

Belopp

000
000
691
739
000

87,92
74,08
53,68
113,93
87,08

4 132 154,00
1 185 346,00
251 833,00
539 916,00
4 354 021,00

6 189,00
1 775,00
378,00
378,00
6 521,00

25 500
45 589

148,22
53,75

3 779 661,00
2 450 422,00

5 661,00
3 681,00

47
16
4
4
50

Courtage och Valuta
övrig kostnad

Valutakurs

Belopp
(SEK)

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

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

4 132 154,00
1 185 346,00
251 833,00
539 916,00
4 354 021,00

SEK
SEK

1,0000
1,0000

3 779 661,00
2 450 422,00

Vinst
(SEK)

Förlust
(SEK)

21 974
234 576

216 561

Köpt, lokal valuta

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Ansk.värde, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

Vinst, optioner

Förlust, optioner

79 850 528,00
0,00

41 023 519,00
833 633,46

79 850 528,00
0,00
79 850 528,00

41 023 519,00
833 633,46
41 857 152,46

35 057 471,67
968 325,00
36 025 796,67

5 967 117,33
0,00
5 967 117,33

1 070,00
134 691,54
135 761,54

2 461 651,50
0,00
2 461 651,50

2 792 473,00
0,00
2 792 473,00
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-10-01 - 2016-10-31
Aktie

Autocall svbolag 200917
Autocall svbolag månad 200713
Hemfosa Fastigheter AB
Telia Company
Summa SEK
Summa

KLP

Utdelningar

Valuta

Avstämningsdag

Likviddag

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

2016-10-17
2016-10-13
2016-10-13
2016-10-28

2016-10-17
2016-10-13
2016-10-13
2016-10-28

Utdelning

Kupongskatt

Netto

Valutakurs

Utdelning, SEK

75 000,00
140 000,00
189 000,00
2 925 000,00
3 329 000,00

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

75 000,00
140 000,00
189 000,00
2 925 000,00
3 329 000,00

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

75 000,00
140 000,00
189 000,00
2 925 000,00
3 329 000,00
3 329 000,00

Torsdag 2016-11-10
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-10-01 - 2016-10-31
Option

Sälj av köp Tele 2 B/2016-11-18/80
Sälj av köp Svenska Handelsbanken A/2016-11-18/125
Sälj av köp Swedish Orphan Biovitrum/2016-11-18/117.5
Sälj av köp SKF B/2016-11-18/160
Sälj av köp Skanska B/2016-11-18/210
Sälj av köp Skandinaviska Enskilda Banken A/2016-11-18/90
Sälj av köp Ericsson B/2016-11-18/67
Sälj av köp Boliden/2016-11-18/220
Sälj av köp Boliden/2016-11-18/215
Sälj av köp Volvo B/2016-12-16/107.5
Sälj av köp Tele 2 B/2016-12-16/77.5
Sälj av köp Tele 2 B/2016-12-16/85
Sälj av köp Svenska Handelsbanken A/2016-12-16/122.5
Sälj av köp Svenska Handelsbanken A/2016-12-16/125
Sälj av köp Swedish Orphan Biovitrum/2016-12-16/100
Sälj av köp Swedbank A/2016-12-16/215
Sälj av köp Swedbank A/2016-12-16/220
Sälj av köp Swedbank A/2016-12-16/215
Sälj av köp SKF B/2016-12-16/165
Sälj av köp SKF B/2016-12-16/160
Sälj av köp Skandinaviska Enskilda Banken A/2016-12-16/95
Sälj av köp SCA B/2016-12-16/280
Sälj av köp Sandvik/2016-12-16/105
Sälj av köp Sandvik/2016-12-16/102.5
Sälj av köp Nordea/2016-12-16/95
Sälj av köp Investor B/2016-12-16/340
Sälj av köp Hennes & Mauritz B/2016-12-16/285
Sälj av köp Ericsson B/2016-12-16/68
Sälj av köp Elekta B/2016-12-16/85
Sälj av köp Boliden/2016-12-16/235
Sälj av köp Autoliv/2016-12-16/975
Sälj av köp ABB Ltd/2016-12-16/210
Summa Sälj av köp

KLP

Optionsaffärer
Affärsdag

Likviddag

Lösendag

Antal

Kurs

Courtage

Belopp

2016-10-17
2016-10-11
2016-10-03
2016-10-03
2016-10-03
2016-10-03
2016-10-10
2016-10-03
2016-10-31
2016-10-11
2016-10-03
2016-10-20
2016-10-21
2016-10-21
2016-10-31
2016-10-11
2016-10-26
2016-10-21
2016-10-31
2016-10-11
2016-10-11
2016-10-11
2016-10-11
2016-10-21
2016-10-11
2016-10-11
2016-10-11
2016-10-11
2016-10-21
2016-10-11
2016-10-21
2016-10-11

2016-10-18
2016-10-12
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-11
2016-10-04
2016-11-01
2016-10-12
2016-10-04
2016-10-21
2016-10-24
2016-10-24
2016-11-01
2016-10-12
2016-10-27
2016-10-24
2016-11-01
2016-10-12
2016-10-12
2016-10-12
2016-10-12
2016-10-24
2016-10-12
2016-10-12
2016-10-12
2016-10-12
2016-10-24
2016-10-12
2016-10-24
2016-10-12

2016-11-18
2016-11-18
2016-11-18
2016-11-18
2016-11-18
2016-11-18
2016-11-18
2016-11-18
2016-11-18
2016-12-16
2016-12-16
2016-12-16
2016-12-16
2016-12-16
2016-12-16
2016-12-16
2016-12-16
2016-12-16
2016-12-16
2016-12-16
2016-12-16
2016-12-16
2016-12-16
2016-12-16
2016-12-16
2016-12-16
2016-12-16
2016-12-16
2016-12-16
2016-12-16
2016-12-16
2016-12-16

1 000
400
400
300
500
1 500
1 000
500
250
500
2 000
2 000
600
1 000
200
500
400
600
151
700
1 000
39
500
1 000
1 000
400
400
1 000
2 000
300
200
400

1,00
0,95
1,50
1,20
1,40
1,21
1,00
1,75
2,40
1,20
1,10
1,00
4,10
2,90
1,00
1,30
2,00
2,90
1,00
1,65
1,00
1,25
1,20
2,50
1,05
2,15
1,25
1,30
2,25
1,75
5,00
2,20

3 000
780
1 400
960
1 700
3 136
1 900
1 875
1 100
1 040
6 200
6 000
4 305
5 075
750
1 150
1 400
3 045
652
2 555
1 900
428
1 040
4 125
3 050
1 505
1 300
2 170
8 500
1 125
1 650
1 680

97 000,00
37 220,00
58 600,00
35 040,00
68 300,00
178 664,00
98 100,00
85 625,00
58 900,00
58 960,00
213 800,00
194 000,00
241 695,00
284 925,00
19 250,00
63 850,00
78 600,00
170 955,00
14 448,00
112 945,00
98 100,00
4 447,00
58 960,00
245 875,00
101 950,00
84 495,00
48 700,00
127 830,00
441 500,00
51 375,00
98 350,00
86 320,00
3 618 779,00

Affärsnummer

9110
9100
9070
9066
9069
9065
9064
9067
9148
9095
9068
9155
9150
9151
9147
9101
9153
9149
9168
9078
9098
9074
9096
9157
9081
9099
9084
9102
9154
9090
9158
9079
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-10-01 - 2016-10-31
Option

Köp av köp Svenska Handelsbanken A/2016-10-21/117.5
Köp av köp Svenska Handelsbanken A/2016-10-21/115
Köp av köp Swedbank A/2016-10-21/200
Köp av köp Sandvik/2016-10-21/95
Köp av köp Elekta B/2016-10-21/80
Summa Köp av köp

KLP

Optionsaffärer
Affärsdag

Likviddag

Lösendag

Antal

Kurs

2016-10-21
2016-10-21
2016-10-21
2016-10-21
2016-10-21

2016-10-24
2016-10-24
2016-10-24
2016-10-24
2016-10-24

2016-10-21
2016-10-21
2016-10-21
2016-10-21
2016-10-21

600
1 000
600
1 000
2 000

5,90
8,50
6,60
5,65
2,90

Courtage

6
14
6
9
10

195
875
930
323
150

Belopp

360 195,00
864 875,00
402 930,00
574 323,00
590 150,00
2 792 473,00

Affärsnummer

9135
9136
9137
9133
9134
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Portföljfakta för KLP-Räntebärande 31 Oktober 2016
Portföljförmögenhet per 2016-10-31
Antal andelar
Andelskurs

788 068,4748 St
1 670,0358 Kr

Obligationer
87,81% 1 155 644 814 Kr
Räntefonder
8,57% 112 849 653 Kr
Upplupna räntor, värdepapper 0,52%
6 846 804 Kr
Upplupen bankränta
0,00%
50 447 Kr
Likviditet
3,09%
40 710 871 Kr
Ej bokförd likviditet
0.00 Kr
Summa förmögenhet

1 316 102 589 Kr

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2016-10
Avkastning, portfölj
Avkastning, jämförelseindex

3,82%
4,20%

Standaravvikelse, portfölj
Standaravvikelse, jämförelseindex

1,42%
2,55%

Sharpekvot, portfölj
Sharpekvot, jämförelseindex

1,66
1,07

Aktiv risk
Informationskvot

1,95%
-0,19

Riskmått räntebärande per 2016-10
Nominellt värde

1 051 823 206 Kr

Ränterisk (1%) i kr
Ränterisk (1%) i %r
Duration (år), totalt
Duration (år), obligationer
Viktad återstående löptid (år)

11 926 442 Kr
0,91 %
1,090 år
1,133 år
2,89

Avkastning per 2016-10-31
Från datum Portföljen
Index
2016-09-30
0,67%
-0,10%
08-31
0,99%
-0,16%
07-31
1,45%
-0,04%
06-30
2,37%
0,41%
05-31
2,66%
1,73%
04-30
3,65%
2,12%
03-31
4,32%
1,84%
02-29
4,96%
1,89%
01-31
4,41%
2,37%
2015-12-31
4,23%
3,48%
11-30
3,23%
2,88%
10-31
3,60%
2,71%
2014-12-31
5,38%
4,01%
2013-12-31
9,40%
11,36%
2012-12-31
13,16%
11,69%
2011-12-31
21,09%
15,37%
2010-12-31
25,49%
25,10%
2009-12-31
28,47%
27,56%
2008-12-31
35,50%
31,45%
2007-12-31
42,83%
45,98%
2006-12-31
46,50%
49,48%
2005-12-30
49,18%
51,25%
2004-12-30
53,46%
57,80%
2003-12-30
61,15%
69,55%
2003-02-28
67,00%
75,48%

Förfallostruktur2016-10-31
Differens
2500 KKr
0,77%
1,15%
2000 KKr
1,49%
1,96%
0,94%
1500 KKr
1,54%
2,47%
3,07%
1000 KKr
2,04%
0,75%
0,35%
500 KKr
0,89%
1,37%
-1,95%
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9
1,47%
5,72%
0,39%
0,91%
4,05%
-3,15%
-2,98%
Utveckling andelsvärde för perioden 2015-10 - 2016-10
-2,07%
Portföljen
Index
-4,34%
-8,40% 7,5%
-8,47%

Staten
Bostäder
Övriga

9-10 10-11 11-12 12-13 år

5,0%

Fem största innehaven 2016-10-31
EXCALIBUR,
42 774
Räntefond
SEB i USD,
31 625
SEB 5,75% FIX 200512 AT1 - 2020-05-13
SHB i USD,
29 728
SHB 5,25% FIX 210228 AT1 - 2021-02-18
SBAB bank,
25 295
SBAB FRN AT1 2020-03-16 - 2020-03-16
Nordea i USD,
21 659
Nordea 5,50% FIX 190923 AT1 - 2019-09-23

915 Kr
918 Kr

2,5%

403 Kr
270 Kr
332 Kr

0,0%

2015-10-31

KLP

|
2015-12-31

|
2016-03-31

|
2016-06-30

|
2016-09-30

Torsdag 2016-11-10
Sida
2

Specifikationer för KLP-Räntebärande 31 Oktober 2016
Likvidkonton
Likvidkonto
Valuta
Saldo
Swedbank
SEK
34 944,00
Söderberg & Partners
SEK
451 989,51
Handelsbanken
SEK
1 904 569,33
SEB
SEK 38 319 368,42
Summa
40 710 871,26

Valuta
CHF
GBP

Valutakurser
Kurs
Valuta
9,1423
DKK
11,0262
NOK

Kurs
1,3318
1,0941

Upplupen ränta Kapitaliserad ränta
50 447,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 447,00
0,00

Valuta
EUR
USD

Ränta
0,10%
0,00%
0,00%
0,00%

Kurs
9,9155
9,0408

Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2016-10
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
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KLP-Räntebärande
Per datum 2016-10-31
Benämning

Portföljsammandrag, räntebärande
ISIN-kod

Förfallodag

OBLIGATIONER

Innehav

Värderingsränta

Värderingskurs

1 051 823 206

Marknadsvärde

Anskaffningsvärde

Ändring Upplupen ränta
i procent

Duration

Andel av
portföljen

1 155 644 814
1 155 401 157,35

0,02

6 846 804

1,133

91,10

Depå

Staten
SVEASKOG FRN 17-02-09
Vasakronan 17-03-20
POSTNORD AB 2017-09-20
VASAKR434
RIKSHM 115 Green bond
Jernhusen RB 107 191030
Vasakronan FRN 211018
Vattenfall frn 220319
Sveaskog FRN lån 136 23-10-30

SE0004452563
SE0004544997
SE0004811099
SE0005003845
SE0007073895
SE0006425641
SE0009190614
XS1205625251
SE0006425526

2017-02-09
2017-03-20
2017-09-20
2018-01-17
2018-05-07
2019-10-30
2021-10-18
2022-03-19
2023-10-30

100 000 000
5 000 000
8 000 000
13 000 000
18 000 000
13 000 000
5 000 000
10 000 000
13 000 000
15 000 000

1,072
1,131
1,031
-0,100
0,015
-0,499
0,447
1,894
0,321

100,325
100,432
100,894
100,651
100,153
99,313
99,961
95,217
97,236

99 229 460100 878 805,65
5 016 250
5 137 000,00
8 034 560
8 276 900,54
13 116 220 13 196 035,11
18 117 180 18 352 260,00
13 019 890 13 110 630,00
4 965 650
4 913 899,67
9 996 100 10 000 000,00
12 378 210 12 892 080,33
14 585 400 15 000 000,00

- 1,63
- 2,35
- 2,93
- 0,60
- 1,28
- 0,69
1,05
- 0,04
- 3,99
- 2,76

68 092
12 358
10 305
15 265
- 700
460
- 69
1 614
28 725
134

0,162
0,025
0,139
0,139
0,217
0,019
0,253
0,219
0,136
0,253

7,82
0,40
0,63
1,03
1,43
1,03
0,39
0,79
0,98
1,15

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Bostäder
SBAB FRN 2018-10-11
LFHYP512
SWBHYP188
NDAHYP5521
LFHYP513
SWBHYP189
SBAB 142

XS0979457305
SE0005306982
SE0004270023
SE0001542341
SE0005498714
SE0007525639
SE0006758561

2018-10-11
2019-06-19
2019-06-19
2020-06-17
2020-09-16
2020-12-16
2021-03-17

74 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
6 000 000
10 000 000
18 000 000
10 000 000

-0,116
-0,210
-0,227
0,019
0,114
0,151
0,241

100,936
107,171
110,529
111,727
112,126
103,490
103,303

78 738 320 76 607 500,00
10 093 600 10 187 900,00
10 717 100 10 749 200,00
11 052 900 11 227 600,00
6 703 620
5 581 860,00
11 212 600 11 032 000,00
18 628 200 17 932 440,00
10 330 300
9 896 500,00

2,78
- 0,93
- 0,30
- 1,56
20,10
1,64
3,88
4,38

557 495
- 644
90 972
136 458
72 042
39 722
157 001
61 944

3,048
0,200
2,555
2,524
3,447
3,696
4,022
4,271

6,21
0,80
0,84
0,87
0,53
0,88
1,47
0,81

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Företag, i NOK, EUR, USD
Solor Bioenergi 171102
Marine Harvest ASA 2018-03-12
Norwegian Air Shuttle
Storebrand LIV 180529
AUSTEVOLL FRN 181015
DIGIPLEX FET AS
SOLOR BE BIO ENERGY
W Holdings AS
Nordea 5,50% FIX 190923 AT1
DNB 5,75 % FIX 200326 AT1
Danske 5,75% FIX 200406 AT1
SEB 5,75% FIX 200512 AT1
LOCK AS 2020-08-15
SHB 5,25% FIX 210228 AT1
DNB BANK 20230619
Storebrand LIVSF 240325

NO0010662356 2017-11-02
NO0010672827 2018-03-12
NO0010736549 2018-05-20
NO0010430713 2018-05-29
NO0010661465 2018-10-15
NO0010712870 2019-06-10
SE0005999687 2019-06-10
NO0010714033 2019-07-10
US65557DAM39 2019-09-23
XS1207306652 2020-03-26
XS1044578273 2020-04-06
XS1136391643 2020-05-13
NO0010715808 2020-08-15
XS1194054166 2021-02-18
NO0010682511 2023-06-19
NO0010706021 2024-03-25

84 700 000
8 000 000
6 000 000
8 000 000
7 000 000
3 000 000
6 000 000
4 000 000
6 000 000
2 400 000
1 500 000
1 200 000
3 400 000
10 000 000
3 200 000
5 000 000
10 000 000

4,399
3,015
5,209
3,448
3,599
3,515
4,487
4,730
5,778
5,695
4,547
5,676
5,201
5,482
1,214
2,700

55,000
102,063
102,051
100,429
103,375
101,600
79,500
93,375
99,260
100,160
103,780
100,230
104,000
99,100
99,960
96,900

181 905 951181 952 303,38
4 813 952
9 145 184,00
6 699 873
6 768 387,28
8 932 157
8 992 000,00
7 691 415
7 942 998,82
3 393 016
3 505 788,00
6 669 512
6 738 600,00
3 180 000
4 000 000,00
6 129 583
6 668 400,00
21 537 356 20 233 487,98
13 582 898 12 209 559,56
12 348 305 11 532 033,61
30 809 420 28 837 487,76
11 378 432 11 781 455,27
28 670 185 27 251 539,91
5 468 212
5 730 800,00
10 601 635 10 614 581,21

- 0,03
- 47,36
- 1,01
- 0,67
- 3,17
- 3,22
- 1,03
- 20,50
- 8,08
6,44
11,25
7,08
6,84
- 3,42
5,21
- 4,58
- 0,12

2 616 198
96 257
26 939
91 185
46 945
5 250
32 047
25 426
18 112
121 976
73 238
45 110
816 498
121 709
1 058 218
7 748
29 540

0,533
0,006
0,117
0,056
0,078
0,211
0,114
0,111
0,197
2,689
3,112
3,148
3,158
0,042
3,816
0,136
0,153

14,34
0,38
0,53
0,70
0,61
0,27
0,53
0,25
0,48
1,70
1,07
0,97
2,43
0,90
2,26
0,43
0,84

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Företag, SEK
VOLVFRN16
Klövern AB 170119
VOLVOFINANS 334 170124
NCC TREAS 116 170306
IJ 170313
BJ BJÖRN17
Hemfosa Fastigheter 2017-04-04
SHBCSTEN1
TELBSS FRN 20170515
SAND 150B

XS0716704068
SE0004868453
SE0005033636
SE0005096146
SE0004518801
SE0004545192
SE0005933207
SE0004548659
XS0782395734
SE0004444297

455 223 206
6 000 000
7 000 000
4 000 000
10 200 000
10 000 000
10 000 000
13 000 000
15 000 000
13 000 000
6 000 000

2,623
3,497
1,194
1,457
1,956
2,752
1,742
6,975
2,298
1,459

100,274
100,148
100,287
100,456
100,917
100,251
100,733
99,470
101,224
100,980

455 438 943456 083 579,77
6 016 440
6 000 000,00
7 010 360
7 028 000,17
4 011 480
4 000 000,00
10 246 512 10 286 584,00
10 091 700 10 290 602,00
10 025 100
9 950 000,00
13 095 290 12 997 860,00
14 920 500 15 015 000,00
13 159 120 13 253 070,00
6 058 800
6 006 000,00

- 0,14
0,27
- 0,25
0,29
- 0,39
- 1,93
0,75
0,75
- 0,63
- 0,71
0,88

2 100 114
23 170
6 800
929
22 705
26 080
23 698
16 985
61 031
63 897
16 535

0,254
0,106
0,228
0,236
0,100
0,119
0,167
0,181
0,197
0,042
0,067

35,90
0,47
0,55
0,32
0,81
0,80
0,79
1,03
1,18
1,04
0,48

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Handelsbanken
SEB
SEB

KLP

2016-12-08
2017-01-19
2017-01-24
2017-03-06
2017-03-13
2017-03-30
2017-04-04
2017-04-10
2017-05-15
2017-08-24
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KLP-Räntebärande
Per datum 2016-10-31

Portföljsammandrag, räntebärande

Benämning

ISIN-kod

Förfallodag

Peab Finans FRN
Husqvarna FRN 17-11-28
Islandsbankis 2017
Stendörren Fastigheter AB15/1
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
Kvalitena AB OBL 15/2018-10-29
SSAB 4,625% 190225
Balder 102 190312
ÅF FRN 2019-03-21
Millicom FRN 2019-04-17
Husqvarna FRN 112 2019-05-03
Vacse AB 2019-06-03
Castellum 2019-06-07
Sagax 2019-06-18
Fastpartner 190923
Norcell (comhem)5,25% 19-11-04
TeliaSonera 2019-12-04
Global Scan FRN 191209
Nordea AT1 FRN SEK
ALM Equity AB 2016/2020
Boliden FRN 200409
ÅF FRN 2020-05-12
Klövern 20200601
Stena FRN 201127
Trelleborg FRN 18.01.2021
Sagax FRN 2021-04-27
ARLA Foods 210531
Castellum FRN Green 211004
Tele2 FRN 220316

SE0005449352
SE0004926699
XS1003542849
SE0006600268
SE0005130655
SE0005217684
SE0008374011
SE0005280500
SE0006027843
SE0005392560
SE0007491253
SE0007666102
SE0005757515
SE0005797511
SE0008212070
SE0008242986
SE0008320956
SE0005999802
SE0005795739
SE0006027041
SE0007576947
SE0006371381
XS1148750588
SE0007783949
XS1202091325
SE0008014690
SE0005878287
SE0007074620
SE0008015119
NO0010752710
SE0006452009
SE0008294748
XS1422923604
SE0009161607
XS1490961759

2017-09-26
2017-11-28
2017-12-16
2018-02-18
2018-03-27
2018-05-21
2018-05-23
2018-06-25
2018-09-12
2018-09-19
2018-10-15
2018-10-29
2019-02-25
2019-03-12
2019-03-21
2019-04-17
2019-05-03
2019-06-03
2019-06-07
2019-06-18
2019-09-23
2019-11-04
2019-12-04
2019-12-09
2020-03-12
2020-03-18
2020-04-09
2020-05-12
2020-06-01
2020-11-27
2021-01-18
2021-04-27
2021-05-31
2021-10-04
2022-03-16

Övr Banker(ej börsbolag)
LF FRN 171009
SBAB FRN 171116
Resurs bank ab frn +200
SBAB FRN AT1 2020-03-16
Ikanobank 111 200415
LF Bank ECP 15/20200609
Sparbanken Öresund
Landshypotek Bank 260525

SE0004867828
XS0854751186
SE0006965356
XS1202987985
SE0006994265
XS1243897987
SE0005497781
XS1418633126

Strukturerade obligationer
KREHY3498
NDA 3551
SHBC Itraxx CE47L 180110

KLP

Innehav

Värderingsränta

Värderingskurs

000
000
000
000
000
000
000
000
536
000
000
670
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

1,895
1,846
3,546
4,477
2,093
1,329
0,753
1,175
5,252
5,794
4,400
5,985
2,682
1,037
0,864
2,800
0,565
0,854
0,849
2,800
3,500
3,990
-0,016
7,976
2,587
6,294
1,675
0,587
3,591
2,946
0,577
4,281
1,750
1,442
1,096

100,869
101,842
103,497
101,500
102,756
100,391
100,300
102,644
100,500
50,000
102,875
101,375
104,300
99,937
100,638
102,672
100,759
102,340
100,031
102,189
101,427
103,507
99,638
96,500
96,902
100,000
101,067
99,752
101,505
100,001
98,961
104,233
100,728
99,820
100,016

2017-10-09
2017-11-16
2018-04-03
2020-03-16
2020-04-15
2020-06-09
2023-10-25
2026-05-25

96 000 000
5 000 000
7 000 000
15 000 000
26 000 000
10 000 000
14 000 000
9 000 000
10 000 000

1,475
2,100
1,497
2,796
0,400
2,726
2,589
2,154

SE0004269074 2016-12-20
SE0004392751 2017-01-27
SE0005035409 2018-03-10

241 900 000
4 900 000
5 000 000
10 000 000

8,631
-5,297
2,415

10
12
9
10
9
15
8
20
3
7
6
4
8
15
10
15
6
10
20
8
4
15
13
5
21
8
16
13
8
10
5
5
4
12
16

000
000
000
000
000
000
000
000
856
000
000
166
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Marknadsvärde

10
12
9
10
9
15
8
20
3
3
6
4
8
14
10
15
6
10
20
8
4
15
12
4
20
8
16
12
8
10
4
5
4
11
16

086
221
314
150
248
058
024
528
875
500
172
223
344
990
063
400
045
234
006
175
057
526
952
825
349
000
170
967
120
000
948
211
029
978
002

900
040
730
000
040
650
000
800
819
000
500
962
000
550
800
800
540
000
200
080
060
050
940
000
420
000
720
760
400
100
050
650
120
400
560

Anskaffningsvärde
10
12
9
10
9
14
8
20
3
6
6
4
8
14
10
15
6
10
20
7
3
14
12
5
20
8
16
12
8
10
5
5
4
12
16

000
253
220
000
159
974
000
268
856
915
000
166
106
828
000
000
015
021
052
961
963
906
977
000
457
000
153
987
000
000
000
000
000
000
009

Ändring Upplupen ränta
i procent
18
39
39
29
17
39
11
23
17
47
11
18
251
21
9
16
8
13
25
8
14
778
57
73
60
16
16
47
53
1
2
11
12
21

Duration

Andel av
portföljen

Depå

424
381
893
847
791
316
546
500
441
317
733
010
806
171
600
333
380
759
470
089
778
750
330
604
945
143
378
958
880
192
042
378
861
978
920

0,156
0,078
0,128
0,189
0,158
0,058
0,064
0,153
0,167
0,136
0,211
0,183
2,185
0,117
0,142
0,217
0,008
0,092
0,103
0,219
0,147
2,720
0,094
0,108
0,117
0,133
0,194
0,033
0,086
0,075
0,219
0,244
0,083
0,181
0,128

0,80
0,96
0,73
0,80
0,73
1,19
0,63
1,62
0,31
0,28
0,49
0,33
0,66
1,18
0,79
1,21
0,48
0,81
1,58
0,64
0,32
1,22
1,02
0,38
1,60
0,63
1,27
1,02
0,64
0,79
0,39
0,41
0,32
0,94
1,26

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
Swedbank
SEB
SEB

000,00
840,00
500,00
000,00
760,00
718,25
000,00
940,00
536,00
026,33
000,00
670,00
560,33
730,11
000,00
000,00
300,17
220,00
454,44
137,00
000,00
700,00
430,53
000,00
840,00
000,00
760,00
260,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
080,44

0,87
- 0,27
1,02
1,50
0,96
0,56
0,30
1,28
0,50
- 49,39
2,88
1,38
2,93
1,09
0,64
2,67
0,50
2,12
- 0,23
2,69
2,37
4,15
- 0,19
- 3,50
- 0,53
0,00
0,10
- 0,15
1,51
0,00
- 1,04
4,23
0,73
- 0,18
- 0,04

101,419
101,398
100,844
96,940
99,111
95,802
102,365
103,036

95 339 640 95 481 598,55
5 070 950
5 043 488,00
7 097 860
7 000 000,00
15 126 600 15 000 000,00
25 204 400 25 732 500,00
9 911 100 10 010 600,00
13 412 280 13 493 460,00
9 212 850
9 201 550,55
10 303 600 10 000 000,00

- 0,15
0,54
1,40
0,84
- 2,05
- 0,99
- 0,60
0,12
3,04

244 750
4 507
31 033
17 465
90 870
1 778
55 125
3 884
40 088

0,143
0,194
0,044
0,178
0,128
0,211
0,108
0,239
0,069

7,52
0,40
0,56
1,19
1,99
0,78
1,06
0,73
0,81

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

99,500
102,570
98,840

244 992 500244 397 370,00
4 875 500
4 909 800,00
5 128 500
5 000 000,00
9 884 000 10 111 210,00

0,24
- 0,70
2,57
- 2,25

1 260 155
48 166
189 583
14 087

3,204
0,139
0,233
0,197

19,31
0,38
0,40
0,78

SEB
SEB
SEB

Torsdag 2016-11-10
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KLP-Räntebärande
Per datum 2016-10-31

Portföljsammandrag, räntebärande

Benämning

ISIN-kod

Förfallodag

SWB1284 USAkap
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
Danske FO STable Return 1629

SE0005100930
SE0004841658
SE0005397999
SE0006091351
SE0006081857
SE0006081998
SE0007074984
SE0007184304
SE0007184312
SE0007980719
SE0006966040
SE0007981477
SE0007870829
SE0009144181
SE0009144199
SE0008242721

2018-03-28
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
2022-05-03

RÄNTEFONDER
EXCALIBUR
Handelsbanken räntestrategi
Handelsbanken Tillväxtm oblig
Nordea Stable Equity LongShort
SEB ASSET SELECTION
Trude

SE0001097080
SE0007157888
LU0907934201
LU0826410689
LU0256625632
SE0007551338

Totalt

KLP

Innehav

Värderingsränta

Värderingskurs

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

-14,310
7,275
2,112
-3,891
4,475
1,525
0,212
-0,242
-0,507
-0,461
1,038
-0,252
0,561
6,417
2,971
0,782

124,350
98,350
111,000
111,300
92,900
93,200
99,600
100,900
101,900
102,000
95,500
101,200
97,200
100,110
100,130
95,800

402 613
3 571
132 653
177 396
7 794
79 698
1 500

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

11978,249
99,500
111,300
1043,980
172,930
10141,591

8
10
15
15
12
7
15
15
15
20
15
20
15
15
10
15

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

1 052 225 819

Marknadsvärde

9
9
16
16
11
6
14
15
15
20
14
20
14
15
10
14

948
835
650
695
148
524
940
135
285
400
325
240
580
016
013
370

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
500
000
000

Anskaffningsvärde
8
10
15
15
12
7
15
15
15
20
15
20
15
15
10
15

000
186
015
750
000
000
750
150
000
000
225
000
300
000
000
000

Ändring Upplupen ränta
i procent

Duration

Andel av
portföljen

Depå

000,00
360,00
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

24,35
- 3,45
10,89
6,00
- 7,10
- 6,80
- 5,14
- 0,10
1,90
2,00
- 5,91
1,20
- 4,71
0,11
0,13
- 4,20

0
42 437
851 875
0
31 325
6 227
6 042
0
0
0
0
0
- 4
53 750
16 667
0

1,397
0,197
2,024
2,685
0,197
0,197
3,580
3,696
3,696
4,274
4,449
4,712
5,155
4,348
4,766
5,499

0,78
0,78
1,31
1,32
0,88
0,51
1,18
1,19
1,20
1,61
1,13
1,60
1,15
1,18
0,79
1,13

SEB
Handelsbanken
SEB
SEB
Handelsbanken
Handelsbanken
SEB
Swedbank
Swedbank
SEB
SEB
Swedbank
SEB
Swedbank
Swedbank
SEB

112 849 653107 549 045,00
42 774 915 38 127 516,00
13 199 016 13 130 036,00
19 744 130 18 000 365,00
8 136 952
9 000 000,00
13 782 253 14 291 128,00
15 212 387 15 000 000,00

4,93
12,19
0,53
9,69
- 9,59
- 3,56
1,42

0
0
0
0
0
0
0

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

8,90
3,37
1,04
1,56
0,64
1,09
1,20

Excalibur
Handelsbanken
Handelsbanken
Söderberg & Partners
Söderberg & Partners
Excalibur

1 268 494 467
1 262 950 202,35

0,44

6 846 804

100.00

Torsdag 2016-11-10
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KLP-Räntebärande
Avser period: 2016-10-01 - 2016-10-31
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 2016-11-10
Sida
1

KLP-Räntebärande
Avser period: 2016-10-01 - 2016-10-31
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 2016-11-10
Sida
1

KLP-Räntebärande
Avser period: 2016-10-01 - 2016-10-31

Köp och försäljning av obligationer

Benämning

Typ

Nominelltbelopp

SWES1428K22 220110 IG
SWES1427K22 220110 HY
Danske 5,75% FIX 200406 AT1
SHBKRG6I

Köp
Köp
Kupf
Kupf

10 000 000
15 000 000

Valuta

Kurs

Affärsdag

100,0000 2016-10-21
100,0000 2016-10-21
2016-10-06
2016-10-04

Likviddag

2016-10-25
2016-10-25
2016-10-06
2016-10-04

Belopp
lokal valuta

Varav ränta

10 000 000,00
15 000 000,00

0,00
0,00

Valuta

SEK
SEK
EUR
SEK

Valutakurs

Belopp, SEK

1,0000
1,0000

10 000 000,00
15 000 000,00

Anskaffningsbelopp SEK

Vinst/förlust

329 760,32
304 500,00

Köpt, lokal valuta

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Anskaffningsbelopp, SEK

Upplupen
ränta, köpt

Upplupen
ränta, sålt

Kupong, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

EUR
0,00
NOK
0,00
SEK
25 000 000,00
Summa, SEK

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
25 000 000,00
25 000 000,00

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

329 760,32
0,00
304 500,00
634 260,32

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

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

KLP

Kupong

Torsdag 2016-11-10
Sida
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KLP-Räntebärande
Avser period: 2016-10-01 - 2016-10-31
Benämning

Typ

Sveaskog FRN lån 136 23-10-30
Jernhusen RB 107 191030
Sagax FRN 2021-04-27
Sparbanken Öresund

Köp och försäljning av FRN-lån
Affärsdag

Likviddag

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2016-10-30
2016-10-30
2016-10-27
2016-10-25

2016-10-31
2016-10-30
2016-10-27
2016-10-25

SEK
SEK
SEK
SEK

10 575,00
0,00
0,00
58 949,00

VOLVOFINANS 334 170124
Klövern AB 170119
Tele2 FRN 220316
Klövern AB 170119
Sagax 2019-06-18

Kupf
Kupf
Köp
Kupf
Kupf

2016-10-24
2016-10-21
100,2270 2016-10-20
2016-10-19
2016-10-18

2016-10-24
2016-10-21
2016-10-24
2016-10-19
2016-10-17

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

11 759,22
0,00

Vasakronan FRN 211018
Trelleborg FRN 18.01.2021
Sagax FRN 2021-04-27
Millicom FRN 2019-04-17
VASAKR434

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2016-10-18
2016-10-18
2016-10-17
2016-10-17
2016-10-17

2016-10-18
2016-10-18
2016-10-17
2016-10-17
2016-10-17

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

NP3 Fastigheter 181015
Ikanobank 111 200415
AUSTEVOLL FRN 181015
Vasakronan FRN 211018
SBAB FRN 2018-10-11

Kupf
Kupf
Kupf
Köp
Kupf

2016-10-15
2016-10-15
2016-10-15
100,0000 2016-10-11
2016-10-11

2016-10-17
2016-10-17
2016-10-17
2016-10-18
2016-10-11

SEK
SEK
NOK
SEK
SEK

SHBC Itraxx CE47L 180110
W Holdings AS
HANDELSB ITRAX5 180110 KKO
SHBCSTEN1
SHBC CE29L

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2016-10-10
2016-10-10
2016-10-10
2016-10-10
2016-10-10

2016-10-10
2016-10-10
2016-10-10
2016-10-10
2016-10-10

SEK
NOK
SEK
SEK
SEK

60
99
171
263
128

666,67
911,96
317,61
900,00
071,27

SHBC CE39L
Boliden FRN 200409
LF FRN 171009
Stendörren Fastigheter AB15/1
Kvalitena AB OBL 15/2018-10-29

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2016-10-10
2016-10-09
2016-10-09
2016-10-07
2016-10-05

2016-10-10
2016-10-10
2016-10-10
2016-10-07
2016-10-05

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

28
76
18
127
69

665,00
844,44
452,78
777,78
213,03

Hemfosa Fastigheter 2017-04-04
Castellum FRN Green 211004
Castellum FRN Green 211004
Storebrand LIVSF 240325
Resurs bank ab frn +200

Kupf
Köp
Kupf
Köp
Kupf

2016-10-04
100,0000 2016-10-04
2016-10-04
98,9520 2016-10-03
2016-10-03

2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-05
2016-10-03

Valuta

Nominelltbelopp

4 000 000

10 000 000

12 000 000
10 000 000

Kurs

Belopp
lokal valuta

4 013 708,00

Varav ränta

4 627,56

10 000 000,00

0,00

12 000 000,00

0,00

9 904 625,00

9 425,00

Valuta

SEK
SEK
SEK
NOK
SEK

Valutakurs

1,0000

Belopp, SEK

Anskaffningsbelopp SEK

Vinst/förlust

4 013 708,00
62 020,78
60 577,78
6
55
104
21

0,00
951,11
042,22
801,67
112,00

76 766,67
9 556,67
42 610,67
1,0000

10 000 000,00
8 688,89

74 750,00
1,0000

12 000 000,00

1,0727

10 624 691,24

0,00
55 813,33

Köpt, lokal valuta

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Anskaffningsbelopp, SEK

Upplupen
ränta, köpt

Upplupen
ränta, sålt

Kupong, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

EUR
0,00
NOK
9 895 200,00
SEK
26 009 080,44
Summa, SEK

0,00
0,00
0,00

0,00
10 614 581,04
26 009 080,44
36 623 661,48

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

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

0,00
9 425,00
4 627,56
14 737,76

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

0,00
142 522,63
1 562 272,92
1 704 795,55

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

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

KLP

Kupong

Torsdag 2016-11-10
Sida
1

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Oktober 2016
Portföljrapport

2016-10-31

KLP-Totalt

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

1 952 440 784
1 268 494 467
81 555 530
7 006 482
3 309 497 263

59,00 %
38,33 %
2,46 %
0,21 %
100,00 %

1 636 065 110
1 262 950 202

316 375 674
5 544 265

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

3 016 384 519
293 112 744

Förmögenheter för perioden 2015-11-30 - 2016-10-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

3 000 Mkr

Aktier

2 500 Mkr

2 000 Mkr

Varav insättning(+)/uttag(-) +50 000 000
1 500 Mkr

Totala avsättningar 1996-2016 1 318 431 000
Förmögenhetsutveckling utveckling 1996-05-23 - 2016-10-31

1 000 Mkr
Insatt kapital

Avkastning

3 500 MKr

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

0 Mkr
3 000 MKr

11-30

500 Mkr

2 500 MKr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-11-30 - 2016-10-31
4 000 Kr
2 000 Mkr

Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr

1 500 Mkr

2 500 Kr
2 000 Kr

1 000 Mkr

1 500 Kr
500 Mkr

1000 Kr

KLP

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

0 Kr

11-30

2016-10-31

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

2001-12-31

2000-12-31

1999-12-31

1998-12-31

1997-12-31

1996-12-31

0 Mkr

1996-05-23

500 Kr

Torsdag 2016-11-10
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Oktober 2016
Portföljrapport

2016-10-31

Emmaboda kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

31 183 992
20 260 139
1 302 589
111 906
52 858 625

59,00 %
38,33 %
2,46 %
0,21 %
100,00 %

26 130 903
20 171 587

5 053 089
88 552

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

48 944 053
3 914 572

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
16 850 000
Andel i KLP per rapportdatum
1,597179892400%

Andelskurs per 2016-10-31
3 662,8881
Antal andelar per 2016-10-31 14 430,8599

Förmögenheter för perioden 2015-11-30 - 2016-10-31
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

30 Mkr

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

0 Mkr

01-31

Avkastning

12-31

Insatt kapital

11-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-10-31

40 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-11-30 - 2016-10-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

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

KLP

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

2016-10-31

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

11-30

500 Kr

Torsdag 2016-11-10
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Oktober 2016
2016-10-31

Hultsfreds kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

86 183 689
55 993 264
3 599 984
309 277
146 086 215

59,00 %
38,33 %
2,46 %
0,21 %
100,00 %

72 218 389
55 748 532

13 965 301
244 732

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

135 267 450
10 818 765

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
39 009 000
Andel i KLP per rapportdatum
4,414151255000%

Andelskurs per 2016-10-31
3 662,8881
Antal andelar per 2016-10-31 39 882,7949

Förmögenheter för perioden 2015-11-30 - 2016-10-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

100 Mkr

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

0 Mkr

03-31

30 Mkr

02-29

Avkastning

01-31

Insatt kapital

12-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-10-31

60 Mkr

11-30

Portföljrapport

Andelskursens utveckling för perioden 2015-11-30 - 2016-10-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr
50 Mkr

2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

2016-10-31

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

11-30

500 Kr

Torsdag 2016-11-10
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Oktober 2016
Portföljrapport

2016-10-31

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde
Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

Högsby kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

60 504 036
39 309 277
2 527 318
217 123
102 557 754

59,00 %
38,33 %
2,46 %
0,21 %
100,00 %

50 699 895
39 137 466

9 804 141
171 811

Förmögenheter för perioden 2015-11-30 - 2016-10-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

94 962 593
7 595 161

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
26 375 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,098892234400%

Andelskurs per 2016-10-31
3 662,8881
Antal andelar per 2016-10-31 27 999,1501

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-10-31

Insatt kapital

Avkastning

60 Mkr

30 Mkr

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

0 Mkr

11-30

100 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-11-30 - 2016-10-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr
50 Mkr

Avkastning

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

KLP

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

2016-10-31

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

11-30

500 Kr

Torsdag 2016-11-10
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Oktober 2016
2016-10-31

Kalmar kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

67 567 540
43 898 412
2 822 368
242 471
114 530 792

59,00 %
38,33 %
2,46 %
0,21 %
100,00 %

56 618 821
43 706 544

10 948 719
191 869

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

106 048 939
8 481 853

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
50 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,460670384400%

Andelskurs per 2016-10-31
3 662,8881
Antal andelar per 2016-10-31 31 267,8926

Förmögenheter för perioden 2015-11-30 - 2016-10-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

0 Mkr
100 Mkr

03-31

30 Mkr

02-29

Avkastning

01-31

Insatt kapital

12-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-10-31

60 Mkr

11-30

Portföljrapport

Andelskursens utveckling för perioden 2015-11-30 - 2016-10-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

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

KLP

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

2016-10-31

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

11-30

500 Kr

Torsdag 2016-11-10
Sida
5

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Oktober 2016
Portföljrapport

2016-10-31

Landstinget i Kalmar

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

937 385 827
609 016 542
39 155 604
3 363 880
1 588 921 853

59,00 %
38,33 %
2,46 %
0,21 %
100,00 %

785 490 786
606 354 686

151 895 041
2 661 856

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

1 423 230 450
165 691 403

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

Totala avsättningar 1996-2016 537 176 000
Andel i KLP per rapportdatum 48,010973463400%

Andelskurs per 2016-10-31
3 662,8881
Antal andelar per 2016-10-31 433 789,3513

Förmögenheter för perioden 2015-11-30 - 2016-10-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
1 500 Mkr

Aktier

1 000 Mkr

500 Mkr

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-10-31

Insatt kapital

Avkastning

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

0 Mkr

11-30

1 500 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-11-30 - 2016-10-31
4 000 Kr

1 000 Mkr

Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr

500 Mkr

1 500 Kr
1000 Kr

KLP

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

2016-10-31

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

11-30

500 Kr

Torsdag 2016-11-10
Sida
6

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Oktober 2016
Portföljrapport

2016-10-31

Mönsterås kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

94 843 441
61 619 477
3 961 712
340 353
160 764 983

59,00 %
38,33 %
2,46 %
0,21 %
100,00 %

79 474 905
61 350 154

15 368 537
269 323

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

148 859 146
11 905 837

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
51 021 000
Andel i KLP per rapportdatum
4,857685931300%

Andelskurs per 2016-10-31
3 662,8881
Antal andelar per 2016-10-31 43 890,2250

Förmögenheter för perioden 2015-11-30 - 2016-10-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
150 Mkr

Aktier

100 Mkr

50 Mkr

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

0 Mkr

02-29

150 Mkr

01-31

Avkastning

12-31

Insatt kapital

11-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-10-31

Andelskursens utveckling för perioden 2015-11-30 - 2016-10-31
4 000 Kr

100 Mkr

Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr

50 Mkr

1 500 Kr
1000 Kr

KLP

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

2016-10-31

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

11-30

500 Kr

Torsdag 2016-11-10
Sida
7

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Oktober 2016
Portföljrapport

2016-10-31

Mörbylånga kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

54 349 588
35 310 752
2 270 240
195 038
92 125 618

59,00 %
38,33 %
2,46 %
0,21 %
100,00 %

45 542 721
35 156 418

8 806 868
154 334

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

85 303 034
6 822 584

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
24 500 000
Andel i KLP per rapportdatum
2,783674091900%

Andelskurs per 2016-10-31
3 662,8881
Antal andelar per 2016-10-31 25 151,0872

Förmögenheter för perioden 2015-11-30 - 2016-10-31
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

30 Mkr

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

80 Mkr

02-29

0 Mkr

01-31

Avkastning

12-31

Insatt kapital

11-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-10-31

Andelskursens utveckling för perioden 2015-11-30 - 2016-10-31

60 Mkr

4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

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

KLP

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

2016-10-31

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

11-30

500 Kr

Torsdag 2016-11-10
Sida
8

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Oktober 2016
2016-10-31

Nybro kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

71 282 853
46 312 239
2 977 561
255 804
120 828 457

59,00 %
38,33 %
2,46 %
0,21 %
100,00 %

59 732 100
46 109 820

11 550 753
202 419

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

111 880 216
8 948 241

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
50 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,650961075100%

Andelskurs per 2016-10-31
3 662,8881
Antal andelar per 2016-10-31 32 987,2094

Förmögenheter för perioden 2015-11-30 - 2016-10-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

0 Mkr

03-31

30 Mkr

02-29

Avkastning

01-31

Insatt kapital

12-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-10-31

60 Mkr

11-30

Portföljrapport

100 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-11-30 - 2016-10-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
50 Mkr

2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

2016-10-31

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

11-30

500 Kr

Torsdag 2016-11-10
Sida
9

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Oktober 2016
Portföljrapport

2016-10-31

Oskarshamns kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

402 913 295
261 771 465
16 830 117
1 445 885
682 960 763

59,00 %
38,33 %
2,46 %
0,21 %
100,00 %

337 624 777
260 627 329

65 288 518
1 144 136

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

632 382 464
50 578 298

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016 440 000 000
Andel i KLP per rapportdatum 20,636390011900%

Andelskurs per 2016-10-31
3 662,8881
Antal andelar per 2016-10-31 186 454,1706

Förmögenheter för perioden 2015-11-30 - 2016-10-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

600 Mkr

Aktier

400 Mkr

200 Mkr

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

0 Mkr
600 Mkr

01-31

Avkastning

12-31

Insatt kapital

11-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-10-31

Andelskursens utveckling för perioden 2015-11-30 - 2016-10-31
4 000 Kr
Insatt kapital

400 Mkr
3 500 Kr

Avkastning

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

KLP

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

2016-10-31

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

11-30

500 Kr

Torsdag 2016-11-10
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Oktober 2016
Portföljrapport

2016-10-31

Torsås kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

32 153 986
20 890 341
1 343 106
115 387
54 502 821

59,00 %
38,33 %
2,46 %
0,21 %
100,00 %

26 943 719
20 799 035

5 210 268
91 306

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

50 466 484
4 036 337

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
32 500 000
Andel i KLP per rapportdatum
1,646861032400%

Andelskurs per 2016-10-31
3 662,8881
Antal andelar per 2016-10-31 14 879,7395

Förmögenheter för perioden 2015-11-30 - 2016-10-31
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

30 Mkr

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

0 Mkr

01-31

Avkastning

12-31

Insatt kapital

11-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-10-31

40 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-11-30 - 2016-10-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

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

KLP

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

2016-10-31

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

11-30

500 Kr

Torsdag 2016-11-10
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Oktober 2016
Portföljrapport

2016-10-31

Vimmerby kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

114 072 537
74 112 558
4 764 931
409 358
193 359 384

59,00 %
38,33 %
2,46 %
0,21 %
100,00 %

95 588 096
73 788 631

18 484 441
323 927

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

179 039 691
14 319 693

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
51 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
5,842560628600%

Andelskurs per 2016-10-31
3 662,8881
Antal andelar per 2016-10-31 52 788,7773

Förmögenheter för perioden 2015-11-30 - 2016-10-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
150 Mkr

Aktier

100 Mkr

50 Mkr

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

0 Mkr

01-31

Avkastning

12-31

Insatt kapital

11-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-10-31

150 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-11-30 - 2016-10-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

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

1 500 Kr
1000 Kr

KLP

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

2016-10-31

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

11-30

500 Kr

Torsdag 2016-11-10
Sida
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2016-10-20

Kalmar kommun
Uppföljande granskning
Granskning av lönehanteringen
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1. Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun genomförde 2014 en granskning av lönehanteringen. På uppdrag av revisorerna har EY genomfört en uppföljande granskning av vilka
åtgärder kommunstyrelsen har vidtagit med anledning av de iakttagelser och synpunkter som
lämnades i revisionsrapporten 2014 samt i vilken utsträckning granskningens rekommendationer har beaktats och implementerats.
Vår sammantagna bedömning efter uppföljningen är att kommunstyrelsen i tillfredställande
omfattning har genomfört, eller är i en process att vidta, ett antal åtgärder i linje med rekommendationer och synpunkter som lämnades vid revisorernas granskning 2014.
Mot bakgrund av att implementering av internkontrollplan och riskanalys avseende lönehanteringen inte fullt ut har trätt i kraft vill vi framhålla vikten av att kommunstyrelsen kontinuerligt
bevakar utvecklingen av om genomförda åtgärder leder till önskad effekt och vid behov gör
anpassningar. Utifrån vad som har framkommit vid uppföljningen bedömer vi det vidare vara
viktigt att kommunstyrelsen genom sin uppsiktsplikt noterar hur andra nämnder utformat sitt
arbete med internkontrollplaner och riskanalys kopplat till löneprocessen, i syfte att förebygga
en alltför olikartad hantering mellan verksamheterna. Detta bedöms viktigt inte minst eftersom
lönehanteringsprocessen ska samordnas inom kommunledningskontorets ansvar under de
närmaste åren.
Utifrån vad som har framkommit vid uppföljningen vill vi framhålla följande bedömning till berörda nämnder:


Vid uppföljningen har det inte framgått att orsaker till övertid sammanställs och analyseras från centralt håll. Kommunledningskontoret har inte kunskap om i vilken utsträckning orsaker till övertid analyseras ute i verksamheterna. I de fall analys av övertid inte
sker, är vår bedömning att verksamheter kan tjäna på att systematiskt sammanställa
och analysera orsaker till övertid som ett led i att utveckla och anpassa exempelvis
fördelning av personalresurser och schemaläggning. Detta gäller företrädesvis de förvaltningar som i hög grad berörs av redovisad övertid.

3

2. Bakgrund
Enligt god revisionssed i kommunal verksamhet ska revisorerna regelbundet följa upp genomförda granskningsinsatser för att få svar på om åtgärder med anledning av revisorernas
granskning har genomförts1.
Revisorerna i Kalmar kommun genomförde 2014 en granskning av kommunstyrelsens lönehantering. Den övergripande frågan var huruvida lönehanteringen var tillfredsställande och
ändamålsenlig. Revisorerna bedömde att lönehanteringen i stort sett var säker och tillförlitlig.
Det baserades på att det fanns ett personal- och lönesystem som stödjer lönehanteringen, att
den interna kontrollen kring uppläggning av nyanställda var god, att det fanns dokumenterade
rutiner och stödjande dokument i form av manualer samt att det utfördes kontroller av inrapporterade värden i lönesystemet. Det fanns en dokumentation över vilka kontroller som ska
utföras. Revisorerna framförde att den interna kontrollen kunde förstärkas med interna kontrollplaner baserade på riskanalyser. I svar som lämnades av kommunstyrelsen den 13 januari
2015 framgår vilka åtgärder kommunen ämnade vidta.
Revisorerna i Kalmar kommun har beslutat att göra en uppföljande granskning av vilka åtgärder kommunstyrelsen har vidtagit med anledning av de iakttagelser och synpunkter som lämnades i revisionsrapporten samt i vilken utsträckning granskningens rekommendationer beaktats och implementerats.
2.1. Syfte och avgränsning
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har genomfört åtgärder med
anledning av rekommendationer och synpunkter som lämnades vid revisorernas granskning
2014.
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 förvaltningens beskrivning av vidtagna åtgärder
utifrån de rekommendationer som lämnades vid granskningen 2014.
2.2. Revisionsfrågor
Granskning har skett av vilka åtgärder som kommunstyrelsen har vidtagit avseende följande
rekommendationer och synpunkter från revisionsrapporten 2014:


En internkontrollplan, baserad på en riskanalys, bör upprättas för lönehanteringen



Den interna kontrollen bör stärkas genom att orsaken till övertiden beskrivs vid rapporteringen

2.3. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser,
slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna
av förekomsten av kommunstyrelsens vidtagna åtgärder utifrån revisionens rekommendationer vid granskningen 2014.

1

Sveriges Kommuner och Landsting. God revisionssed i kommunal verksamhet 2014, s. 47.
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2.4. Metod och genomförande
Granskningen har skett i form av genomgång av dokumentstudier och intervjuer med tjänstemän. Intervjuer har genomförts med kommunledningskontorets redovisningschef och två lönehandläggare, varav en är huvudsystemförvaltare för lönesystemet. I bilaga 1 framgår granskade dokument och intervjuade personer. De intervjuade har beretts tillfälle att saklighetskontrollera rapporten.
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3. Iakttagelser från uppföljningen per rekommendation/ synpunkt
I följande avsnitt presenteras de huvudsakliga rekommendationer och synpunkter som lämnades i samband med granskningen 2014. Vidare återges berörda åtgärdspunkter i kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten och förvaltningens beskrivning av nuläget avseende områdets status och vidtagna åtgärder. Slutligen framgår vår kommentar och bedömning av
huruvida kommunstyrelsen har genomfört åtgärder med anledning av rekommendationerna
som lämnades vid revisorernas granskning 2014.
3.1. En internkontrollplan, baserad på en riskanalys, bör upprättas för lönehantering
I revisionsrapporten angavs att för att stärka den interna kontrollen ytterligare bör en internkontrollplan upprättas för lönehanteringen, som baseras på en riskanalys. Kontrollpunkterna
bör återrapporteras i enlighet med gällande reglemente för intern kontroll.
Kommunstyrelsens svar 2015-01-13
För närvarande pågår en översyn av det interna kontrollreglementet och den interna kontrollprocessen. I den uppdaterade processen ingår att göra en riskanalys och en intern kontrollplan
kommer att upprättas där löneprocessen ingår.
Beskrivning av nuläget september 2016
I dagsläget är kommunledningskontorets implementering av det interna kontrollreglementet
och den interna kontrollprocessen på god väg enligt de intervjuade. Förvaltningen har etablerat
ett arbete med riskanalys såväl som utformat kontrollaktiviteter för att möta identifierade risker.
Ett första förslag till internkontrollplan har tagits fram av kommunledningskontoret och har fastställts av kommunstyrelsen i maj 2016. Internkontrollplanen bygger på det internkontroll-reglemente som kommunfullmäktige antog i november 2015. Internkontrollplanen har baserats på
en riskanalys kopplad till området ”Risk i finansiell rapportering” och omfattar två risker kopplade till löneadministration; ”Risk - Hantera lön” och ”Risk - Utbetala lön”. Innebörden av respektive risk beskrivs i dokumentet och riskerna värderas till ett riskvärde som bygger på bedömd sannolikhet och konsekvens. För varje identifierad risk anges underliggande kontrollmoment som ska kontrolleras för området. En beskrivning finns avseende kontrollmomentens
innebörd, ansvarig för kontrollen, vilken metod som ska användas och med vilken frekvens
kontrollen ska utföras. För att utvärdera och dokumentera resultat från uppföljning av internkontrollaktiviteter ska ett befintligt systemstöd, Hypergene, användas. De analysunderlag som
erhålls från systemstödet kan ställas in till att omfatta hela kommunen såväl som enskilda
verksamheter. Resultatet av utförda kontroller ska löpande återrapporteras till kommunstyrelsen i linje med gällande internkontrollreglemente.
Kommunledningskontoret anser att det finns behov av att utveckla internkontrollplanen ytterligare kring lönehantering och ambitionen är att ett reviderat dokument ska finnas framtaget och
fastställas av kommunstyrelsen i november 2016. Bland annat behöver internkontrollplanen
utökas med andra riskområden än finansiell rapportering, exempelvis IT-relaterade risker. I
processen med att utveckla internkontrollplanen ska hela ledningsgruppen inklusive kvalitetsoch miljösamordnare involveras och i samråd komma fram till väsentliga riskområden. Det är
enligt förvaltningen viktigt att internkontrollplanen utgår från flera perspektiv och inte enbart
beaktar ekonomirelaterade risker som uppfattas av ekonomifunktioner.
Det är fastlagt att alla nämnder ska göra sin egen riskanalys och internkontrollplan för sina
verksamheter, inklusive lönehantering. Det arbete med riskanalys och internkontrollplan som
skett inom kommunledningskontoret avseende lönehanteringen behöver följaktligen inte ha
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utformats likadant inom andra nämnders verksamheter. Kommunstyrelsen erhåller emellertid
insyn i nämndernas riskanalys och internkontrollarbete genom sin uppsiktsplikt.
En omorganisation har inletts beträffande kommunens lönehantering, som bland annat innebär att renodla kompetenser, tydliggöra styrning och effektivisera handläggningen. Löneadministratörer inom de olika förvaltningarna ska successivt organiseras under kommunens redovisningschef fram till och med år 2018. Hittills har ansvaret för omsorgsförvaltningens löneadministratörer hunnit överflyttas till kommunledningskontoret.
Bedömning
Enligt vår bedömning har kommunstyrelsen vidtagit, eller är i en process att vidta, tillfredställande åtgärder utifrån revisionens synpunkter. Mot bakgrund av att implementering av internkontrollplan och riskanalys avseende lönehanteringen är i sin linda, finner vi det vara angeläget
att kommunstyrelsen kontinuerligt bevakar utvecklingen av om genomförda åtgärder leder till
önskad effekt och vid behov gör anpassningar. Vi bedömer det vidare vara viktigt att kommunstyrelsen genom sin uppsiktsplikt noterar hur andra nämnder utformat sitt arbete med internkontrollplaner och riskanalys kopplat till löneprocessen, i syfte att förebygga en alltför olikartad
hantering mellan verksamheterna. Detta bedöms viktigt inte minst eftersom lönehanteringsprocessen ska samordnas inom kommunledningskontorets ansvar under de närmaste åren.
3.2. Den interna kontrollen bör stärkas genom att orsaken till övertiden beskrivs
I revisionsrapporten framgick att den interna kontrollen bör stärkas genom att orsaken till övertiden beskrivs i samband med rapporteringen. Vid rapportering av övertid bör enligt revisionsrapporten meddelanderutan användas i större utsträckning för att beskriva orsakerna till övertiden.
Kommunstyrelsens svar 2015-01-13
Enligt kommunstyrelsens svar ska övertid beordras i förväg av chefen och orsaken till övertiden ska anges i arbetsledarmodulen i samband med attest av respektive chef.
Beskrivning av nuläget september 2016
Vad de intervjuade erfar, förekommer övertid främst bland medarbetare inom omsorgs- och
socialförvaltningen. Den vanligaste anledningen till övertid är att medarbetaren har arbetat mer
i samband med annan personals sjukfrånvaro. Vid uppföljningen har det inte framgått att orsaker till övertid sammanställs och analyseras från centralt håll. Kommunledningskontoret har
inte kunskap om i vilken utsträckning orsaker till övertid analyseras ute i verksamheterna.
Den åtgärd som kommunstyrelsen avsåg att genomföra enligt sitt svar innebär, enligt de intervjuade, ingen förändring mot de rutiner som redan tillämpades vid revisorernas granskning
och som fortfarande tillämpas. Följaktligen har ingen konkret åtgärd genomförts med anledning
av rekommendationen i revisionsrapporten. Enligt de intervjuade följs de allmänna bestämmelserna vid rapportering av övertid. Begäran om övertid förankras med överordnad chef i
förväg, antingen muntligt eller skriftligt. Övertiden registreras sedan av medarbetaren som en
avvikelse i tidrapport genom ett databaserat självservicesystem. I anslutning till att tidsavvikelser registreras anges orsak till avvikelsen enligt fördefinierade val såsom förstärkning, personalmöte etc. Vidare finns en meddelanderuta som vid behov kan användas till närmare beskrivning av orsaker till avvikelsen. Förvaltningen har inte gjort någon undersökning av i vilken
grad medarbetare använder meddelanderutan för ytterligare förklaring av avvikelser. Chefer
får meddelande om medarbetares registrering av tidsavvikelser och har möjlighet att granska
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och godkänna avvikelser redan påföljande arbetsdag. De intervjuade har inte uppfattat något
annat än att tillräcklig information och kontroll finns att tillgå för verksamhetsansvariga om orsaker till övertid, genom de rutiner som tillämpas.
För att förebygga att chefer gör fel när de beviljar övertid genomförs kontinuerliga utbildningar
i löne- och tidrapporteringssystemets arbetsledarmodul. Ett annat kontrollsteg för att fånga upp
avvikande tidrapporteringar och oklarheter utgörs av att lönehandläggare gör felkontroller och
reder ut tveksamheter i samband med den månatliga ”löneläsningen”.
För närvarande pågår ett arbete inom kommunledningskontoret med att anpassa lönesystemet
så att systemet enbart tillåter registrering av avvikelser som överensstämmer med villkor i enskilda medarbetares anställningsavtal. När implementering av anpassningen är klar kommer
därmed medarbetare som saknar rätt till exempelvis övertidsersättning inte kunna registrera
någon övertid. En automatisk kontroll införs följaktligen som stödjer chefer i att göra rätt vid
godkännande av avvikelserapportering, såsom övertid.
Bedömning
Enligt vår bedömning har revisionens rekommendation avseende beskrivning av orsaker till
övertid redan i föregående granskning tillgodosetts genom tillämpning av befintliga rutiner som
innebär att orsaker till övertid registreras. Det är oklart i vilken grad medarbetare använder
meddelanderutan för att utveckla anledningar till övertid. Följaktligen kan inte bedömas om
användningen av meddelanderutan har ökat som en följd av revisionens rekommendation. Vår
bedömning är att de fördefinierade val som medarbetare kan välja på som orsak till övertid, i
kombination med möjlighet att använda meddelanderutan, framstår som tillräckligt uttömmande indata för att kunna ge ansvariga en överblick av orsaker till övertid.
Vid uppföljningen har det inte framgått att orsaker till övertid sammanställs och analyseras från
centralt håll. Kommunledningskontoret har inte kunskap om i vilken utsträckning orsaker till
övertid analyseras ute i verksamheterna. I de fall analys av övertid inte sker, är vår bedömning
att verksamheter kan tjäna på att systematiskt sammanställa och analysera orsaker till övertid
som ett led i att utveckla och anpassa exempelvis fördelning av personalresurser och schemaläggning. Detta gäller företrädesvis de förvaltningar som i hög grad berörs av redovisad
övertid.
Vi finner det positivt ur internkontrollsynpunkt att kommunledningskontoret nu inför en automatisk kontroll i lönesystemet som innebär att medarbetares anställningsvillkor sätter gränserna
vid registrering av arbetstidsavvikelser.

Kalmar 2016-10-20

Anna Nordlöf
Certifierad kommunal revisor
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Bilaga 1 Källförteckning
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Redovisningschef kommunledningskontoret
Lönehandläggare
Lönehandläggare tillika huvudsystemförvaltare för lönesystemet
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Skrivelse från kommunrevisionen 2014-11-27 till kommunstyrelsen och fullmäktiges
presidium angående granskning av lönehanteringen
Revisionsrapport Kalmar kommun november 2014, Granskning av lönehanteringen
Kommunstyrelsens protokoll 2015-01-13 § 5
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2014-12-05 av personalchef
Kommungemensam verksamhetsbok 2014-03-18, Löneutbetalning - process
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1. Sammanfattning
Revisorerna i Kalmar kommun genomförde 2014 en förstudie av hur servicenämnden arbetade för att minimera förekomsten av ÄTA-arbeten. På uppdrag av Kalmar kommuns förtroendevalda revisorer har EY genomfört en uppföljande granskning av vilka åtgärder servicenämnden har vidtagit med anledning av de iakttagelser och synpunkter som lämnades i revisionsrapporten 2014.
Vår sammantagna bedömning efter uppföljningen är att servicenämnden i tillfredställande omfattning har genomfört, eller är i en process att vidta, ett antal åtgärder i linje med rekommendationer och synpunkter som lämnades vid revisorernas granskning 2014. Vi anser att det är
av vikt att nämnden prioriterar att slutföra de åtgärder som är under genomförande. Vi bedömer
att verksamhetens analys och kartläggning av ÄTA-arbeten har bidragit till genomtänkta och
riktade insatser för att förebygga ÄTA-arbeten. Vi vill framhålla vikten av att servicenämnden
kontinuerligt bevakar utvecklingen av om genomförda åtgärder leder till önskad effekt och vid
behov gör anpassningar av verksamheten.
I samband med uppföljningen har noterats att rutinen att ange orsaker till ÄTA inte tillämpas
fullt ut. Vidare gäller en iakttagelse att förvaltningen ännu inte har prövat att ta in byggkontrollanter i ett tidigare skede för att förebygga ÄTA-arbeten.
Enligt vår bedömning kvarstår fortfarande avsaknad av en rutin, i linje med verksamhetshandbokens föreskrift, för slutredovisning av investeringsobjekt. Vi anser att det är en svaghet ur
uppföljningssynpunkt att inte en systematisk och formell genomgång sker av investeringsprojekts slutredovisning med berörda nämnder och kommunstyrelsen, där verksamhetsföreträdare med sakkunskap deltar och kan ge förklaringar till avvikelser.
Utifrån vad som framkommit i uppföljningen lämnas följande rekommendationer till servicenämnden:


Mot bakgrund av att rutinen att ange orsaker till ÄTA inte tillämpas fullt ut, rekommenderar vi servicenämnden att tillse att rutinen efterlevs.



Rekommendationen kvarstår från tidigare granskning om att ta in byggkontrollanten i
ett tidigare skede i projekten som ett led i att förebygga ÄTA-arbeten.

Utifrån vad som framkommit i uppföljningen lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen och berörda nämnder:


att en översyn sker av rutinerna för investeringsobjekts slutredovisning för att tydliggöra
avrapporteringens former och innehåll.
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2. Bakgrund
Enligt god revisionssed i kommunal verksamhet ska revisorerna regelbundet följa upp genomförda granskningsinsatser för att få svar på om åtgärder med anledning av revisorernas
granskning har genomförts1.
Revisorerna i Kalmar kommun genomförde 2014 en förstudie av hur servicenämnden arbetade
för att minimera förekomsten av ÄTA-arbeten. Bedömningen var att servicenämnden bedrev
ett arbete i syfte att minimera förekomsten av ÄTA-arbeten. De främsta iakttagelserna som
stödde denna bedömning var medvetenheten i organisationen om vilka delar i investeringsprocessen som är viktiga för att förebygga framtida ÄTA-arbeten. Revisorerna bedömde att
ingen fördjupad granskning behövde ske. Servicenämnden lämnade ett svar på förstudien den
17 december 2014.
Revisorerna i Kalmar kommun har beslutat att göra en uppföljande granskning av vilka åtgärder servicenämnden har vidtagit med anledning av de iakttagelser och synpunkter som lämnades i förstudien samt i vilken utsträckning förstudiens rekommendationer beaktats och implementerats.
2.1. Syfte och avgränsning
Syftet med granskningen är att bedöma om servicenämnden har genomfört åtgärder med anledning av rekommendationer och synpunkter som lämnades vid revisorernas granskning
2014.
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 nämndens och förvaltningens beskrivning av
vidtagna åtgärder utifrån de rekommendationer som lämnades vid granskningen 2014.
2.2. Revisionsfrågor
Uppföljning har skett av vilka åtgärder som servicenämnden har vidtagit avseende följande
rekommendationer och synpunkter från revisionsrapporten 2014:

1



Uppföljningen av ÄTA-arbeten skulle kunna förtydligas om kostnaderna redovisades
baserat på orsaken, till exempel för ofullständiga handlingar och beställarändringar



Processbeskrivningen skulle behöva uppdaterats eftersom kommunstyrelsen infört ett
planutskott där anbud för byggprojekt ska presenteras



Önskemål har framställts om medel till ett projekt som syftar till att uppdatera ritningar
för de kommunala fastigheterna



Ett sätt att förebygga ÄTA senare i projekten vore om byggkontrollanten kom in i ett
tidigare skede



ÄTA-arbeten numreras och förtecknas i Excel eftersom avdelningen inte har något
projektverktyg

Sveriges Kommuner och Landsting. God revisionssed i kommunal verksamhet 2014, s. 47.
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Fastighetsavdelningen har inte haft någon rutin för rapportering och slutredovisning
av investeringsobjekt till ansvarig nämnd och till kommunstyrelsens arbetsutskott.

2.3. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser,
slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna
av förekomsten av servicenämndens vidtagna åtgärder utifrån revisionens rekommendationer
vid granskningen 2014.
2.4. Metod och genomförande
Granskningen har skett i form av genomgång av dokumentstudier och intervjuer med förtroendevalda och chefstjänstemän. Intervjuer har genomförts med servicenämndens ordförande,
förvaltningschef, fastighetschef och enhetschef för fastighetsservice. I bilaga 1 framgår granskade dokument och intervjuade personer. De intervjuade har beretts tillfälle att saklighetskontrollera rapporten.
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3. Iakttagelser från uppföljningen per rekommendation/ synpunkt
I följande avsnitt presenteras de huvudsakliga rekommendationer och synpunkter som lämnades i samband med granskningen 2014. Vidare återges berörda åtgärdspunkter i servicenämndens svar på revisionsrapporten och förvaltningens/nämndens beskrivning av nuläget
avseende områdets status och vidtagna åtgärder. Slutligen framgår vår kommentar och bedömning av huruvida servicenämnden har genomfört åtgärder med anledning av rekommendationerna som lämnades vid revisorernas granskning 2014.
3.1. Uppföljningen av ÄTA-arbeten skulle kunna förtydligas om kostnaderna redovisades baserat på orsaken
Enligt revisionsrapporten skulle uppföljningen av ÄTA-arbeten kunna förtydligas om kostnaderna redovisades baserat på orsaken, till exempel för ofullständiga handlingar och beställarändringar. Det var upp till varje projektledare hur ingående orsakerna till ÄTA analyserades
och kategoriserades. En gemensam rutin bör införas så att en samlad kategorisering av ÄTAarbeten kan göras.
Servicenämndens svar 2014-12-17
I nämndens svar framgår att, för att bättre följa upp ÄTA-kostnaderna, kommer byggenheten
fortsättningsvis att kategorisera orsakerna till en ÄTA som ”Ofullständig handling” alternativt
”Beställarändring”. Denna uppdelning av kategorier nyttjas därefter som erfarenhetsvärden i
kommande projekt.
Beskrivning av nuläget september 2016
Orsaker till ÄTA kategoriseras numera som ”Ofullständig handling” alternativt ”Beställarändring”. Det varierar mellan handläggare i vilken utsträckning som orsaker till ÄTA anges. Rutinen
tillämpas ännu inte fullt ut. Förvaltningen har hittills inte närmare analyserat om orsaker till ÄTA
främst utgörs av ofullständig handling eller beställarändring, men ofullständig handling förefaller vara den vanligaste orsaken. Nyttan med en sådan analys uppfattas av de intervjuade vara
begränsad i dagsläget. Förvaltningen har i stället prioriterat en översyn av byggprojektprocessen för att identifiera i vilka skeden ÄTA uppstår och sätta in åtgärder för att förekomma ÄTA.
Processen i ett byggprojekt kan delas in i huvuddelarna Förstudie, Projektering, Genomförande och Uppföljning. Utifrån den kartläggning som förvaltningen har utfört uppstår ÄTA i
företrädesvis projekterings- och genomförandefasen. I projekteringsfasen kan exempelvis räknefel och för lite underlag medföra att ÄTA-arbeten uppstår. I genomförandefasen kan beställaren komma med ändringar i beställningen som resulterar i ÄTA-arbeten.
En kritisk punkt i byggprocessen som har identifierats för att förebygga ÄTA är en tillräckligt
detaljerad och genomarbetad förstudie. Ofta ska projekt genomföras med kort tidshorisont för
att tillgodose behov från kommunens verksamheter, varför förstudiefasen ibland forceras. Förvaltningens ambition är att avsätta mer tid för momenten i förstudien och att grundligare kartlägga förutsättningarna för de byggnationer som planeras. Mer fokus ska läggas på att ta reda
på den beställande verksamheternas reella behov och önskemål och utifrån dessa ge stöd till
verksamheten i att konkretisera beställningen.
En annan kritisk punkt i förebyggandet av ÄTA-arbeten gäller granskning av förfrågningsunderlag. Detta moment går ibland för snabbt och kan omgärdas av fel som beror på exempelvis
avsaknad av rätt information, tid eller kunskap. För att motverka att ÄTA-arbeten uppkommer
i granskningen av förfrågningsunderlag kommer enligt förvaltningen en mer genomgripande
så kallad samgranskning ske, där flera funktioner som involveras i byggprojektet deltar. I fastighetsavdelningens interna planering avsätts nu två veckor för samgranskningsmomentet för
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att skapa förutsättningar för en förbättrad genomgång av underlagen och för att kunna upptäcka och förekomma uppenbara ÄTA-arbeten.
Fastighetsservice bjuds i regel in till projekterings- och byggmöten samt delges protokollen
ifrån mötena varför möjligheter finns att ifrån Fastighetsservices sida kunna påverka projekt
ifrån början till slut. Som ett led i att förebygga ÄTA-arbeten ska fastighetsserviceavdelningen
involveras mer redan i projekteringsfasen och inte som tidigare bara fungera som slutmottagare av genomfört projekt. Denna åtgärd väntas bidra till att projekten styrs mer genomtänkt
utifrån kommunens intressen och i mer kostnadseffektiva och ändamålsenliga lösningar för
beställaren. Dessutom borgar fastighetsserviceenhetens delaktighet i att erfarenhetsvärden
bättre kan tillvaratas som kommunen kan dra nytta av i kommande projekt.
Bedömning/ rekommendation
Enligt vår bedömning har tillfredställande åtgärder vidtagits, eller är under genomförande, för
att förtydliga uppföljningen av ÄTA-arbeten i linje med revisionens rekommendationer. Vi anser
att det är av vikt att nämnden prioriterar att slutföra de åtgärder som är under genomförande.
Verksamhetens avvägning att fokusera på en bredare analys av kritiska moment där ÄTA uppstår, kontra uppföljning av ÄTA-arbetens specifika orsaker, är i vår mening rimlig och har bidragit till genomtänkta och riktade insatser för att förebygga ÄTA-arbeten. Mot bakgrund av att
det i uppföljningen har noterats att rutinen att ange orsaker till ÄTA inte tillämpas fullt ut, rekommenderar vi servicenämnden att tillse att rutinen efterlevs.
3.2. Processbeskrivningen skulle behöva uppdaterats eftersom kommunstyrelsen har
infört ett planutskott
Enligt revisionsrapporten skulle processbeskrivningen behöva uppdateras eftersom kommunstyrelsen har infört ett planutskott där anbud för byggprojekt ska presenteras.
Servicenämndens svar 2014-12-17
I nämndens svar framgår ingen kommentar eller planerad åtgärd avseende iakttagelsen i revisionsrapporten.
Beskrivning av nuläget september 2016
Det är kommunledningskontoret som ansvarar för uppdatering av processbeskrivningen i kommunens verksamhetshandbok. Kommunledningskontoret är enligt uppgift till fastighetskontoret i färd med att uppdatera processbeskrivningen för att beakta planutskottets införande.
Innan kommunstyrelsens planutskott infördes kring 2014 tilldelades investeringsprojekt via beslut i servicenämnden. Att processen har förändrats efter planutskottets införande tydliggörs i
samband med att nya reglementen för nämnderna antas under hösten 2016.
Bedömning
Enligt vår bedömning är tillfredställande åtgärder under genomförande.
3.3. Önskemål om medel till ett projekt som syftar till att uppdatera ritningar för de
kommunala fastigheterna
Enligt revisionsrapporten har i budgetarbetet framställts önskemål om medel till ett projekt som
syftar till att uppdatera ritningar för de kommunala fastigheterna.

Servicenämndens svar 2014-12-17
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I nämndens svar framgår ingen kommentar eller planerad åtgärd avseende iakttagelsen i revisionsrapporten.
Beskrivning av nuläget september 2016
En förutsättning för att förebygga ÄTA-arbeten är att aktuella ritningar finns tillgängliga. Verksamheten har under senare tid anlitat konsulthjälp för att skapa ordning i ritningsarkivet. Det
förekommer en större mängd äldre ritningar i pappersform som inte omfattas av det digitala
ritningssystemet CAD. Genomgången av arkivet har förenklat för handläggare att hitta underlag samt gjort verksamhetsansvariga uppmärksamma på exempel där ritningar är ofullständiga eller saknas. Konsulthjälp har vidare anlitats för funktionen CAD-samordnare som bland
annat bevakar att ritningar kommer tillbaka från byggkonsulter och lägger upp ritningar i CADsystemet.
Bedömning
Enligt vår bedömning har nämnden vidtagit tillfredställande åtgärder.
3.4. Ett sätt att förebygga ÄTA senare i projekten vore om byggkontrollanten kom in i
ett tidigare skede
Enligt revisionsrapporten vore ett sätt att förebygga ÄTA senare i projekten om byggkontrollanten kom in i ett tidigare skede, till exempel under projekteringsfasen. Detta har inte prövats
ännu.
Servicenämndens svar 2014-12-17
I nämndens svar framgår ingen kommentar eller planerad åtgärd avseende iakttagelsen i revisionsrapporten.
Beskrivning av nuläget september 2016
Förvaltningen bedömer att ett sätt att förebygga ÄTA-arbeten senare i projekten är att byggkontrollanten kommer in i ett tidigare skede. Hittills har detta inte prövats men avsikten är att
göra det framgent. I dagsläget råder brist på byggkontrollanter att rekrytera. Enligt de intervjuade är det viktigt att finna rätt balans mellan kostnaden för kontrollfunktioner och kontrollmoment och nyttan de medför.
Bedömning/ rekommendation
Mot bakgrund av att förvaltningen, som ett led i att förebygga ÄTA-arbeten, ännu inte har prövat att ta in byggkontrollanten i ett tidigare skede i projekten, kvarstår förslaget från tidigare
granskning om denna åtgärd.
3.5. ÄTA-arbeten numreras och förtecknas i Excel eftersom avdelningen inte har något
projektverktyg
Enligt revisionsrapporten numrerades och förtecknades ÄTA-arbeten i Excel eftersom avdelningen inte hade något projektverktyg.
Servicenämndens svar 2014-12-17
I nämndens svar framgår ingen kommentar eller planerad åtgärd avseende iakttagelsen i revisionsrapporten.

Beskrivning av nuläget september 2016
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Ett projektverktyg är under införande vilket ska användas till servicenämndens byggprojekt och
följaktligen till ÄTA-arbeten. En utsedd tjänsteman inom kommunledningskontoret fungerar
som koordinator för införandet.
Bedömning
Enligt vår bedömning har nämnden vidtagit tillfredställande åtgärder.
3.6. Avsaknad av rutin för rapportering och slutredovisning av investeringsobjekt till
ansvarig nämnd och till kommunstyrelsens arbetsutskott
I revisionsrapporten framgår att investeringsobjekt ska slutredovisas genom att en redovisning
av utfall och kostnader görs till ansvarig nämnd och till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Denna slutrapport har inte efterfrågats och fastighetsavdelningen har inte haft någon rutin för
rapporteringen.
Servicenämndens svar 2014-12-17
I nämndens svar framgår ingen kommentar eller planerad åtgärd avseende iakttagelsen i revisionsrapporten.
Beskrivning av nuläget september 2016
Processen som föreskriver att investeringsobjekt ska slutredovisas genom att en redovisning
av utfall och kostnader görs till ansvarig nämnd och till kommunstyrelsens arbetsutskott, ingår
som en del av kommunledningskontorets verksamhetshandbok. Enligt de intervjuade tillämpas
inte denna rutin. Således saknas det fortfarande en rutin för fastighetsavdelningens slutredovisning av investeringsobjekt. I praktiken hanteras fastighetsavdelningens slutredovisning av
investeringsprojekt i form av dialog och genomgång med ekonom inom kommunledningskontoret, som bland annat omfattar projektets utfall och prognoser.
Bedömning/ rekommendation
Enligt vår bedömning kvarstår fortfarande avsaknad av en rutin, i linje med verksamhetshandbokens föreskrift, för slutredovisning av investeringsobjekt. Vi anser att det är en svaghet ur
uppföljningssynpunkt att inte en systematisk och formell genomgång sker av investeringsprojekts slutredovisning med berörda nämnder och kommunstyrelsen, där verksamhetsföreträdare med sakkunskap deltar och kan ge förklaringar till avvikelser. Vi rekommenderar att en
översyn sker av rutinerna för investeringsobjekts slutredovisning för att tydliggöra avrapporteringens former och innehåll.

Kalmar 2016-10-20

Anna Nordlöf
Certifierad kommunal revisor
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 Servicenämndens protokoll 2014-12-17 § 160
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1. Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun avlämnade i mars 2015 en granskning av
äldreomsorgen och huruvida omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd bedrev
en ändamålsenlig verksamhet så att de boende i särskilda boenden upplever en meningsfull
vardag. På uppdrag av revisorerna har EY genomfört en uppföljande granskning av vilka åtgärder omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd har vidtagit med anledning av
de iakttagelser och synpunkter som lämnades i revisionsrapporten 2015 samt i vilken utsträckning granskningens rekommendationer har beaktats och implementerats.
Vår sammantagna bedömning är att omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd
har genomfört, eller är i färd med att genomföra, ett antal åtgärder med anledning av rekommendationerna som lämnades vid revisorernas granskning 2015. Inom vissa områden har åtgärder inte fullt ut genomförts eller hunnit träda i kraft varför vi vill framhålla vikten av att nämnderna bevakar utvecklingen av om genomförda åtgärder leder till önskad effekt och vid behov
gör anpassningar av verksamheten.
I samband med uppföljningen har noterats att Södermöre kommundelsnämnd i februari 2016
beslutade att till och med den 1 mars 2017 ge omsorgsförvaltningen fullt mandat och ansvar
för kommundelsnämndens verksamhetsområden äldreomsorg och den kommunala hälso- och
sjukvården. Vi finner det av vikt att notera att omfördelningen av ansvar enbart omfattar förvaltningsnivå och att det politiska ansvaret och huvudmannaskapet för verksamheten kvarstår
hos Södermöre kommundelsnämnd. Det är enligt vår bedömning således väsentligt att kommundelsnämnden i vanlig ordning följer och styr verksamhetens utveckling och tillser att tillräcklig informationsöverföring sker från omsorgsförvaltningens förvaltningschef till kommundelsnämnden med avseende på Södermöres berörda verksamhetsområden.
Vår bedömning är att både omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd kan utveckla mer formella former för uppföljning av verksamheternas efterlevnad av mål- och styrdokument (t.ex. handlingsplaner och värdighetsgarantier) för området socialt innehåll. Rekommendationen från tidigare granskning, om att i större utsträckning följa upp efterlevnaden av
mål- och styrdokument, kvarstår därför till viss del.
I uppföljningen har det inte tydligt framgått att nämnderna har kännedom om i vilken omfattning
som omsorgstagares genomförandeplaner innehåller mål för sociala insatser. Följaktligen är
vår bedömning är detta är ett utvecklingsområde för både omsorgsnämnden och Södermöre
kommundelsnämnd.
Utifrån vad som har framkommit i uppföljningen lämnas följande rekommendationer till omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd:


att nämnderna utvecklar den formella uppföljningen av efterlevnad av mål- och styrdokument för området socialt innehåll.



att nämnderna förvissar sig om och löpande följer upp att mål för sociala insatser anges
i genomförandeplaner.
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2. Bakgrund
Enligt god revisionssed i kommunal verksamhet ska revisorerna regelbundet följa upp genomförda granskningsinsatser för att få svar på om åtgärder med anledning av revisorernas
granskning har genomförts1.
Revisorerna i Kalmar kommun avlämnade i mars 2015 en granskning av äldreomsorgen och
huruvida omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd bedrev en ändamålsenlig
verksamhet så att de boende i särskilda boenden upplever en meningsfull vardag. Revisorerna
gjorde bedömningen att nämnderna behövde utveckla verksamheten gällande sociala aktiviteter i de särskilda boendena. Styrningen av arbetet och särskilt träffpunkternas verksamhet
behövde förbättras, så även samarbetet mellan träffpunktsverksamheten och boendeverksamheten. Nämnderna ansågs i bättre utsträckning behöva följa upp efterlevnaden av mål- och
styrdokumenten. Ett antal rekommendationer lämnades på vilka omsorgsnämnden lämnade
svar den 17 juni 2015 och Södermöre kommundelsnämnd den 20 maj 2015.
Revisorerna i Kalmar kommun har beslutat att göra en uppföljande granskning av vilka åtgärder omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd har vidtagit med anledning av de
iakttagelser och synpunkter som lämnades i revisionsrapporten samt i vilken utsträckning
granskningens rekommendationer beaktats och implementerats.
2.1. Syfte och avgränsning
Syftet med granskningen är att bedöma om omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd har genomfört åtgärder med anledning av rekommendationerna 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 nämndens och förvaltningens beskrivning av
vidtagna åtgärder utifrån de rekommendationer som lämnades vid granskningen 2015.
2.2. Revisionsfrågor
Granskning har skett av vilka åtgärder som omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd har vidtagit avseende följande rekommendationer och synpunkter från revisionsrapporten 2015:








I större utsträckning följa upp efterlevnaden av mål- och styrdokument
Utökat samarbete mellan träffpunkterna och det boende som de är samlokaliserade med
Utveckla verksamheten gällande sociala aktiviteter
Avsaknad av mål med insatser i genomförandeplaner
Styrning av arbetet och särskilt träffpunkterna behöver förbättras
Rekrytering av även andra kompetenser än undersköterskor såsom pedagoger
Utveckla samarbete med frivilligkrafter

2.3. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser,
slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna
1

Sveriges Kommuner och Landsting. God revisionssed i kommunal verksamhet 2014, s. 47.
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av förekomsten av omsorgsnämndens och Södermöre kommundelsnämnds vidtagna åtgärder
utifrån revisionens rekommendationer vid granskningen 2015.
2.4. Metod och genomförande
Granskningen har skett i form av genomgång av dokumentstudier och intervjuer med förtroendevalda och chefstjänstemän. Intervjuer har genomförts med omsorgsnämndens presidium
och förvaltningschef samt med Södermöre kommundelsnämnds presidium och kommundelschef. De intervjuade har beretts tillfälle att saklighetskontrollera rapporten.
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3. Iakttagelser från uppföljningen per rekommendation/synpunkt
I följande avsnitt presenteras de huvudsakliga rekommendationer och synpunkter som lämnades i samband med granskningen 2015. Vidare återges berörda åtgärdspunkter i svaret från
nämnderna på revisionsrapporten och förvaltningens/nämndens beskrivning av nuläget avseende områdets status och vidtagna åtgärder. Slutligen framgår vår kommentar och bedömning
av huruvida omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd har genomfört åtgärder
med anledning av rekommendationerna som lämnades vid revisorernas granskning 2015.
3.1. Tillfällig omfördelning av ansvar mellan kommundels- och fackförvaltning
I samband med uppföljningen har noterats att Södermöre kommundelsnämnd den 17 februari
2016 tog beslut om att ge omsorgsförvaltningen fullt mandat och ansvar för verksamhetsområdena äldreomsorg och den kommunala hälso- och sjukvården inom kommundelsnämndens
geografiska ansvarsområde. Beslutet gäller till och med den 1 mars 2017.
Kommundelsnämndens beslut togs mot bakgrund av att Södermöre kommundelsförvaltning
på kort tid hade påverkats kraftigt av kompetensförsörjningssvårigheter och stora utmaningar
på personalsidan inom verksamhetsområdena äldreomsorg och den kommunala hälso- och
sjukvården. Sammantaget gjordes bedömningen att utifrån kompetensförsörjningssvårigheterna kunde inte Södermöres kommundelsförvaltning klara av patient- och rättssäkerheten
inom verksamhetsområdena äldreomsorg och hälso- och sjukvård.
Som åtgärder i den tjänsteskrivelse2 som bilades kommundelsnämndens beslut utökas tillförordnad kommundelschefs, tillika omsorgsförvaltningens förvaltningschef, mandat för att arbeta
med Södermöres enheter inom äldreomsorg och hälso-och sjukvård på exakt samma sätt som
sker med fackförvaltningens egna enheter under ett års tid till och med den 1 mars 2017.
Södermöres kommundelsförvaltnings enheter integreras fullt ut i omsorgsförvaltningens olika
enheter som t.ex. lön-/ekonomiassistentfunktioner, sjukskötersketeam, enhetschefsteam, bemanningsassistenter, biståndshandläggarenhet, nattpatrull m.m. Syfte med denna helhetsintegration är att åtgärda de akuta bristerna inom ekonomi, patient- och rättssäkerhet, arbetsmiljö samt att långsiktigt få en mer likvärdig vård och omsorg inom kommunen. Vidare framgår
i tjänsteskrivelsen att Södermöre kommundelsnämnd är fortsatt ansvarig huvudman för verksamheterna och omsorgsförvaltningens förvaltningschef får till uppgift att fortlöpande informera till kommundelsnämnden om Södermöres verksamhetsområden äldreomsorg och hälsooch sjukvård.
Kommentar och bedömning
Vi har noterat att Södermöre kommundelsnämnd i februari 2016 beslutade att till och med den
1 mars 2017 ge omsorgsförvaltningen fullt mandat och ansvar för kommundelsnämndens verksamhetsområden äldreomsorg och den kommunala hälso- och sjukvården. Vi finner det av vikt
att notera att omfördelningen av ansvar enbart omfattar förvaltningsnivå och innebär att omsorgsförvaltningens personal bistår och stärker upp kommundelsförvaltningens omsorgsverksamhet, medan det politiska ansvaret och huvudmannaskapet för verksamheten kvarstår hos
Södermöre kommundelsnämnd. Det är enligt vår bedömning således väsentligt att kommundelsnämnden i vanlig ordning följer och styr verksamhetens utveckling och tillser att tillräcklig
informationsöverföring sker från omsorgsförvaltningens förvaltningschef till kommundelsnämnden med avseende på Södermöres verksamhetsområden äldreomsorg och hälso- och
sjukvård.

2

Tjänsteskrivelse 2016-02-12 till Södermöre kommundelsnämnd, ärendebeteckning SKDN 2016/0020
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3.2. I större utsträckning följa upp efterlevnaden av mål- och styrdokument
Enligt revisionsrapporten behövde nämnderna i större utsträckning följa upp efterlevnad av
mål- och styrdokument (t.ex. handlingsplanen) för området socialt innehåll på särskilt boende.
Detta gäller särskilt innan revideringar genomförs.
Omsorgsnämndens svar 2015-06-17
Nämnden instämmer i rekommendationen. Former för uppföljning är internrevision och kvalitetsuppföljning i egen regi. I den nya organisationen avses att större del av resurserna ska
ägnas åt controllerfunktioner. Detta ska leda till förstärkt uppföljning av efterlevnaden av mål
och styrdokument.
Södermöre kommundelsnämnds svar 2015-05-20
Enligt nämndens svar hanteras rekommendationen inom den omsorgspolitiska färdriktningen.
Handlingsplanens innehåll följs upp genom redovisning till nämnd i samband med tema äldreomsorg två gånger per år. Mål följs upp inom ramen av den omsorgspolitiska färdriktningen
och tertialuppföljningen till nämnden. Arbetet med handlingsplanens delar inom vård- och omsorgsuppdraget följs upp och redovisas även till det lokala pensionärsrådet. Handlingsplanen
utvärderas och ses över årligen av förvaltning inför formulerandet av nya vård- och omsorgsuppdrag.
Beskrivning av nuläget september 2016
Omsorgsnämnden
Omsorgsförvaltningen har i mars 2016 anställt en enhetschef med ansvar för socialt innehåll.
Funktionen har bland annat till ansvar att implementera handlingsplanen för socialt innehåll
som senast reviderades 2014. I samband med att en ny mandatperiod inleddes 2015 antog
omsorgsnämnden nya mål och prioriteringar, vilka ska beaktas när handlingsplanen nu återigen är i färd med att revideras under hösten 2016.
Omsorgsnämnden följer upp efterlevnaden av mål- och styrdokument avseende socialt innehåll genom att ämnet regelbundet behandlas på nämndssammanträden. Enligt intervjuade ledamöter har information om det sociala innehållet på boenden och träffpunkter varit en återkommande diskussionspunkt i nämnden. Enligt plan ska strategier för att stärka det sociala
innehållet på boenden behandlas under ett nämndssammanträde hösten 2016. Verksamhetens redovisningar till nämnden omfattar alla utförda aktiviteter som sker i enlighet med handlingsplanen för socialt innehåll. Förvaltningschefen är direkt överställd alla enhetschefer, vilket
har bidragit till en god insyn i enskilda boenden som ger bra förutsättningar vid kommunikation
till nämnden om verksamhetens utveckling.
En del av omsorgsnämndens mål bygger på Socialstyrelsens mål, exempelvis om brukarnöjdhet med socialt innehåll och utevistelse. Nämnden tar del av Socialstyrelsens mätningar som
en del av sin uppföljning. Under våren 2016 genomfördes den senaste enkätundersökningen
avseende brukarnöjdhet och resultatet väntas vara tillgängligt i november 2016.
Mål kring socialt innehåll och utevistelse är enligt intervjuade integrerat i nämndens verksamhetsmål. Detta följs upp tertialvis av nämnden i enlighet med kommunens plan för måluppföljning. Målen bygger dock på nationell brukarbedömning vars resultat inte erhålls förrän oktober/november varje år. Fokus tertial 1 + 2 blir således på att följa upp aktiviteter inom dessa
målområden. Detta sker skriftligen.

7

Södermöre kommundelsnämnd
Kommundelsnämnden har inte tagit del av en formell uppföljning av handlingsplanen för socialt
innehåll eller för garantin om utevistelse.
En redovisning från omsorgsverksamheten i kommundelsnämnden ägde rum i oktober 2015.
Från verksamheten deltog såväl träffpunktsledare som enhetschefer för särskilt boende. Kommundelsnämnden fick vid detta tillfälle information om hur verksamheten hade utvecklats
gentemot handlingsplanen för socialt innehåll. Utförda insatser i linje med handlingsplanen
gällde exempelvis att kulturinriktad utbildning via Länsmuseet har genomförts för all omsorgspersonal avseende att öka socialt innehåll för brukare i omsorgen. Utbildningen finansierades
av beviljade medel från Kamprad-stiftelsen. Nämnden informerades vidare om att arbetet på
särskilda boenden pågick med fokus på tillåtande och stödjande attityder till att brukare ”fångar
ögonblicket” för att främja socialt innehåll i vardagen. En ytterligare insats som har genomförts
regelbundet gäller ”Generationer i samverkan”, som innebär att återkommande gruppaktiviteter anordnas där skolungdomar och äldre deltar gemensamt. Under demokrativeckan hösten
2016 träffar representanter från kommundelsnämnden bland annat träffpunktsledare, personal
från fritidsgårdverksamheten (som omfattar verksamhet för såväl barn som äldre) och pensionärsorganisationer för att diskutera hur de kan utveckla samarbetet och stärka varandras
verksamheter.
Bedömning/ rekommendation
Vår bedömning är att både omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd följer verksamhetens arbete med socialt innehåll, företrädesvis genom muntlig avrapportering från verksamhetsansvariga på nämndsammanträden. Formerna för uppföljning av verksamheternas
efterlevnad av mål- och styrdokument (t.ex. handlingsplaner och värdighetsgarantier) för området socialt innehåll kan enligt vår bedömning utvecklas till att bli mer formella. Rekommendationen från tidigare granskning om att i större utsträckning följa upp efterlevnaden av måloch styrdokument kvarstår därför till viss del.
3.3. Utökat samarbete mellan träffpunkterna och det samlokaliserade boendet
I revisionsrapporten angavs att det fanns ett behov av utökat samarbete mellan träffpunkterna
och det boende som de är samlokaliserade med. Detta var särskilt tydligt inom omsorgsnämnden. Lokaler och personal borde kunna utnyttjas mer effektivt inom exempelvis de träffpunkter
som under vissa tider endast tar emot äldre från ordinärt boende och antalet besökare emellanåt är litet.
Omsorgsnämndens svar 2015-06-17
Arbetet att stärka samarbetet är påbörjat och det har positiva effekter. Kommunikation och
samarbete mellan boendepersonal och träffpunktpersonal blir bättre. Omsorgsnämnden planerar åtgärda samarbetet kring aktiviteter på boendet och på träffpunkten genom att enhetschef för boende också är chef för den träffpunkt som ligger i anslutning till boendet.
Södermöre kommundelsnämnds svar 2015-05-20
Enligt nämndens svar är rekommendationen tagen i beaktande genom Handlingsplan socialt
innehåll i Södermöre.
Beskrivning av nuläget september 2016
Omsorgsnämnden
Förvaltningen har genomfört den omorganisering som planerades för att stärka samarbetet
mellan boenden och träffpunkter, genom att enhetschefer för boenden också är chef för den
till boendet anslutna träffpunkten. Åtgärden har skapat förutsättning för ett bättre helhetstänk
kring sociala aktiviteter i anslutning till boenden. Boendenas enhetschefer har numera även
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individuella utvecklingsmål kopplade till brukares sociala innehåll, vars status avhandlas i samband med utvecklingssamtal med förvaltningschefen.
Södermöre kommundelsnämnd
Åtgärder som har vidtagits sedan revisionen 2015 är att Södermöre numera har en träffpunkt
lokaliserad på vart och ett av de tre särskilda boendena i kommundelen. Enhetschefer för respektive boende är numera även chef för träffpunktsledarna. Träffpunktsledarna har regelbundna träffar och samordnar sina verksamheter. Bland annat kan personal från en träffpunkt
hjälpa till vid ett annat särskilt boende vid behov, exempelvis vid större evenemang. Förutsättningarna för samarbete mellan såväl träffpunkter som mellan träffpunkt och särskilt boende
har följaktligen förbättrats.
Bedömning
Enligt vår bedömning har såväl omsorgsnämnden som Södermöre kommundelsnämnd vidtagit tillfredställande åtgärder.
3.4. Utveckla verksamheten gällande sociala aktiviteter
I revisionsrapporten framgick att ett förbättringsområde gällde att få in sociala aktiviteter i det
vardagliga arbetet. Aktiviteterna behövde i större utsträckning planeras och marknadsföras på
ett tydligare sätt.
Omsorgsnämndens svar 2015-06-17
I nämndens svar framgår bland annat att i vård- och omsorgsboende är gemenskap och aktiviteter ett planerat och naturligt inslag i verksamheten. Nämnden planerar att genomföra detta
genom utvecklad samverkan med frivilliga, organisationer, skolor och andra aktörer. Träffpunkterna är en resurs i detta arbete. Tillgängligheten till träffpunkterna är viktigt för en framgångsrik
verksamhet. Det handlar t ex om verksamhetsinnehåll, öppettider, transporter.
Syftet med handlingen ”Utblick 2020 – framtidens äldreomsorg i Kalmar” är att innehållet ska
tas med i kommande verksamhetsplaner för omsorgsnämnden.
Samarbete med Länsmuseet i projektform kring sociala innehållet har slagit väl ut och är ett
samarbete att bygga vidare på.
För att förbättra kommunikation med anhöriga planeras det att införas en anhörigapplikation
där anhöriga får tillgång till viktig information bl. a. kring planering och genomförda aktiviteter
på just det boende där man har sin anhörig.
Södermöre kommundelsnämnds svar 2015-05-20
Enligt nämndens svar är rekommendationen tagen i beaktande genom Handlingsplan socialt
innehåll i Södermöre.
Beskrivning av nuläget september 2016
Omsorgsnämnden
Inom omsorgsförvaltningen pågår arbetet med att utveckla verksamhetens sociala innehåll.
Arbetet har enligt de intervjuade kommit igång bra även om vissa åtgärder ännu inte har hunnit
genomföras fullt ut. En viktig funktion som införts är projektledaren för socialt innehåll, vilken
arbetar med att etablera strukturer för det sociala arbetet. Projektledaren arbetar exempelvis
med att utveckla samverkan med frivilligkrafter, frivilligorganisationer, skolor och Kalmar Läns
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museum. Förvaltningens ambition är att fortsätta förbättra och tydliggöra former för hur aktiviteter marknadsförs och kommuniceras till omsorgstagare. I detta arbete är projektledaren för
socialt innehåll en nyckelresurs.
Ett arbete har inletts med att under en tvåårsperiod införa arbetssättet Individens Behov I Centrum, IBIC. IBIC har inslag inriktade mot utveckling av omsorgstagarnas sociala innehåll och
påverkar såväl rutiner för biståndsbedömning som verksamhetens utförande.
Kompetensutveckling kring sociala innehållet har erbjudits viss omsorgspersonal i samarbete
med Länsmuseet. Vidare är som planerat en anhörigapplikation under införande för förbättrad
kommunikation med anhöriga kring aktiviteter på boenden. En pilotstudie av applikationen genomförs i oktober 2016 på två särskilda boenden.
Omsorgsnämndens visionshandling ”Utblick 2020 – framtidens äldreomsorg i Kalmar” har beaktats i verksamheten avseende socialt innehåll. Vidare har det nya kommunfullmäktigemålet
om att Kalmar ska vara i topp 30 bland kommunerna i SKL:s mätningar gett avtryck i vissa
åtgärder kopplat till socialt innehåll. Omsorgsnämndens verksamhetsplan har behövt anpassas för att spegla åtgärder som SKL följer upp. Omsorgsnämnden har vidare fått ett uppdrag
från fullmäktige att utarbeta en långsiktig plan för äldreomsorgen som sträcker sig till år 2030,
vilken till delar har beröring på socialt innehåll.
Södermöre kommundelsnämnd
Exempel på insatser som har utvecklat verksamheten gällande sociala aktiviteter är utbildning
via Länsmuseet för all omsorgspersonal och att träffpunkter finns kopplat till alla särskilda boenden. Inom verksamheten läggs fokus på ett rehabiliterande förhållningssätt och att fånga
ögonblicken i brukarnas vardag. Personalens lyhördhet för brukarens behov är en central framgångsfaktor. Utbildningen via Länsmuseet har bidragit med verktyg och arbetssätt som främjar
en högre kvalitet på det sociala innehållet. En ny rutin infördes i november 2015 som innebär
att biståndsbedömning sker för alla brukare vilket även omfattar utformning av socialt innehåll
och aktiviteter i brukarens vardag. I biståndsbedömningen involveras såväl brukaren som dennes närstående. Regelbundna genomgångar och revideringar sker efterhand av biståndsbedömningen. Det finns även en avvikelsefunktion i systemstödet för biståndsbedömning som
kan användas till rapportering av uteblivna aktiviteter och orsaker därtill. Hittills har rutinen med
avvikelsefunktionen inte tagits i bruk fullt ut. När rutinen har implementerats förväntar sig kommundelsnämnden att få avvikelserapporter från verksamheten kopplade till socialt innehåll.
Ett antal forum såsom anslagstavlor och veckobrev används för att sprida information om aktiviteter till de boende. Personalen har en viktig roll att informera och motivera brukare till deltagande på aktiviteter. Vad förvaltningen erfar kan marknadsföring av aktiviteter utvecklas än
mer.
Bedömning
Enligt vår bedömning har såväl omsorgsnämnden som Södermöre kommundelsnämnd, utifrån revisionens synpunkter, vidtagit eller är i färd med att genomföra tillfredställande åtgärder.
3.5. Avsaknad av mål med insatser i genomförandeplaner
Enligt revisionsrapporten saknade genomförandeplaner för boende genomgående mål för sociala insatser. Planerna beskrev enbart hur insatserna ska utföras.
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Omsorgsnämndens svar 2015-06-17
Det är känt att brister i genomförandeplaner finns idag. Flera åtgärder är på gång. Utifrån Socialstyrelsens nya föreskrifter om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten kommer all personal, inklusive ledning, att få en dags utbildning med start hösten 2015. Detta ska
vara genomfört inom ett år. Stort fokus läggs på genomförandeplaner.
Beslut är också fattat att social dokumentation och genomförandeplaner ska digitaliseras för
att underlätta användandet och kvalitetssäkra innehållet. Omsorgsverksamheten står också i
beredskap att införa arbetssättet ”Äldres behov i centrum”, ÄBIC, som påverkar både biståndsbedömning och verkställighet.
Södermöre kommundelsnämnds svar 2015-05-20
Enligt nämndens svar är rekommendationen tagen i beaktande genom Handlingsplan socialt
innehåll i Södermöre.
Beskrivning av nuläget september 2016
Omsorgsnämnden
Förvaltningen har inlett ett arbete för att mål med socialt innehåll ska införas i genomförandeplaner. Under 2015 tillskapades en controllertjänst som bland annat gör interna kvalitetsuppföljningar som omfattar genomförandeplaners innehåll. Under 2016 genomgick viss omsorgspersonal utbildning med inriktning på genomförandeplaner som en del av införandet av arbetssättet IBIC, Individens Behov i Centrum (tidigare ÄBIC). I anslutning till införande av IBICprojektet pågår även som verksamheten planerade en digitalisering av genomförandeplaner.
Arbetet beräknas vara slutfört under våren 2018.
Södermöre kommundelsnämnd
Mål för det sociala innehållet formuleras och revideras regelbundet som ett led i den nya rutinen med biståndsbedömning. I handlingsplanen för socialt innehåll framgår att varje omsorgstagare ska ha en aktiv genomförandeplan med formulerade målsättningar som stärker omsorgstagarens förmåga att leva ett självständigt och meningsfullt liv. Nämnden har i dagsläget
inte kännedom om i vilken grad mål för sociala insatser anges i genomförandeplaner.
Bedömning/ rekommendation
I uppföljningen har det inte tydligt framgått att nämnderna har kännedom om i vilken omfattning
som omsorgstagares genomförandeplaner innehåller mål för sociala insatser. Följaktligen är
vår bedömning är detta är ett utvecklingsområde för både omsorgsnämnden och Södermöre
kommundelsnämnd, varför vi rekommenderar nämnderna att förvissa sig om och löpande följa
upp att mål för sociala insatser anges i genomförandeplaner.
3.6. Styrning av arbetet och särskilt träffpunkterna behöver förbättras
Revisionsrapporten visade på att hur arbetet med socialt innehåll bedrivs skiljer sig mycket åt
mellan boenden och avdelningar. Nämnderna bedömdes inte ha lyckats implementera en tillräckligt god nivå i hela organisationen. Styrningen av arbetet och särskilt träffpunkternas verksamhet behövde förbättras.
Omsorgsnämndens svar 2015-06-17
Enligt nämndens svar genomgår omsorgsförvaltningen en omfattande organisationsförändring
som syftar till en tydligare styrning och ledning av verksamheten. Träffpunkterna omfattas på
så sätt att de träffpunkter som ligger i anslutning till särskilt boende ska ingå i boendets enhetschefs ansvar. Detta ska verka för en bättre integration mellan boende och träffpunktsverksamhet.
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Södermöre kommundelsnämnds svar 2015-05-20
Enligt nämndens svar är rekommendationen tagen i beaktande genom Handlingsplan socialt
innehåll i Södermöre.
Beskrivning av nuläget september 2016
Omsorgsnämnden
Genom att enhetschefer för boenden också är chef för den till boendet anslutna träffpunkten
har styrningen förbättrats avseende arbetet med socialt innehåll. För att förebygga att rutiner
och utbud för socialt arbete skiljer sig åt mellan boenden och avdelningar erbjuds numera ett
samlat och likartat utbud av sociala aktiviteter inom varje boende som kategoriseras i tre nivåer; individuella aktiviteter, gruppaktiviteter och träffpunktsverksamhet. Kategoriseringen av
sociala aktiviteter ska införas i handlingsplanen för socialt innehåll som revideras under hösten
2016. Det är enligt de intervjuade viktigt att ett likartat utbud av socialt innehåll tillhandahålls
för omsorgstagare, oavsett boende. Dock kommer alltid vissa skillnader finnas mellan vilka
aktiviteter som utförs eftersom insatser till stor del utgår från omsorgstagares individuella behov och önskemål.
Den nya rutinen för biståndsbedömning ger utväxling för en bättre styrning av arbetet med
socialt innehåll, eftersom den innebär att brukares behov tydliggörs i högre grad och bedömningen regelbundet följs upp och justeras efterhand nya förutsättningar uppstår. Hittills har den
nya biståndsbedömningen börjat tillämpas för nyinflyttade omsorgstagare på särskilda boenden. Nästa steg är att implementera biståndsbedömningen för alla omsorgstagare. Vid intervjuerna framkom att nämndsledamöter har fått signaler från omsorgspersonal om att de nya
rutinerna för biståndsbedömning har klargjort vilka insatser som ska göras för varje enskild
omsorgstagare.
Södermöre kommundelsnämnd
I Södermöre har styrningen av arbetet med socialt innehåll förbättrats genom att träffpunktsledarna nu är underställda enhetschefer för respektive särskilt boende. Styrningen av såväl boendets som träffpunktens aktiviteter samordnas och överblickas följaktligen av enhetschefen.
Träffpunktsledare har fått ett uttalat ansvar för att driva det vardagliga arbetet med socialt innehåll även inom det särskilda boende till vilket träffpunkten är kopplat. Ett tätt samarbete och
koordinering finns mellan träffpunkterna som främjar att aktiviteter inte krockar mellan boenden
och att träffpunkterna kan ge varandra förstärkning vid behov.
Bedömning
Enligt vår bedömning har såväl omsorgsnämnden som Södermöre kommundelsnämnd vidtagit tillfredställande åtgärder.
3.7. Rekrytering av även andra kompetenser än undersköterskor såsom pedagoger
I revisionsrapporten angavs att det bör övervägas att rekrytera även personer med andra kompetenser än undersköterskor såsom t ex pedagoger för att säkerställa en bred och god kompetens.
Omsorgsnämndens svar 2015-06-17
Enligt nämnden måste resursen äldrepedagoger ställas mot övrigt behov av personalresurser
och omsorgsnämndens prioriteringar. Nämndens bedömning är att den personliga lämpligheten hos personal som arbetar med socialt innehåll är lika viktig som formell kompetens. En
kompetenshöjning hos aktivitetsansvariga skulle kunna ske genom intern samverkan med förvaltningens arbetsterapeuter.
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Södermöre kommundelsnämnds svar 2015-05-20
Enligt nämndens svar är kompetensfrågan hanterad.
Beskrivning av nuläget september 2016
Omsorgsnämnden
Ett led i att öka personalens kompetens inom socialt innehåll har varit de kulturinriktade utbildningar som har genomförts i samarbete med Länsmuseet. Vidare har omsorgsförvaltningen
utbildat ett antal specialistundersköterskor som erhållit särskild kompetens inom bland annat
socialt innehåll. Dessa funktioner väntas i hög grad kunna bidra till ett förstärkt arbete med
socialt innehåll. För närvarande analyserar förvaltningen hur specialistundersköterskornas roller bäst ska utformas framgent. En inventering pågår av vilka kompetenser och färdigheter
som finns hos personalen kopplat till sociala aktiviteter, med ambitionen att tillvarata dessa
resurser bättre. Strävan är att berörd personal ska kunna bidra med insatser (såsom exempelvis sångledare) på flera olika avdelningar och boenden.
Södermöre kommundelsnämnd
I och med rekryteringen av träffpunktsledare tillskapade kommundelsnämnden ett arbetslag
bestående av tre nya tjänster specifikt anpassade för att driva arbetet med socialt innehåll för
omsorgstagare. Verksamhetens behov av specialkompetens för socialt innehåll har tillgodosetts genom att en träffpunktsledare är kopplad till varje särskild boendeenhet. Vidare har den
kulturinriktade utbildningen som genomförts för all omsorgspersonal medfört en bred kompetenshöjning avseende socialt innehåll.
Bedömning
Enligt vår bedömning har såväl omsorgsnämnden som Södermöre kommundelsnämnd vidtagit tillfredställande åtgärder.
3.8. Utveckla samarbete med frivilligkrafter
I revisionsrapporten angavs att samarbetet med frivilligorganisationer behövde utvecklas
främst genom att nämnderna centralt tar fram strukturer för samarbetet som utgör stöd för
boendeenheterna i deras kontakter med organisationerna. När granskningen genomfördes var
det upp till varje boendeenhet att hitta sina kontakter och samarbeten, något som var tidskrävande och därför riskerade att utebli.
Omsorgsnämndens svar 2015-06-17
Nämnden delar revisionens bedömning att det är ineffektivt att varje boendeenhet ska skapa
kontakter med frivilligorganisationer. En övergripande struktur för samarbete har delvis behandlats inom kommunen genom en fallstudie kring frivilligt arbete i Kalmar i vilken omsorgsförvaltningen deltog. Nämndens förhoppning var att kommunens projektanställning skulle
skapa dessa strukturer för omsorgen. Omsorgsnämnden avser att på nytt väcka frågan och
ge omsorgsförvaltningen uppdrag att utreda förutsättningar för samarbete med frivilliga organisationer.
Södermöre kommundelsnämnds svar 2015-05-20
Enligt nämndens svar finns ett centralt dokument för frivilligkrafter som kommer att utvecklas
för anpassning av Södermöres verksamheter.
Beskrivning av nuläget september 2016
Omsorgsnämnden
Projektledaren för socialt innehåll är omsorgsverksamhetens samordnande resurs som arbetar för att skapa struktur i samverkan med bland annat föreningslivet. Genom arbetet ska det
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tydliggöras vilka kontaktytor som ska finnas för de särskilda boendenas samarbete med frivilligkrafter. Enhetschefer på boendena fungerar numera som en mer självklar kontaktperson för
frivilligas insatser beträffande socialt innehåll, genom deras funktion som ansvarig för såväl
det enskilda boendet som för ansluten träffpunkt. Den fallstudie kring frivilligt arbete som genomfördes i Kalmar kommun har klargjort vissa områden kring frivilligkrafter som förvaltningen
kan använda i sitt fortsatta samarbete med frivilliga.
Södermöre kommundelsnämnd
I Kalmar kommun har ett arbete pågått med en studie som avser samarbete med frivilligorganisationer. Kommundelsnämnden avser ta del av resultatet av studien och beakta det i tillämplig mån. I Södermöre finns ett levande samarbete mellan särskilda boenden och frivilligorganisationer. Det ingår företrädesvis i träffpunktsledarnas roller att vara boendenas kontaktyta
med frivilligkrafter. Mot bakgrund av att bara tre boendeenheter finns i kommundelen vars
träffpunkter samverkar är samarbetet med frivilligorganisationer överblickbart.
Bedömning
Enligt vår bedömning har såväl omsorgsnämnden som Södermöre kommundelsnämnd vidtagit eller är i färd med att genomföra tillfredställande åtgärder.

Kalmar 2016-10-20

Anna Nordlöf
Certifierad kommunal revisor
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1. Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun genomförde 2014 en granskning av den
kommunala missbrukarvården. På uppdrag av revisorerna har EY genomfört en uppföljande
granskning av vilka åtgärder socialnämnden har vidtagit med anledning av de iakttagelser
och synpunkter som lämnades i revisionsrapporten 2014 samt i vilken utsträckning granskningens rekommendationer har beaktats och implementerats.
Vår sammantagna bedömning efter uppföljningen är att socialnämnden i tillfredställande omfattning har genomfört ett antal åtgärder i linje med rekommendationer och synpunkter som
lämnades vid revisorernas granskning 2014.
Vi vill framhålla vikten av att socialnämnden kontinuerligt bevakar utvecklingen av om genomförda åtgärder leder till önskad effekt och vid behov gör anpassningar av verksamheten.
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2. Bakgrund
Enligt god revisionssed i kommunal verksamhet ska revisorerna regelbundet följa upp genomförda granskningsinsatser för att få svar på om åtgärder med anledning av revisorernas
granskning har genomförts1.
Revisorerna i Kalmar kommun genomförde 2014 en granskning av den kommunala missbrukarvården. Granskningen skulle besvara den övergripande revisionsfrågan om socialnämnden säkerställde att missbrukarvården var effektiv och ändamålsenlig samt hade den
kvaliteten som lagstiftning och nämndens mål angav. Revisorerna bedömde att socialnämnden till vissa delar bedrev en ändamålsenlig och effektiv missbrukarvård. Detta grundade de
på att socialnämnden hade ett förebyggande arbete främst genom serviceinsatser. Det fanns
insatser som mötte de mest förekommande typerna av missbruk och behov, evidensbaserade metoder användes i stor utsträckning samt att det fanns insatser för att möta klientens
behov av eftervård i samband med avslutad placering. Ett antal förbättringsområden angavs
för att fullt ut bedöma verksamheten som ändamålsenlig. Socialnämnden lämnade ett svar
på revisionsrapporten 28 april 2015, med komplettering 27 oktober 2015.
Revisorerna i Kalmar kommun har beslutat att göra en uppföljande granskning av vilka åtgärder socialnämnden har vidtagit med anledning av de iakttagelser och synpunkter som
lämnades i revisionsrapporten samt i vilken utsträckning granskningens rekommendationer
beaktats och implementerats.
2.1. Syfte och avgränsning
Syftet med granskningen är att bedöma om socialnämnden har genomfört åtgärder med anledning av rekommendationer och synpunkter som lämnades vid revisorernas granskning
2014 samt i vilken utsträckning granskningens rekommendationer har beaktats och implementerats.
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 nämndens och förvaltningens beskrivning
av vidtagna åtgärder utifrån de rekommendationer som lämnades vid granskningen 2014.
2.2. Revisionsfrågor
Uppföljning har skett av vilka åtgärder som socialnämnden har vidtagit avseende följande
rekommendationer och synpunkter från revisionsrapporten 2014:








1

Det saknas riktlinjer för missbrukarvården
Utveckla användandet av uppföljningsintervjun inom ASI så att aggregerad data tas
fram om klientgruppen
Det saknas riktade insatser till kvinnor
Det saknas riktlinjer och rutiner för serviceinsatserna
Tydligare rutiner för eftervård behöver tas fram
Samverkan och samsynen internt inom förvaltningen behöver förbättras
Samverkan med frivilligorganisationerna kan utvecklas ytterligare

Sveriges Kommuner och Landsting. God revisionssed i kommunal verksamhet 2014, s. 47.
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Omorganisationen av missbrukarvården har ännu inte fått önskvärd effekt

2.3. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser,
slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna
av förekomsten av socialnämndens vidtagna åtgärder utifrån revisionens rekommendationer
vid granskningen 2014.
2.4. Metod och genomförande
Granskningen har skett i form av genomgång av dokumentstudier och intervjuer med förtroendevalda och chefstjänstemän. Intervjuer har genomförts med socialnämndens ordförande, socialchef och verksamhetschef verksamhetsområde missbruk/socialpsykiatri. I bilaga
1 framgår granskade dokument och intervjuade personer. Samtliga intervjuade har beretts
tillfälle att faktagranska rapporten.
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3. Iakttagelser från uppföljningen per rekommendation/synpunkt
I följande avsnitt presenteras de huvudsakliga rekommendationer och synpunkter som lämnades i samband med granskningen 2014. Vidare återges berörda åtgärdspunkter i socialnämndens svar på revisionsrapporten och förvaltningens/nämndens beskrivning av nuläget
avseende områdets status och vidtagna åtgärder. Slutligen framgår vår bedömning av
huruvida socialnämnden har genomfört tillfredställande åtgärder med anledning av rekommendationerna som lämnades vid revisorernas granskning 2014.
3.1. Det saknas riktlinjer för missbrukarvården
Enligt revisionsrapporten bedöms inte socialnämnden i tillräcklig omfattning bedriva en tydlig
styrning av missbrukarvården eftersom nämnden inte har antagit riktlinjer för verksamheten.
Socialnämndens svar 2015-04-28
I nämndens svar framgår att riktlinjer är under framtagande och fattas beslut om i maj månad
av socialnämnden. Ambitionen har varit att få en samstämmighet med Nationella riktlinjer för
missbruks- och beroendevård, som släpps i april månad.
Socialnämndens svar 2015-10-27
Socialnämnden beslutade om riktlinjer vid nämndssammanträde den 29 september 2015.
Beskrivning av nuläget september 2016
Socialnämnden har antagit lokala riktlinjer för missbruks- och beroendevård som bygger på
de nationella riktlinjerna från 2014. De lokala riktlinjerna gäller ”Missbruks- och beroendevård”2 och ”Boendestöd missbruk”3 och inryms i socialförvaltningens verksamhetshandbok.
Vid framtagandet av riktlinjerna har förvaltningen beaktat aktuella domslut/domar inom exempelvis området serviceinsatser. Förvaltningen går igenom alla dokument i verksamhetshandboken årligen och kommer revidera riktlinjerna vid behov.
Bedömning
Enligt vår bedömning har nämnden, utifrån revisionens synpunkter, vidtagit tillfredställande
åtgärder.
3.2. Utveckla användandet av uppföljningsintervjun inom ASI
I revisionsrapporten rekommenderas socialnämnden att utveckla användandet av uppföljningsintervjun inom bedömningsinstrumentet ASI (Addiction Severity Index), så att aggregerad data tas fram om klientgruppen.
Socialnämndens svar 2015-04-28
Förvaltningen har gått med i forskningsprojektet UBÅT som bedrivs av Umeå universitet.
Genom deltagandet i UBÅT krävs att uppföljningsintervjuer görs kontinuerligt. Forskningsprojektet kommer regelbundet att tillhandahålla aggregerad data om klientgruppen och den verkan de beviljade insatserna har haft.

2
3

Fastställt av socialnämnden 2015-09-29.
Fastställt av socialnämnden 2016-02-02.
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Socialnämndens svar 2015-10-27
Deltagande i projekt UBÅT har pågått sedan mars 2015. Uppföljningsintervjuer görs varigenom aggregerad data om klientgruppen kan följas.
Beskrivning av nuläget september 2016
Uppföljningsintervjuer kopplade till bedömningsinstrumentet ASI (Addiction Severity Index)
fortskrider kontinuerligt. Förvaltningen deltar fortsatt i forskningsprojektet UBÅT vilket ger
samlad data om klientgruppen. Det finns ännu inte tillräckligt med underlag för att analysera
vilken verkan beviljade biståndsinsatser har haft för missbrukarvården. Underlag för analys
väntas inkomma allteftersom forskningsprojektet fortgår.
Bedömning
Enligt vår bedömning har nämnden, utifrån revisionens synpunkter, vidtagit tillfredställande
åtgärder.
3.3. Det saknas riktade insatser till kvinnor
Enligt revisionsrapporten är det en brist att nämnden saknar riktad verksamhet gentemot
kvinnor. Det är av flera anledningar viktigt att inom missbrukarvården ha skilda verksamheter
för kvinnor och män.
Socialnämndens svar 2015-04-28
I nämndens svar framgår bland annat att under våren 2014 har Alkohol- och drogmottagningen startat riktade kvinnogrupper. Kvinnor som anhöriga har en stor andel av stödet i
grupper riktade till anhöriga, det har nått 57 kvinnor jämfört med 9 män under 2014. Planering finns för särskilda kvinnoplatser, med möjlighet till behandling, i Slussboendet kopplat till
Smedbacken. Processen med bygglov fördröjer starten av platserna.
Fortsatt faktainsamling kommer att ske för att få tillräckliga underlag att bedöma vilka ytterligare riktade insatser som behövs för kvinnor med missbruk.
Socialnämndens svar 2015-10-27
I nämndens svar framgår bland annat att Alkohol- och drogmottagningen erbjuder behandling i riktade kvinnogrupper. Det finns också anhöriggrupper för kvinnor. Särskilda kvinnoplatser med möjlighet till behandling på Slussboendet kopplat till Smedbacken är inte åtgärdat. Bygglovet av ny lokal för Slussboendet beviljades i augusti 2015. Tidsplanen är beroende på fastighetsägarens byggnation och trolig tidplan är färdigställande under våren 2016.
Beskrivning av nuläget september 2016
Såväl riktade kvinnogrupper inom Alkohol- och drogmottagningen som anhöriggrupper för
kvinnor består. Slussboendet kopplat till Smedbacken med möjlighet till kvinnoplatser har
färdigställts i juni 2016.
Förvaltningen kan inte urskilja en trend med ökande externa placeringar av kvinnor med
missbrukarproblematik som en följd av att den riktade verksamheten till kvinnor via boendet
Esmeralda och verksamheten Ekbacken upphörde 2013. Mängden externa placeringar växlar över tid.

7

De senaste åren har förvaltningen vidtagit åtgärder varigenom insatser riktade till kvinnor i
missbruk säkerställs. Detta sker genom att förstärkning har skett av personalen inom mobilt
team missbruk, tidigare benämnd boendegruppen. Följaktligen kan fler stödinsatser numera
ske i klienters eget hem, vilket också minskar problematiken med att behöva skilja manliga
och kvinnliga klienter åt. Personalens arbetstider har vidare utökats till kvällar och helger
vilket enligt förvaltningen har medfört utökad service och tillgänglighet för hela klientgruppen
missbrukare.
Förvaltningen har noterat en ökad andel samsjuklighet bland gruppen kvinnor i missbruk. För
att bättre kunna stödja klienter med samsjuklighet har socialförvaltningen etablerat arbetssätt
som innebär att olika delar inom verksamhetsområdet överbryggas i högre utsträckning. Fokus ligger på att bedöma och tillgodose varje enskild klients unika behov av stödinsatser,
oavsett till vilket verksamhetsområde det hänför sig till.
Övriga insatser som berör kvinnor med missbruk är exempelvis att förvaltningen analyserar
statistik för hemlösa. Underlag för behov av stödboende är i färd med att granskas på individnivå. Vidare ska två vålds- och boendehandläggare anställas som särskilt uppmärksammar kvinnors behov av stödinsatser i situationer där våld på hemmaplan förekommer.
Bedömning
Enligt vår bedömning har nämnden, utifrån revisionens synpunkter, vidtagit tillfredställande
åtgärder.
3.4. Det saknas riktlinjer och rutiner för serviceinsatserna
Enligt revisionsrapporten bedriver socialnämnden ett förebyggande arbete främst genom
serviceinsatser. Det är en brist att det saknas riktlinjer och rutiner för serviceinsatserna.
Socialnämndens svar 2015-04-28
I nämndens svar framgår att i riktlinjerna som är under framtagande, kommer det att framgå
vad som ingår i serviceinsatserna. En rutin som innehåller vilken information som ges till klienter kommer också att upprättas.
Socialnämndens svar 2015-10-27
I den förvaltningsövergripande riktlinjen för missbrukarvården framgår avgränsningar för serviceinsatserna. Riktlinjen antogs av socialnämnden den 29 september.
Beskrivning av nuläget september 2016
I de framtagna riktlinjerna ”Missbruks- och beroendevård – riktlinjer” och ”Boendestöd missbruk – riktlinjer” framgår såväl avgränsningar som innehåll i serviceinsatserna. Gränsdragning mellan insatsen boendestöd och hemtjänst anges i riktlinjerna och har föregåtts av dialog och samråd mellan socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen.
Införandet av riktlinjer har bidragit till en förstärkt uppföljning avseende de insatser som ges.
Tidigare behövde inte klienter registreras inom missbrukarvården för att motta serviceinsatser, d.v.s. en hög andel av insatserna bedrevs utan biståndsprövning. De införda riktlinjerna
reglerar att serviceinsatser numera kan erbjudas till enskilda vid maximalt tre tillfällen. Därefter sker utredning och bedömning av mottagningsenheten avseende behovsprövade insatser. Följaktligen sker biståndsbedömningar numera i större utsträckning än tidigare och klienter erhåller mer behovsanpassat stöd. Genom deltagandet i forskningsprojektet UBÅT för8

väntar sig förvaltningen att få ta del av framtida utvärderingar avseende effekter av att klienter som mottar biståndsbedömda insatser inte längre kan vara anonyma.
Bedömning
Enligt vår bedömning har nämnden, utifrån revisionens synpunkter, vidtagit tillfredställande
åtgärder.
3.5. Tydligare rutiner för eftervård behöver tas fram
Enligt revisionsrapporten saknas skriftliga rutiner för eftervård, hur processen ska se ut och
när öppenvården ska kopplas in i ärendet. Det finns behov av att utveckla samarbetet mellan
nämndens olika verksamheter för att få till en god eftervård.
Socialnämndens svar 2015-04-28
Rutiner ska utarbetas i samband med beslut om riktlinjer. Eftervård ska erbjudas alla som
går i behandling.
Socialnämndens svar 2015-10-27
I den förvaltningsövergripande riktlinjen för missbrukarvården framgår ramarna för eftervård.
Riktlinjen antogs av socialnämnden den 29 september. I respektive verksamhetsbeskrivning
inom missbrukarvården ska rutinen för eftervård tydliggöras senast 30 november 2015.
Beskrivning av nuläget september 2016
Skriftliga rutiner och ramar för eftervård ingår i ”Missbruks- och beroendevård - riktlinjer”.
Genom att individuella behovsbedömningar införts i större utsträckning, uppfattar förvaltningen att det är tydligt när öppenvården ska kopplas in i ärenden.
I dagsläget uppfattar verksamheten att det inte finns behov av att tydliggöra rutinen för eftervård i missbrukarvårdens verksamhetsbeskrivningar. Genom att bättre rutiner har införts för
biståndsbedömning och att individuell bedömning sker i samverkan mellan personal som
arbetar med insatserna, anser förvaltningen att verksamheten säkerställer att alla berörda
klienter erbjuds eftervård. Vidare är det numera samma enhetschef för såväl Smedbacken
HVB (hem för vård och boende) som för öppenvården, vilket bidrar till en god överblick över
vårdkedjan och ingående processer.
Samarbete och dialog mellan nämndens olika verksamheter har enligt förvaltningen utvecklats i rätt riktning för eftervården, både på enhetschefs- och medarbetarnivå. Alla insatser
finns samlade under verksamhetschefen för missbruk och socialpsykiatri.
Bedömning
Enligt vår bedömning har nämnden, utifrån revisionens synpunkter, vidtagit tillfredställande
åtgärder.
3.6. Samverkan och samsynen internt inom förvaltningen behöver förbättras
Enligt revisionsrapporten bedöms inte samverkan internt inom socialnämnden vara fullt ut
fungerande. Det gäller främst inom verksamhetsområde missbruk och psykiatri. Det saknas
en samsyn inom verksamheten på missbrukarvården och hur den bäst ska bedrivas.
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Socialnämndens svar 2015-04-28
Kommande riktlinjer och skriftliga rutiner ska bidra till styrning och samsyn. Forum tillskapas
för regelbunden intern samverkan, med start i april 2015.
Socialnämndens svar 2015-10-27
Skriftliga riktlinjer och rutiner som grund för ledning och styrning samt samverkan och samsyn är delvis färdiga, alternativt finns i redovisad tidsplan. Enhetschefer inom myndighetsdelen respektive insatserna har regelbundna träffar för samverkan. Det har anordnats möten för
all personal på insatssidan samt mellan handläggare, behandlare från alkohol- och drogmottagningen och deras chefer. Syftet är forum för samverkan och insyn.
Fortsatt arbete för samverkan och samsyn fortsätter i samma former som beskrivits ovan,
och är en grund för implementering av såväl förvaltningsgemensamma som nationella riktlinjer.
Beskrivning av nuläget september 2016
Implementeringen av de förvaltningsövergripande riktlinjerna ”Missbruks- och beroendevård”,
som i ett särskilt avsnitt behandlar samverkan, har bidragit till en förbättrad samverkan såväl
intern som extern och till samsyn inom förvaltningen. Det införda arbetet med mötesforum
och träffar för samverkan fortgår och omfattar medarbetare på olika nivåer i verksamheten.
Olika enheters samsyn på missbrukarvården har förstärkts genom tydliggjord styrning med
riktlinjer samt att Smedsbacken och Alkohol- och drogmottagningen numera har samma enhetschef.
Bedömning
Enligt vår bedömning har nämnden, utifrån revisionens synpunkter, vidtagit tillfredställande
åtgärder.
3.7. Samverkan med frivilligorganisationerna kan utvecklas ytterligare
Enligt revisionsrapporten finns förutsättningar att utveckla samverkan med frivilligorganisationer.
Socialnämndens svar 2015-04-28
Vad gäller samverkan med frivilligorganisationer pågår regionalt arbete för brukarmedverkan
med frivilligorganisationer på regional nivå. Inom denna samverkan planeras brukarstyrda
revisioner. En plan för en mer strukturerad samverkan med frivilligorganisationerna ska tas
fram.
Socialnämndens svar 2015-10-27
Den regionala samverkan med brukarorganisationer är grunden för samverkan på lokal nivå.
Det finns ett brukarråd inom missbrukarvården på regional nivå. Brukarorganisationer har
erbjudits att delta i den regionala samordnande gruppen för missbruks- och beroendevård.
På socialförvaltningen finns utsedda kontaktpersoner som ansvarar för kontakt och samverkan med lokala frivilligorganisationer.
Beskrivning av nuläget september 2016
Den regionala samverkan med frivilligorganisationer som beskrivs i nämndens svar fortgår.
Förvaltningens uppfattning är att samverkan med frivilligkrafter är strukturerad och fungerar
väl. Planen är att brukarstyrda revisioner ska genomföras under 2017. Genom att brukare
själva genomför brukarundersökningar involveras klienterna mer och värdefulla insikter för
verksamheten kan tillvaratas.
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En del av förvaltningens samverkan med frivilligorganisationer sker genom att förvaltningen
ger bidrag till organisationer. Organisationernas efterlevnad av förutsättningar för att erhålla
bidrag följs löpande upp av förvaltningen genom dialog med och genomgång av dokumentation från organisationerna.
Bedömning
Enligt vår bedömning har nämnden, utifrån revisionens synpunkter, vidtagit tillfredställande
åtgärder.
3.8. Omorganisationen av missbrukarvården har ännu inte fått önskvärd effekt
En bedömning i revisionsrapporten var att omorganisationen som skedde av missbrukarvården 2013 inte hade fått önskvärd effekt. Detta grundades bland annat på att någon omfattande överföring av klienter från slutenvård till öppenvård inte hade kommit till stånd.
Beskrivning av nuläget september 2016
Effekterna av omorganisationen 2013 har enligt förvaltningen nu börjat framträda. Verksamheternas uppdrag och innehåll har tydliggjorts genom införandet av lokala riktlinjer som baseras på nationella riktlinjer och normer. En genomgripande förändringsprocess har skett av
rutiner för missbruks- och beroendevård i samband med implementeringen av riktlinjerna. En
viktig åtgärd har varit att öka andelen biståndsbedömningar vilket resulterar i att fler insatser
nu erbjuds efter professionell utredning som därmed bättre svarar mot klienternas reella behov. Genom att personalresurser har omfördelats i verksamheten och förstärkts till förmån
för öppenvårdsinsatser erhåller en större andel av klientgruppen stöd i den öppna vården i
jämförelse med innan omorganisationen.
Bedömning
Mot bakgrund av de åtgärder som nämnden har genomfört i samband med omorganisationen år 2013 förefaller verksamheten inom missbrukarvården enligt vår bedömning ha utvecklats i rätt riktning. Bedömningen grundas på att en ökad andel insatser enligt förvaltningen
sker i öppenvård i jämförelse med slutenvård samt att en ökad andel biståndsbedömningar
sker vilket enligt förvaltningen resulterar i bättre anpassade vårdinsatser för klientgruppen.
Kalmar 2016-10-20

Anna Nordlöf
Certifierad kommunal revisor
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Socialnämndens ordförande

Dokument:








Revisionsrapport Kalmar kommun 18 december 2014, Granskning av den kommunala missbrukarvården
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Missbruks- och beroendevård – riktlinjer, fastställt av socialnämnden 2015-09-29
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1. Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun genomförde 2014 en granskning av servicenämndens planering och genomförande av fastighetsunderhåll. På uppdrag av revisorerna
har EY genomfört en uppföljande granskning av vilka åtgärder servicenämnden har vidtagit
med anledning av de iakttagelser och synpunkter som lämnades i revisionsrapporten 2014
samt i vilken utsträckning granskningens rekommendationer har beaktats och implementerats.
Vår sammantagna bedömning efter uppföljningen är att servicenämnden i tillfredställande omfattning har genomfört ett antal åtgärder i linje med rekommendationer och synpunkter som
lämnades vid revisorernas granskning 2014. Enligt vår bedömning förefaller verksamheten
knuten till planering och genomförande av fastighetsunderhåll ha utvecklats i rätt riktning utifrån åtgärder som nämnden har genomfört sedan revisorernas granskning 2014. Vissa genomförda åtgärder har ännu inte trätt i kraft fullt ut, varför vi vill framhålla vikten av att nämnden
kontinuerligt bevakar utvecklingen av om genomförda åtgärder leder till önskad effekt och vid
behov gör anpassningar av verksamheten.
Enligt vår bedömning är det eftersträvansvärt att specifika verksamhetsmål kopplat till fastighetsunderhåll fastställs och löpande följs upp av nämnden. I uppföljningen har inte framkommit
att nämnden har antagit några specifika mål och riktlinjer för underhållsinsatser.
I allt väsentligt synes samma budgetförutsättningar för underhållsinsatser råda som vid granskningen 2014. Därmed kvarstår även bedömningen om att principerna för hur underhållsinsatser och internhyror budgeteras behöver ses över för att skapa långsiktiga stabila förutsättningar. Vidare kvarstår tidigare bedömning om att nämnden i större utsträckning behöver tydliggöra och kommunicera behovet av underhållsinsatser i kommunens budgetprocess.
Vår bedömning är att trenden avseende underhållets ekonomiska utfall har förbättrats gentemot tidigare granskning eftersom andelen utfört planerat underhåll har ökat medan andelen
utfört avhjälpande underhåll har minskat. Mot bakgrund av förvaltningens kännedom om att
indikationer i nationell statistik tyder på att Kalmar tillägnar väsentligt lägre resurser till underhåll i jämförelse med andra kommuner, vill vi betona vikten av att nämnden följer områdets
utveckling och sätter in åtgärder för att främja att tillräckligt underhåll genomförs.
Utifrån vad som framkommit i uppföljningen lämnas följande rekommendationer till servicenämnden:


Mot bakgrund av att nämnden inte har antagit några specifika mål och riktlinjer för underhållsinsatser kvarstår rekommendationen från föregående granskning om att nämnden bör besluta om mål och riktlinjer för fastighetsunderhållet. Förslagsvis kan de nyckeltal som arbetas fram inom fastighetsserviceenheten användas för ändamålet.



Mot bakgrund av att samma budgetförutsättningar för underhållsinsatser som tidigare
synes råda kvarstår rekommendationen från föregående granskning om att se över
principer för budgetering av underhållsinsatser och internhyressättning i syfte att skapa
långsiktiga stabila förutsättningar för planerat underhåll. Vidare kvarstår tidigare rekommendation om att nämnden i större utsträckning behöver tydliggöra och kommunicera
behovet av underhållsinsatser i kommunens budgetprocess.
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2. Bakgrund
Enligt god revisionssed i kommunal verksamhet ska revisorerna regelbundet följa upp genomförda granskningsinsatser för att få svar på om åtgärder med anledning av revisorernas
granskning har genomförts1.
Revisorerna i Kalmar kommun genomförde 2014 en granskning av servicenämndens planering och genomförande av fastighetsunderhåll. Granskningen skulle besvara den övergripande frågan om servicenämndens rutiner var ändamålsenliga med tillräcklig intern kontroll
för planering och genomförande av kommunens fastighetsunderhåll. Revisorerna bedömde att
servicenämndens rutiner för planering och genomförande av yttre fastighetsunderhåll till delar
var ändamålsenliga och med tillräcklig intern kontroll. Samtidigt fanns brister i systematiken
avseende planeringen av det inre underhållet och utemiljöer. Granskningen indikerade att underhållsnivån var för låg och att principerna för underhållsinsatser behövde ses över. Vidare
ansåg revisorerna att nämnden borde besluta om mål och riktlinjer för fastighetsunderhållet
och tydligare kommunicera behovet av underhållsinsatser i budgetprocessen. Slutligen ansågs
att planering av det inre underhållet och utemiljöerna behövde systematiseras. Ett antal förbättringsområden angavs för att fullt ut bedöma verksamheten som ändamålsenlig. Servicenämnden lämnade svar på granskningsrapporten den 17 december 2014 med ett antal planerade förbättringsåtgärder.
Revisorerna i Kalmar kommun har beslutat att göra en uppföljande granskning av vilka åtgärder servicenämnden har vidtagit med anledning av de iakttagelser och synpunkter som lämnades i revisionsrapporten samt i vilken utsträckning granskningens rekommendationer beaktats och implementerats.
2.1. Syfte och avgränsning
Syftet med granskningen är att bedöma om servicenämnden har genomfört åtgärder med anledning av rekommendationer och synpunkter som lämnades vid revisorernas granskning
2014.
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 nämndens och förvaltningens beskrivning av
vidtagna åtgärder utifrån de rekommendationer som lämnades vid granskningen 2014.
2.2. Revisionsfrågor
Granskning har skett av vilka åtgärder som servicenämnden har vidtagit avseende följande
rekommendationer och synpunkter från revisionsrapporten 2014:
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Rutiner för planering och genomförande av yttre fastighetsunderhåll bedöms till delar
ändamålsenliga och med tillräcklig intern kontroll



Planeringen av det inre underhållet och utemiljöerna behöver systematiseras



Nämnden bör besluta om mål och riktlinjer för fastighetsunderhållet



Underhållsbudgeten behöver ses över för att skapa långsiktiga stabila förutsättningar

Sveriges Kommuner och Landsting. God revisionssed i kommunal verksamhet 2014, s. 47.
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Trenden är att relationen mellan planerade och akuta/avhjälpande underhållsinsatser
kommer allt längre från branschens riktvärde

2.3. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser,
slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna
av förekomsten av servicenämndens vidtagna åtgärder utifrån revisionens rekommendationer
vid granskningen 2014.
2.4. Metod och genomförande
Granskningen har skett i form av genomgång av dokumentstudier och intervjuer med förtroendevalda och chefstjänstemän. Intervjuer har genomförts med servicenämndens ordförande,
förvaltningschef, fastighetschef och enhetschef för fastighetsservice. I bilaga 1 framgår granskade dokument och intervjuade personer. De intervjuade har beretts tillfälle att saklighetskontrollera rapporten.
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3. Iakttagelser från uppföljningen per rekommendation/ synpunkt
I följande avsnitt presenteras de huvudsakliga rekommendationer och synpunkter som lämnades i samband med granskningen 2014. Vidare återges berörda åtgärdspunkter i servicenämndens svar på revisionsrapporten och förvaltningens/nämndens beskrivning av nuläget
avseende områdets status och vidtagna åtgärder. Slutligen framgår vår kommentar och bedömning av huruvida servicenämnden har genomfört åtgärder med anledning av rekommendationerna som lämnades vid revisorernas granskning 2014.
3.1. Rutiner för planering och genomförande av yttre fastighetsunderhåll bedöms till
delar ändamålsenliga och med tillräcklig intern kontroll
Enligt revisionsrapporten bedömdes rutiner för planering och genomförande av yttre fastighetsunderhåll till delar ändamålsenliga och med tillräcklig intern kontroll. Ändamålsenligheten
hade ökat i och med att statusen för det yttre underhållet var inventerat för samtliga fastigheter.
Det fanns systematiskt återkommande aktiviteter för planering, genomförande och uppföljning,
vilka även bidrog till en ökad intern kontroll.
Servicenämndens svar 2014-12-17
I linje med tidigare beslut har fastighetsavdelningen lagt fokus på yttre underhåll. Framåt fortsätter arbetet med att utveckla det förebyggande underhållsarbetet. Det görs genom att fastighetssystemet Xpand kompletterats med en skötsel- och en besiktningsmodul. Här ges möjlighet att fördela tillsyns- och skötseluppgifter på ett systematiserat sätt. Uppföljning av tilldelade
uppgifter görs i samma system. Uppgiftsfördelning sker även till barn- och ungdomsförvaltningens vaktmästare som via webb får arbetsorder på uppgifter som ska utföras inom ett givet
tidsintervall. Detta är möjligt genom de vaktmästaravtal som uppdaterats och tecknats med
respektive rektor. Att jobba metodiskt och systematiserat med att förebygga underhåll kommer
att ge effekter på en minskning av det avhjälpande underhållet och på så sätt ett större utrymme till planerat underhåll.
Beskrivning av nuläget september 2016
Arbetet fortsätter med att utveckla planering av underhållsinsatser. För några år sedan var
underhållsplanering en uppgift inom byggenheten. Enligt förvaltningen hade verksamheten då,
och har fortfarande, god kapacitet att tillräckligt snabbt hantera avhjälpande/akut underhåll när
behov uppstod. Däremot var arbetet med planerat underhåll bristfälligt i flera avseenden och
förebyggande underhåll saknades helt. Numera har ansvaret för underhållsplanering omfördelats och involverar enheten för fastighetsservice som i samordning med fastighetsförvaltningen har överblick och ett helhetsgrepp om utförande och planering av underhållsinsatser.
Ambitionen är att minska avhjälpande underhåll genom att öka planerade och förebyggande
underhållsinsatser.
En viktig åtgärd för att skapa ett förebyggande arbete med underhåll är att en skötsel- och
inspektionsmodul som omfattar hela fastighetsbeståndet har implementerats i systemstödet
Incit Xpand. Modulen fungerar som stöd vid underhållsplanering och bidrar till överblick av
underhållsstatus, behov, beräknad tidsåtgång och fördelning av resurser och arbetsinsatser.
Genomförda underhållsinsatser avrapporteras löpande i systemet. Förvaltningen är i färd med
att analysera hur Incit Xpand framgent kan användas vid prioritering av olika underhållsinsatser. En metod för att upptäcka vattenläckage som har testats på senare tid har fallit väl ut som
förebyggande insats. Metoden bygger på att använda ett tekniskt instrument som identifierar
vattenläckor på befintliga fastigheter såväl som under byggnationers uppförande, vilket gör att
erforderliga åtgärder kan sättas in snabbt innan vattenskador hinner bli utbredda. Vissa akuta
händelser såsom olyckor kommer emellertid aldrig att kunna undvikas genom förebyggande
underhåll.
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Kontinuerliga inspektioner av byggnaders skick och underhållsbehov utförs med viss frekvens
årligen, beroende på typ av fastighet. Resultat från inspektionerna förtecknas i systemstödet
Incit Xpand och följaktligen hålls fastighetsbeståndets skick uppdaterat. Numera har systemets
funktion att föra in noteringar om iakttagelser börjat användas i större utsträckning jämfört med
tidigare. Inspektionerna utgör enligt förvaltningen ett kärnmoment i ett ändamålsenligt arbete
med såväl planerat och förebyggande underhåll.
Förvaltningen har en ambition att i oktober varje år ha tagit fram en plan för planerat underhåll
inför kommande kalenderår. Planen ska bygga på information från skötsel- och inspektionsmodulen och på iakttagelser som framkommer vid dialog med verksamheternas lokalsamordnare och fastighetsavdelningens byggprojektledare. Ett arbete pågår vidare med framtagande
av långtidsplaner för planering av underhåll på fem års sikt. Därmed förlängs den hittills tillämpade planeringshorisonten för underhållsinsatser från tre till fem år. För en optimal planering
av underhållsinsatser är det viktigt att behov och strategier kopplat till verksamhet och investeringar genomsyrar beslut om åtgärder. Följaktligen ingår dialog med såväl verksamhetsföreträdare som förtroendevalda som en viktig komponent i underhållsplaneringen.
Enligt förvaltningens uppfattning är det ännu för tidigt att utvärdera effekterna av de åtgärder
som vidtagits för förbättrad underhållsplanering. Emellertid har från nämndens sida noterats
att utvecklingen går åt rätt håll genom att kostnaderna för avhjälpande insatser har sjunkit till
förmån för planerade insatser. I analysen måste beaktas att verksamheten under senaste året
har drabbats av allvarliga olyckor såsom vattenläckor, vilka har inneburit kostnadskrävande
avhjälpande underhåll.
Bedömning
Enligt vår bedömning förefaller verksamheten knuten till planering och genomförande av fastighetsunderhåll ha utvecklats i rätt riktning utifrån åtgärder som nämnden har genomfört sedan revisorernas granskning 2014. Vissa genomförda åtgärder har ännu inte trätt i kraft fullt
ut, varför vi vill framhålla vikten av att nämnden kontinuerligt bevakar utvecklingen av om genomförda åtgärder leder till önskad effekt och vid behov gör anpassningar av verksamheten.
3.2. Planeringen av det inre underhållet och utemiljöerna behöver systematiseras
Enligt revisionsrapporten behöver planeringen av det inre underhållet och utemiljöerna systematiseras. En helhetsbild över det samlade behovet ger nämnden en bättre grund för att prioritera och kommunicera behoven.
Servicenämndens svar 2014-12-17
I nämndens svar framgår att samma systematisering av inre underhåll och utemiljöer som finns
för det yttre fastighetsunderhållet är önskvärt, men får tillsvidare hanteras ur ett längre tidsperspektiv. Att systematisera och skapa bättre underlag för det inre underhållet via fastighetssystemet kräver att en inventering och beräkning görs av inre underhållsdelar såsom antal kvm
tak, golv, väggar, fönsteryta etc. En bedömning av ingående materialtyper och livslängder på
de olika delarna blir också nödvändig att göra. Energiprojektet hjälper till viss del att skapa
underhållsplatser för de tekniska installationerna. Övrigt arbete kräver extra resurser.
Beskrivning av nuläget september 2016
Som tidigare kvarstår prioriteringen av yttre underhållsinsatser i förhållande till inre underhållsinsatser. Verksamhetens bedömning är fortfarande att yttre underhåll medför störst helhetsnytta för att bibehålla fastighetsbeståndets skick.
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Verksamhetens helhetsbild över det samlade underhållsbehovet har numera förstärkts genom
att förutom yttre underhåll registreras även åtgärder för inre underhåll och fastigheters utemiljöer i samma systemstöd (Incit Xpand). Genom input från fastighetsservice egna personal och
verksamheternas vaktmästare bedöms inre underhållsbehov löpande och noteringar om status förs in i systemstödet. En underhållstakt är fastställd för olika verksamheter som omfattar
såväl yttre som inre underhåll. Avseende inre underhåll framställs ibland önskemål från verksamheten att exempelvis ommålning ska ske med tätare intervall än vad som anges i fastighetsservice planering. Behovet av underhåll som fastställs vid inspektioner är styrande för vilka
insatser som genomförs. I övrigt kan tätare åtgärder ske i den mån berörd verksamhet själva
finansierar dem.
Ett energiprojekt som genomförs i verksamheten har enligt förvaltningen fungerat stödjande
för att skapa en överblick av det inre underhållsbehovet. Genomtänkta insatser som företas
genom projektet ger vinster för det inre klimatet i byggnader och tillgodoser även i viss omfattning inre underhållsbehov.
Bedömning
Enligt vår bedömning har nämnden, utifrån revisionens synpunkter, vidtagit tillfredställande
åtgärder.
3.3. Nämnden bör besluta om mål och riktlinjer för fastighetsunderhållet
Enligt revisionsrapporten bör nämnden besluta om mål och riktlinjer för fastighetsunderhållet.
Målen och riktlinjerna skulle utgöra en gemensam utgångspunkt för den återkoppling som sker
till nämnden.
Servicenämndens svar 2014-12-17
Serviceförvaltningen ser en möjlighet att i samband med budgetarbetet beskriva inriktningen
av underhållsplanen och som därmed beslutas i samband med beslut om budget. Två gånger
per år får nämnden en rapport på utfallet för att ge berörda en insyn i hur arbetet fortskrider. I
årsrapporten ges också en möjlighet att förtydliga underhållsbehovet.
Beskrivning av nuläget september 2016
Nämnden har inte beslutat om specifika mål och riktlinjer för fastighetsunderhållet. Budgeten
innehåller enligt förvaltningen övergripande mål med beröring på fastighetsunderhåll. Verksamheten vinner i längden mest på att prioritera resurser för yttre underhåll. En målsättning är
att det planerade underhållet ska öka och det avhjälpande underhållet ska minimeras. Mycket
fokus läggs på energiprojektet som tillgodoser delar av underhållsbehovet. Rutinen att verksamheten rapporterar status för planerat underhåll till nämnden två gånger per år, i maj och i
november, kvarstår. Genomgången omfattar fasta rapportpunkter gällande underhåll och på
sammanträdet finns utrymme för att besvara frågor från enskilda ledamöter.
Databasen Kolada används för jämförelser med andra kommuner. Enligt de intervjuade har
Kalmar relativt låga kostnader för underhåll. Hur effektiv verksamheten är i övrigt påverkar
utfallet av fastighetsunderhållet genom att icke förbrukade resurser kan användas för underhållsinsatser. Exempelvis kan milda vintrar medföra lägre energikostnader för verksamheterna
som i sin tur ger större utrymme för underhållsinsatser. Det är enligt de intervjuade viktigt att
hitta rätt balans för mål om underhållsinsatser. Om målsättningen är att minimera underhåll
riskerar för lite åtgärder genomföras som på sikt innebär ett stort behov av akuta åtgärder.
Samtidigt är det inte effektivt med överskötsel och att underhålla fastigheter med onödigt täta
intervall. Nyckeln är att löpande hålla sig uppdaterad om byggnaders behovsstatus och syste-
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matiskt sätta in åtgärder enligt plan såväl som i förebyggande syfte. Beträffande nämnda nyckelåtgärder ligger verksamheten i dagsläget väl framme. Fastighetsserviceenheten arbetar för
närvarande med framtagande av nyckeltal att styra mot gällande exempelvis planerat, förebyggande och avhjälpande underhåll, uttryckt i kronor per kvadratmeter.
Som noterat i tidigare granskning är det ibland problematiskt för medarbetare att avgöra vilka
insatser som ska hänföras till avhjälpande respektive planerat underhåll. Vad förvaltningen
erfar klassificeras fortfarande i viss mån planerade åtgärder som avhjälpande på grund av
gränsdragningsproblematiken. Inom de närmaste åren räknar förvaltningen med att åtskillnaden mellan de olika insatserna kommer att tydliggöras med hjälp av att status för underhållet
nu registreras fullt ut i skötsel- och inspektionsmodulen i Incit Xpand.
Bedömning/ rekommendation
Enligt vår bedömning är det eftersträvansvärt att specifika verksamhetsmål kopplat till fastighetsunderhåll fastställs och löpande följs upp av nämnden. Mot bakgrund av att nämnden inte
har antagit några specifika mål och riktlinjer för underhållsinsatser kvarstår rekommendationen
från föregående granskning om att nämnden bör besluta om mål och riktlinjer för fastighetsunderhållet. Förslagsvis kan de nyckeltal som arbetas fram inom fastighetsserviceenheten användas för ändamålet.
3.4. Underhållsbudgeten behöver ses över för att skapa långsiktiga stabila förutsättningar
Enligt revisionsrapporten behövs en översyn av principerna för hur underhållsinsatser budgeteras och för internhyrorna för att skapa långsiktiga stabila förutsättningar. Vidare behöver
enligt revisionsrapporten nämnden i större utsträckning tydliggöra och kommunicera behovet
av underhållsinsatser i kommunens budgetprocess.
Servicenämndens svar 2014-12-17
I nämndens svar framgår att ett sätt är att fullmäktige ger ökat utrymme till övriga nämnders
driftsanslag. I takt med kostnadsökningar och uteblivna hyreshöjningar har utrymmet för planerat underhåll minskat. Ett annat sätt är att ge servicenämnden möjlighet att fondera eventuella driftöverskott till ett underhållskonto. Då skapas incitament för att arbeta med kostnadseffektiviseringar på driftsidan. Det ger även en bättre möjlighet att planera och samordna underhållsåtgärder över tid. Vi tror också att vårt effektiviseringsarbete, både på energisidan och via
uppstramning av rutiner, kommer att generera lägre driftskostnader. Denna pluseffekt bör tillfalla planerat underhåll.
Beskrivning av nuläget september 2016
I dagsläget råder i stort samma förutsättningar för underhållsbudgeten som tidigare. Underhållsbudgeten består av de medel som kvarstår efter att andra verksamheter har budgeterats.
Underhållsbudgeten är i förvaltningens mening inte tillräcklig för att täcka de verkliga behoven.
Den underhållsplan för nästföljande kalenderår som tas fram i oktober borde enligt intervjuade
vara aktuell att beakta inför beslut om budget. Eftersom underhållsbehoven varierar mellan år
är det inte optimalt att underhållsresurser går förlorade till andra verksamheter om de inte förbrukas under ett visst år. Möjligheten att spara driftöverskott till framtida underhåll är fortsatt
önskvärt men har hittills inte realiserats. Det krävs ett fullmäktigebeslut för detta i anslutning
till budget. Frågan om att spara driftöverskott har förts fram i förarbetena till budget men ingen
formell framställan har gjorts från servicenämndens sida. Så länge en resultatutjämning inte
är aktuell för servicenämndens verksamhet kan enligt de intervjuade inte heller den långsiktiga
underhållsplaneringen som har inletts implementeras effektivt.
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Från 2017 övergår verksamheten till komponentredovisning i den ekonomiska redovisningen.
Underhållsåtgärder som av tradition har kostnadsförts direkt kommer då i högre utsträckning
att klassificeras som investeringar och bli föremål för avskrivningar. Det är enligt förvaltningen
viktigt att tillräckliga resurser tillägnas underhållet genom att budgeten beaktar de ökade avskrivningarna.
Vad gäller revisionens rekommendation att se över principer för internhyror för att skapa stabilare förutsättningar för planerat underhåll kvarstår internhyresnivån och kalkylerna oförändrade sedan tidigare. Ca 150 kronor per kvadratmeter av internhyran ska täcka avhjälpande
och planerat underhåll. Enligt förvaltningen ligger hyresnivåerna lågt och det borde finnas utrymme för hyreshöjningar för skapa större utrymme för underhåll. Emellertid är det problematiskt att få igenom hyreshöjningar mot de kommunala verksamheterna.
Förvaltningen har i dagsläget tillgodosett revisionens synpunkt om att en ändring i underhållsplanen bör följas av en budgetförändring på objektsnivå i ekonomisystemet. Ca 60 procent av
underhållsbudgeten är nu projektstyrd och finns inlagd i ekonomisystemet. Rutinen innebär en
tydligare uppföljning av underhållskostnaders fördelning och förbättrad möjlighet att tillvarata
erfarenheter inför kommande projekt.
I dagsläget har kommunens fastigheter enligt de intervjuade inget underhållsbehov av alarmerande storlek. Fastigheterna håller på en övergripande nivå ett godtagbart skick och nämndens
ekonomi är som helhet god över tid.
Bedömning/ rekommendation
Enligt vår bedömning kvarstår i allt väsentligt samma budgetförutsättningar för underhållsinsatser som vid granskningen 2014. Följaktligen kvarstår revisionens tidigare rekommendation
om att se över principer för budgetering av underhållsinsatser och internhyressättning i syfte
att skapa långsiktiga stabila förutsättningar. Vidare kvarstår tidigare bedömning och rekommendation beträffande att nämnden i större utsträckning behöver tydliggöra och kommunicera
behovet av underhållsinsatser i kommunens budgetprocess.
3.5. Trenden är att relationen mellan planerade och akuta/avhjälpande underhållsinsatser kommer allt längre ifrån branschens riktvärde
I revisionsrapporten noteras att branschens riktvärde för viktning mellan planerat och löpande
underhåll är att 70 procent fördelas på planerat underhåll och resterande 30 procent på mer
akuta/avhjälpande insatser. Enligt revisionsrapporten är trenden i Kalmar sådan att relationen
mellan planerade och akuta/avhjälpande underhållsinsatser kommer allt längre ifrån branschens riktvärde och de planerade underhållsinsatserna understiger 60 procent av totalt underhåll.
Servicenämndens svar 2014-12-17
I nämndens svar omnämns att metodiskt och systematiserat arbete med att förebygga underhåll kommer att ge effekter på en minskning av det avhjälpande underhållet och på så sätt ett
större utrymme till planerat underhåll.
Beskrivning av nuläget september 2016
Enligt förvaltningens uppfattning går utvecklingen åt rätt håll gällande minskning av avhjälpande underhåll och ökning av det planerade underhållet. Vi har i samband med uppföljningen
efterfrågat och erhållit det ekonomiska utfallet och budget för planerat respektive avhjälpande
underhåll för de senaste åren:
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Planerat underhåll

Avhjälpande underhåll

Budget
Utfall
Budget
Utfall
2016
35,6
39,4*)
17,5
20,6*)
2015
34,0
40,9
17,7
19,9
Tabell: Underhåll i mnkr. *) Utfallet för 2016 är lämnad prognos.

Relativa andelar av utfört underhåll
Planerat
Avhjälp.
66 %*)
34 %*)
67 %
33 %

Utifrån tabellen kan vi konstatera att fördelningen mellan planerat och avhjälpande underhåll
ligger på en liknande nivå mellan 2015 och 2016. Jämfört med trenden som visades vid granskningen 2014 har en förbättring skett i den mening att det utfallet nu ligger närmare branschens
riktvärde för viktning som enligt revisionsrapporten är att 70 procent fördelas på planerat underhåll och resterande 30 procent på mer akuta/avhjälpande insatser.
Fastän relationen mellan planerat och avhjälpande underhåll har förbättrats finns enligt förvaltningen indikationer på att det planerade underhållet fortfarande ligger på en för låg nivå. Förvaltningen har tagit del av statistik från företaget Incit, tidigare REPAB, som står bakom utvecklingen av det fastighetssystem (Incit Xpand) som förvaltningen använder. I statistiken från
Incit framgår enligt de intervjuade att Kalmar i jämförelse med andra kommuner har en låg
genomsnittlig siffra för underhållskostnader, Kalmars planerade underhåll uppgår till ca 70-80
kronor/kvadratmeter medan genomsnittet enligt Incit:s statistik ligger på 175 kronor/kvadratmeter. I samband med uppföljningen har vi inte styrkt dessa uppgifter.
Bedömning
Vår bedömning är att trenden avseende underhållets ekonomiska utfall har förbättrats gentemot tidigare granskning eftersom andelen utfört planerat underhåll har ökat medan andelen
utfört avhjälpande underhåll har minskat. Mot bakgrund av förvaltningens kännedom om att
indikationer i nationell statistik tyder på att Kalmar tillägnar väsentligt lägre resurser till underhåll i jämförelse med andra kommuner, vill vi betona vikten av att nämnden följer områdets
utveckling och sätter in åtgärder för att främja att tillräckligt underhåll genomförs.

Kalmar 2016-10-20

Anna Nordlöf
Certifierad kommunal revisor
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