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§ 82
Upphandling av livsmedel, grossist
Dnr KS 2017/0864
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 31 juli 2017.
Kravspecifikation produkter.
Bakgrund
Upphandlingen omfattar produktsortimenten kolonialvaror, kaffe samt kylda
och frysta livsmedel enligt sortimentsspecifikationen för enheter inom
skolverksamhet, servicehus, centralkök, förskolor m.fl. för successivt uttag
under avtalstiden. Anbudsprislistan innehåller totalt 1107 produkter där minst
1063 produkter ska offereras av anbudsgivaren.
Upphandlingen omfattar utöver Kalmar kommun våra samverkanskommuner
samt Kalmarsunds Gymnasieförbundet.
I anbudet anges ett antal skall-krav som ska uppfyllas för att anbudet ska vara
kvalificerat:
Krav på leverantörer
 Ekonomisk kapacitet
 Referenser på tidigare erfarenhet av likande verksamhet
 Kvalitetssäkring
 Livsmedelssäkerhet
 Spårbarhet
 Transporter
Krav på samtliga produkter
 Märkning enligt livsmedelslagen
 Förpackningskrav
 Innehållsdeklaration och näringsvärden
Utöver ovanstående krav har ett stort antal kvalitetskrav ställts på respektive
produkt.
Utvärdering har skett av de anbud som uppfyller ställda krav och som har
lämnats av leverantörer som kvalificerats till utvärderingen.



Totalkostnad på utvalt sortiment
Rabatt på samordnad varudistribution

75 %
25 %

Avtalstiden är fr.o.m. 2017-10-01 t.o.m. 2019-09-30. Därefter har beställaren
en ensidig möjlighet att begära förlängning av avtalet med 1 + 1 år.
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Överläggning
Maria Kleveborn, serviceförvaltningen, redogör för ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag
att slutföra upphandlingen av livsmedel, grossist och teckna avtal med Martin
& Servera AB (org.nr. 556233-2451).
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

§ 83
Motion från Per Dahl (M), Björn Brändewall (L) och
Christopher Dywik (KD) - Äldreboenden ska konkurrera
med livskvalitet - inte bara lägsta pris
Dnr KS 2017/0482
Handlingar
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 15 juni 2017, § 53.
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 29 maj 2017.
Motion.
Bakgrund
Per Dahl (M), Björn Brändewall (L) och Christopher Dywik (KD) föreslår i en
motion att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda hur
kvalitetsaspekter ska kunna få större påverkan på resultatet av upphandlingar
samt att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utforma riktlinjer
för uppföljning av kvalitetsarbetet för äldreboenden, lika för alla utförare,
kommunala som enskilda.
Omsorgsförvaltningen har tagit fram ett yttrande över motionen. Av yttrandet
framgår bland annat följande:
I en upphandling måste man formulera vilka krav man har på den tjänst som
ska upphandlas och hur man ska kunna utvärdera inkomna anbud. De krav
som ställs i en upphandling av vård och omsorg utgår ifrån omsorgsnämndens
egen verksamhet och de krav som finns på det egna utförandet.
I de senaste upphandlingar som gjorts har det i anbudsunderlaget angivits ett
stort antal kvalitetskrav som den blivande entreprenören ska tillgodose. De
kvalitetskraven är samma krav som omsorgsnämnden har på den egna
kommunala verksamheten. Om det ska ställas högre kvalitetskrav på en
blivande entreprenör så krävs det andra politiska beslut i en eventuell
kommande upphandling.
Omsorgsförvaltningen har riktlinjer och rutiner för uppföljning av
kvalitetsarbetet både i egen och upphandlad verksamhet och som följs upp
årligen.
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Omsorgsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige avslår motionen.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Ingemar Einarsson (C) föreslår att arbetsutskottet ska tillstyrka
omsorgsnämndens förslag.
2. Christina Fosnes (M) och Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår att
arbetsutskottet ska tillstyrka motionen.
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med
Ingemar Einarssons förslag.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att omsorgsnämnden
har kvalitetskrav där kvalitetsaspekter har stor påverkan på resultatet av
upphandlingar samt har riktlinjer för uppföljning av kvalitetsarbetet på
äldreboenden som är lika för alla utförare.
Reservation
Christina Fosnes (M) och Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverar sig till förmån
för eget förslag.

§ 84
Motion från Per Dahl (M) om beslutsrutinerna vid
uppföranden av nya äldreboenden
Dnr KS 2017/0346
Handlingar
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 15 juni 2017, § 54.
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 29 maj 2017.
Motion.
Bakgrund
Per Dahl (M) föreslår i en motion att Kalmar kommun borde se över sina
beslutsprocesser när nya äldreboenden beslutas och beställs, för att möjliggöra
bättre övergripande diskussions- och påverkansmöjligheter för de
förtroendevalda i nämnden i ett tidigt stadium av beslutsprocessen. Vidare
föreslås att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att låta utreda
hur en sådan beslutsprocess skulle kunna utformas.
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Omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen eftersom
rutiner redan finns för delaktighet för omsorgsnämndens ledamöter i
beslutsprocessen för nya äldreboenden.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Ingemar Einarsson (C) föreslår att arbetsutskottet ska tillstyrka
omsorgsnämndens förslag.
2. Christina Fosnes (M) föreslår att arbetsutskottet ska tillstyrka
motionen.
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med
Ingemar Einarssons förslag.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige avslår motionen eftersom rutiner redan finns för
delaktighet för omsorgsnämndens ledamöter i beslutsprocessen för nya
äldreboenden.
Reservation
Christina Fosnes (M) reserverar sig till förmån för eget förslag.

§ 85
Överenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och
kommunerna i Kalmar län om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Dnr KS 2017/0768
Handlingar
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 15 juni 2017, § 58.
Utdrag ur socialnämndens protokoll den 20 juni 2017, § 144.
Utdrag ur Södermöre kommunsdelsnämnds protokoll den 14 juni 2017, § 50.
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 1 juni 2017.
Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar
län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

6 (14)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-08-22
Bakgrund
På uppdrag av ”Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och
angränsade område hälso- och sjukvård” har en arbetsgrupp från landstinget
och kommunerna i Kalmar län tagit fram en överenskommelse gällande den
nya Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som
börjar gälla den 1 januari 2018. Nuvarande Lag om kommunernas
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (BAL) upphör då att gälla.
Syftet med den nya lagen är att möjliggöra en trygg, säker och smidig övergång
från slutenvård till öppen vård och omsorg. Befintliga bestämmelser i Hälsooch sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen om fast vårdkontakt och samordnad
individuell plan (SIP) ska tillämpas.
Den nya lagen lyfter fram ett personcentrerat och proaktivt arbetssätt där
utskrivningsplaneringen för att säkerställa den fortsatta vården utanför
sjukhuset börjar redan vid inskrivningen.
Uppföljning av överenskommelsen följer en särskild angiven plan. Ändring
och/eller tillägg till denna överenskommelse ska, för att vara bindande, vara
skriftliga samt undertecknade av båda parterna. Beslut om mindre ändringar
som inte påverkar överenskommelsens huvudsakliga innehåll kan initieras och
godkännas av Länsgemensam ledning i samverkan. Uppföljning för år 2018 ska
ske senast den 31 augusti 2018. Utvärderingen ska vara klar den 31 december
2018 och parallellt ska en ny överenskommelse tas fram.
Kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län väntas fatta beslut om
överenskommelsen under hösten 2017.
Omsorgsnämnden, socialnämnden och Södermöre kommundelsnämnd har
föreslagit att kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen.
Överläggning
Christina Erlandsson, omsorgsförvaltningen, redogör för ärendet.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen mellan Landstinget i
Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård.

§ 86
Avgifter för transport av avliden
Dnr KS 2017/0769
Handlingar
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 15 juni 2017, § 57.
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 5 juni 2017.
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Förslag till avgifter.
Bakgrund
Enligt 1 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) HSL innefattas i hälso- och
sjukvård att ta hand om avlidna. Kommunerna har ansvar för att ta hand om
de som avlider i särskilda boendeformer och hemsjukvårdspatienter i ordinärt
boende.
Kommunen har rätt att enligt bestämmelser om vårdavgifter i 26§ hälso- och
sjukvårdslagen ta ut avgift i samband med omhändertagande av avlidna.
Avgiften ingår inte i kommunens maxtaxa för äldreomsorg. Det är dödsboet
som ska betala denna avgift.
I de flesta fall tar anhöriga hand om och beställer transport hos valfri
transportör. I dessa fall uppstår ett avtalsförhållande och ett betalningsansvar
direkt mellan dödsboet och transportören, utan att kommunen berörs.
Kommunens avgift till dödsboet tas ut när anhöriga inte finns eller av annan
anledning inte ombesörjer att transport beställs till bårhus. Avgiften
kommunen tar ut av dödsboendet får inte överstiga kommunens självkostnad.
Omsorgsnämnden har föreslagit att en avgift om 1 500 kronor ska tas ut för
transport av avliden när anhöriga inte själva ombesörjer denna transport.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Avgift ska tas ut med 1 500 kronor för transport av avliden från särskilt
boende och hemsjukvårdspatienter i ordinärt boende till bårhus när
anhöriga inte själva ombesörjer denna transport.
2. Avgiften ska indexregleras enligt taxiindex.
3. Beslutet ska gälla från den 1 oktober 2017.

§ 87
Motion från Christina Fosnes (M) om motprestation vid
försörjningsstöd
Dnr KS 2016/0968
Handlingar
Utdrag ur socialnämndens protokoll den 20 juni 2017, § 142.
Socialförvaltningens skrivelse den 8 juni 2017.
Motion.
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Bakgrund
Christina Fosnes (M) föreslår i en motion att Kalmar kommun utreder
förutsättningarna för kommunen att utkräva motprestation för försörjningsstöd inom kommunen.
Arbetsutskottet beslutade den 17 januari 2017 att återremittera ärendet till
socialnämnden för att förtydliga beslutsunderlaget samt beslutsformuleringen
när det gäller motprestation vid försörjningsstöd inom socialtjänsten.
Socialförvaltningen har därför utrett frågan igen och tagit fram ett förslag till
yttrande. Av yttrandet framgår bland annat följande:
En grundläggande förutsättning för rätten till ekonomiskt bistånd är att den
som kan arbeta står till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söker arbete.
Det är en form av motprestation som ställs på alla sökande. En person som
deltar i arbetsförmedlingens åtgärder anses stå till arbetsmarknadens
förfogande och har då rätt till ekonomiskt bistånd om behovet inte kan
tillgodoses på annat sätt. Det ställs krav på att den enskilde accepterar anvisade
arbeten, utbildningar och andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder är enligt lag statens ansvar och socialtjänstens åtgärder får inte ersätta de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Det är
staten, genom Arbetsförmedlingen, som har den totala överblicken och
kompetensen när det gäller rätt insats och matchning av arbetssökande.
Gällande förslaget att utreda förutsättningarna att utkräva motprestation för
försörjningsstöd inom kommunen anses att detta är en fråga som inte behöver
utredas då detta regleras enligt socialtjänstlagen och är något som redan sker
vid handläggning av försörjningsstöd.
Socialnämnden har förslagit att kommunfullmäktige avslår motionen om att
utreda förutsättningarna för kommunen att utkräva motprestation för
försörjningsstöd inom kommunen.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Dzenita Abaza (S) och Bertil Dahl (V) föreslår att arbetsutskottet ska
tillstyrka socialnämndens förslag.
2. Christina Fosnes (M) och Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår att
arbetsutskottet ska tillstyrka motionen.
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med
Dzenita Abazas m.fl. förslag.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige avslår motionen om att utreda förutsättningarna för
kommunen att utkräva motprestation för försörjningsstöd inom kommunen.
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Reservation
Christina Fosnes (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet och anför följande:
”Jag beklagar avslag på min motion ’Motprestation vid försörjningsstöd’.
Med stöd av Socialtjänstlagen (4 Kap §4) kan socialnämnden ställa individuellt
anpassade krav om motprestation för dem som uppbär försörjningsstöd. I de
kommuner där krav om motprestation införts, i samarbete med
arbetsförmedlingen, har det medfört förbättrade förutsättningar för den
enskilde att komma i arbete, utbildning och tiden för försörjningsstöd har blivit
kortare. Det finns goda exempel från andra kommuner för Kalmar kommun
att ta lärdom av där en utredning om genomförande om krav om
motprestation vid försörjningsstöd hade varit att föredra framför avslag.
Enligt Socialtjänstlagen 4 kap, Rätten till bistånd 4§ står följande
’Socialnämnden får begära att den som får försörjningsstöd under viss tid ska
delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet
om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket ska
syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att komma in på
arbetsmarknaden eller där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den ska
utformas medskyldig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och
förutsättningar.
Socialnämnden ska samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt
första stycket. Lag (2013-421)’.”
Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet och anför
följande:
”Samhället ska ha höga förväntningar på egenförsörjning. Det är viktigt att
mötas av en tydlig signal om att man har ett eget ansvar för sin försörjning.
Det ska finnas ett aktivitetskrav på arbetsföra människor med försörjningsstöd
t.ex. att genomföra praktik, arbetsträning eller att man som arbetssökande ska
söka arbete utanför kommungränsen. Det finns idag en möjlighet att ställa en
sådan motprestation för att erhålla försörjningsstöd, men den tillämpas inte i
Kalmar.
Kalmar bör tillämpa motprestation för försörjningsstöd inte bara med att man
ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Att stå till arbetsmarknadens
förfogande innebär inte att man får ett jobb. Arbetsförmedlingen ska självklart
erbjuda åtgärder och ha ett huvudansvar, men för den enskilde är det viktigt
med sysselsättning även i avvaktan på jobb eller åtgärder från AF, en väntan
som idag tyvärr kan bli alldeles för lång. För att öka individens anställningsbarhet och ge en meningsfull vardag ska kommunen ställa krav och erbjuda
t.ex. praktikplats i avvaktan på AFs åtgärder. Människor ska förhindras till
passivitet och sysslolöshet. Det är viktigt i ett läge när varannan person i
Kalmar med försörjningsstöd har det på grund av arbetslöshet.
Genom att fokusera på vad människor kan bidra med visar samhället tilltro till
människors förmåga.”
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§ 88
Handlingsplan för regional ANDT-strategi (alkohol-,
narkotika-, doping- och tobakspolitik) för Kalmar län
2017-2021
Dnr KS 2017/0805
Handlingar
Utdrag ur socialnämndens protokoll den 20 juni 2017, § 143.
Socialförvaltningens skrivelse den 8 juni 2017.
Regional ANDT-strategi och handlingsplan för Kalmar län 2017-2021.
Kalmar kommuns drogpolitiska program 2016-2020.
Bakgrund
Länsstyrelsen Kalmar län har tagit fram en regional strategi och handlingsplan
för alkohol-, narkotika- doping- och tobakspolitiken (ANDT) som de vill att
alla länets kommuner ska ställa sig bakom. Den regionala strategin och
handlingsplanen utgår från den nationella ANDT-strategin vilket även Kalmar
kommuns Drogpolitiska program gör. Socialförvaltningen som har det samlade
ansvaret och samordningen för Kalmar kommuns ANDT-arbete tycker att den
regionala strategin är bra och att den utgör en viktig funktion för att skapa en
gemensam och samlad strategi för ANDT-arbetet på alla nivåer.
Socialnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige ställer sig bakom
Länsstyrelsens Regionala ANDT-strategi och handlingsplan för Kalmar län
2017-2021.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige ställer sig bakom Länsstyrelsens Regionala ANDTstrategi och handlingsplan för Kalmar län 2017-2021.

§ 89
Tillägg i socialnämndens reglemente avseende
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Dnr KS 2017/0807
Handlingar
Utdrag ur socialnämndens protokoll den 20 juni 2017, § 146.
Socialförvaltningens skrivelse den 8 juni 2017.

11 (14)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-08-22
Bakgrund
Den 1 juli 2017 träder en ny lag, lag om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare, i kraft. Enligt 20 § i den nya lagen om e-cigaretter ska all
försäljning av e-cigaretter eller påfyllningsbehållare anmälas till den kommun
där försäljning ska ske. Kommunen ska enligt 26 § även utöva den omedelbara
tillsynen över att försäljningen av e-cigaretter och påfyllningsbehållare sker i
enlighet med den nya lagen. Kommunen ges rätt att meddela de förelägganden
eller förbud som behövs för att lagen ska följas eller, om förbud är en alltför
ingripande åtgärd, meddela varning. Kommunen får ta ut en avgift för sin
tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning med e-cigaretter eller
påfyllningsbehållare (§ 46).
Socialnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner tillägg i
socialnämndens reglemente avseende lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar socialnämndens förslag att godkänna tillägg i
socialnämndens reglemente avseende lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att föra in ändringarna i
socialnämndens reglemente.

§ 90
Tillsynsavgifter för elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
Dnr KS 2017/0806
Handlingar
Utdrag ur socialnämndens protokoll den 20 juni 2017, § 147.
Socialförvaltningens skrivelse den 8 juni 2017.
Förslag till tillsynsavgifter den 7 juni 2017.
Bakgrund
Den 1 juli 2017 träder en ny lag, lag om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare, i kraft. Kommunen ska, med anledning av den nya lagen
om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare, ta emot och administrera anmälningar
om försäljning av e-cigaretter. Vidare ska kommunen utöva den omedelbara
tillsynen över att reglerna följs vid försäljningen av e-cigaretter. Kostnaderna
för tillsyn som de nya reglerna ger upphov till har sin motsvarighet i
kostnaderna för tillsynen enligt tobakslagens regler. Därför föreslås att
tillsynsavgifterna för försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare ska
motsvara tillsynsavgifterna för försäljning av tobak.
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Socialnämnden har tagit fram ett förslag till avgifter och tillsynsavgifter
gällande elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunfullmäktige antar socialnämndens förslag till avgifter för
tillsynsavgifter enligt lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt att de kopplas till konsumentprisindex (KPI).
2. Kommunfullmäktige delegerar till socialnämnden att justera avgifterna
utifrån KPI.
3. Avgifterna träder i kraft omedelbart efter att protokollet från
kommunfullmäktiges sammanträde justerats.

§ 91
Ändring i Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy
Dnr KS 2017/0309
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 augusti 2017.
Informationssäkerhetspolicy.
Bakgrund
Efter att kommunfullmäktige den 29 maj 2017 antog den reviderade
informationssäkerhetspolicyn har synpunkter kommit in från Kalmar
Kommunbolag AB om att policyn bör omfatta alla ”majoritetsägda” bolag,
istället för ”helägda” bolag som det står i policyn. Detta för att alla bolag i
Kalmar Kommunbolag AB, inklusive Kalmar Science Park AB, ska omfattas
av policyn och riktlinjerna kring informationssäkerhet.
I samband med kommunfullmäktiges beslut bemyndigades kommunstyrelsen
att vid behov göra revideringar av informationssäkerhetspolicyn.
Kommunstyrelsen har i sin tur delegerat den rätten till kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner ändringen till ”majoritetsägda
bolag” istället för ”helägda bolag” i Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy.
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§ 92
Permutation av Stiftelsen samfonden för lantmannaskolor
Dnr KS 2017/0836
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 juli 2017.
Ansökan om permutation.
Årsredovisning 2016.
Tidigare permutationshandlingar.
Protokoll övertagande av stiftelse Kalmar kommun.
Bakgrund
Enligt Stiftelsen samfonden för lantmannaskolors stadgar ska disponibel
avkastning användas för elever vid skolor för lantbruks- och trädgårdsutbildning till premier, stipendier och studieresor.
Stiftelsens ringa tillgångar och det nuvarande ränteläget ger en liten avkastning.
Den årliga avkastningen är för låg för att stiftelsens ändamål ska kunna
uppfyllas på ett tillfredsställande sätt samt för att täcka skäligt arvode för
förvaltning av stiftelsen.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen beslutar att ansöka hos Kammarkollegiet att yrka att
upphäva de föreskrifter i Stiftelsen samfonden för lantmannaskolors stadgar
som anger att endast avkastningen får delas ut, så att även kapitalet får
användas för ändamålet.

§ 93
Medborgarförslag om samhällsplikt
Dnr KS 2017/0618
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 augusti 2017.
Medborgarförslag.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att införa samhällsplikt. Enligt
förslagsställaren skulle en sådan kunna riktas bland annat till ungdomar av alla
kategorier för skapandet av en säkrare och bättre framtid till låga kostnader.
Istället för bidrag kan arbetssökande prioriteras i ett testprojekt. Företagare och
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kommuner med goda instruktörer ska kunna tilldelas deltagare i t.ex. bristyrken
mot ekonomiskt stöd. Förläggningar för samhällsplikt skulle ge byggjobb,
tryggad service, evakueringsmöjligheter i krislägen samt underlag för landsbygdsturism och produktion av livsmedel för ökad självförsörjning.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över förslaget.
Utan att ta ställning till samhällspliktens för- eller nackdelar konstateras att i
Sverige är det staten som har ansvaret för hur civilförsvars- och allmän
värnplikt ska omsättas i praktiken. Kommunernas roll i dessa frågor regleras
bland annat i lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Det statliga ansvaret får
inte och ska inte överföras på enskilda kommuner utan säkras genom
lagstiftning som reglerar plikt av olika slag.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att inte genomföra ett lokalt testprojekt
avseende samhällsplikt i enlighet med medborgarförslaget.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen beslutar att inte genomföra ett testprojekt avseende
samhällsplikt.
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-19
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Tid
Tisdagen den 19 september 2017 kl. 8:30-9:30
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 104-108
Beslutande
Ingemar Einarsson (C)
ordförande
Christina Fosnes (M)
vice ordförande
Johan Persson (S)
Dzenita Abaza (S)
Bertil Dahl (V)
Carl-Henrik Sölvinger (L)

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Ingemar Einarsson
ordförande

Christina Fosnes

Anslaget på kommunens anslagstavla § 108 den 19 september 2017 och §§
104-107 den 27 september 2017.
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§ 104
Information om kommunförbund
Bakgrund
Kalmar läns landsting har hos regeringen ansökt om att få överta det regionala
utvecklingsansvaret för Kalmar län. Kommunerna har stått bakom denna
ansökan. Det innebär att de resurser som idag finns på Regionförbundet i
Kalmar län ska överföras till landstinget som då bildar en ny regionkommun.
Kvar blir de frågor där kommunerna vill fortsätta att samverka.
Överläggning
Anders Saur, kommunledningskontoret, lämnar en lägesrapport och tidsplan
kring bildandet av kommunförbund. Beslut om bildande ska fattas före 1 juli
2018 i respektive kommuns kommunfullmäktige. Verksamhetsstart för
kommunförbundet ska ske 1 januari 2019. Just nu diskuteras vilka frågor och
projekt som ska drivas av förbundet. För att kunna medverka i utformning och
organisation kommer en rekrytering av chef för förbundet att påbörjas under
andra halvåret 2017.
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 105
Övertagande av ESF-projekt Ljungnäsvillan
Dnr KS 2017/0967
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 september 2017.
Bakgrund
DEL-TA Produktion AB ägs av DEL-TA Intressenter Ideell Förening som
består av medlemmarna Kalmar och Nybro kommun samt DEL-TA
Personalförening Ideell Förening.
I december 2015 beviljades DEL-TA Produktion AB finansiering ur
socialfonden för Projekt Ljungnäsvillan av ESF-rådet. Bakgrunden till ESFansökan var att implementera och utveckla en metod för arbetsprövning och
kompetensutveckling i en miljö för service- och tjänsteproduktion för
målgruppen nyanlända, utrikesfödda, långtidsarbetslösa kvinnor och män.
Projektet ska öka anställningsbarheten hos en grupp som har svårt att etablera
sig på arbetsmarknaden.
Projektets genomförandetid är från 1 september 2016 t.o.m. 31 oktober 2018,
med en uppföljningsfas som sträcker sig till 31 januari 2019.
Den totala projektbudgeten uppgår till ca 14 miljoner kronor och det beviljade
ESF-stödet till ca 9,4 miljoner kronor. Projektet förutsätter en medfinansiering
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på 33 % som i huvudsak består av deltagarersättningar från Arbetsförmedlingen.
DEL-TA Produktion AB vill nu avsluta projektet och efter utredning bedöms
kostnaden för att eventuellt lägga ner projektet som likvärdig eller högre än ett
alternativ där Kalmar kommun övertar projektägarskapet för projektet. Kalmar
kommun anser att projektet är en lyckad arbetsmarknads- och integrationsinsats och föreslår att projektet bör drivas vidare under projekttiden, d.v.s.
fram till och med januari 2019.
Som ägare är ambitionen att uppnå projektmålen i ESF-ansökan och samtidigt
även komplettera verksamheten med andra aktiviteter som riktar sig till
målgruppen och som redan finns inskrivna under Kalmar kommuns olika
verksamheter.
Överläggning
Ulrick Hultman, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Kalmar kommun går in som
projektägare för ESF-projekt Ljungnäsvillan och att detta finansieras inom
kommunstyrelsens budgetram.

§ 106
Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Skapa fler
ställplatser för husbilar!
Dnr KS 2017/0567
Handlingar
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 23 augusti 2017, § 154.
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 23 augusti 2017.
Motion.
Bakgrund
Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår i en motion att serviceförvaltningen i
samarbete med Destination Kalmar AB ges i uppdrag att utreda
förutsättningarna, för kommunen i samarbete med näringslivet eller i egen regi,
undersöka huruvida båtuppställningsplatserna på Kullö och T-bryggan
sommartid ska kunna användas som ställplatser för husbilar. Och om möjligt
se till att detta blir verklighet senast inför säsongen 2018.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen. Med anledning av den
nyligen antagna detaljplanen för Stensö camping som syftar till att bland annat
möjliggöra utvecklingen av en stadsintegrerad camping anses det inte lämpligt
att utveckla båtuppläggningsplatserna vid T-bryggan till ställplatser för husbilar.
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För Kullö finns i dagsläget inga pågående planer som påverkar båtuppläggningsplatserna och enligt översiktsplanen ingår Kullö i ett stråk med höga
kultur-, natur- och rekreationsvärden. Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig
positiva till effektivt markutnyttjande på Kullö och tar med förslaget i framtida
planering för nya ställplatser. Då serviceförvaltningen ansvarar för uthyrning av
båtuppläggningsplatser bör frågan drivas i samråd mellan förvaltningarna.
Alla förändringar av ställplatser ska föregås av en dialog med campingnäringen.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår att ärendet ska återremitteras till
samhällsbyggnadsnämnden.
2. Christina Fosnes (M) föreslår att ärendet ska avgöras idag.
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om ärendet ska
återremitteras eller avgöras idag. Han finner att ärendet ska återremitteras till
samhällsbyggnadsnämnden.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att återremittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för att tas med i det pågående arbetet med centrumnära ställplatser.
Samråd ska ske med servicenämnden angående båtuppläggningsplatser och
Destination Kalmar avseende behov.
Reservation
Christina Fosnes (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet och anför:
”Generellt är jag mot att kommunen ska erhålla ställplatser för husbilar i egen
regi och vill att vi överlåter husbilsverksamhet till privata näringsidkare att
hantera och utveckla.
Kalmar kommun har under socialdemokratisk ledning utvecklat ambitionen av
att Kalmar ska bli en så kallad ’husbilsstad’. Under senare år har antalet
kommunala ställplatser i Kalmar stad med omnejd ökat radikalt med en
kommunal hyresavgift per dygn som ligger under gängse prissättning inom
näringen. Kalmar kommun bedriver därmed en osund konkurrens mot privat
näring inom camping- och turismverksamhet. Kalmar kommun bör enligt mig
istället för att agera företag ägna sig kommunens kärnverksamhet. Därmed
säger jag nej till återremiss av ärendet och ställer mig bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut:
’Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämndens yttrande ska
utgöra svar på motionen – Skapa fler ställplatser för husbilar med tillägget att:
Alla förändringar av ställplatser ska föregås av en dialog med campingnäringen’.”
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§ 107
Motion från Thoralf Alfsson (SD) angående Kalmar
kommuns vindkraftverk
Dnr KS 2017/0522
Handlingar
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 21 juni 2017, § 69.
Serviceförvaltningens skrivelse den 8 juni 2017.
Motion.
Bakgrund
Thoralf Alfsson (SD) föreslår i en motion att Kalmar kommun och
serviceförvaltningen ändrar sitt upplägg för hanteringen av vindkraftselen
producerad vid Kalmar kommuns vindkraftverk så att den hantering med ett
internpris tas bort och att kommunens abonnenter därmed får all sin
elförbrukning till det marknadsmässiga priset som gäller för varje enskild
månad.
Servicenämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att den avslås.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige avslår Thoralf Alfssons (SD) motion om Kalmar
kommuns vindkraftverk.

§ 108
Upphandling av parkeringsövervakning och
torgmästarfunktion
Dnr KS 2017/0944
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 september 2017.
Bakgrund
Upphandlingen omfattar anskaffning tjänster avseende parkeringsövervakning
och torgmästarfunktion för utförande av parkeringsövervakning och därtill
hörande tjänster såsom säkerställande av trafiksäkerhet, framkomlighet,
tillgänglighet, kontroll av avgifter och tidsbegränsningar på parkeringsplatser,
hjälpa trafikanter och förebygga felparkering samt även torgmästarfunktion till
Kalmar kommun.
Områden som ingår i upphandlingen är Kvarnholmen, Malmen, Norrgård,
Bremerlyckan, Gamla stan och Ängö.
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I upphandlingen anges ett antal ska-krav som ska uppfyllas för att anbudet ska
vara kvalificerat:
Avtalstiden är 2018-01-01 - 2019-12-31. Därefter har beställaren en ensidig
möjlighet att begära förlängning av avtalet med 1 + 1 år.
Överläggning
Maria Kleveborn, serviceförvaltningen, redogör för ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag
att slutföra upphandlingen av parkeringsövervakning och torgmästarfunktion
och teckna avtal med Securitas Sverige AB (org.nr. 556108-6082).
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.
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Tid
Tisdagen den 12 september 2017 kl. 10:00-10:30
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 40-42
Beslutande
Mattias Adolfson (S)
Jonas Lövgren (M)
Erik Ciardi (C)
Bertil Dahl (V)

ordförande
vice ordförande

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Mattias Adolfson
ordförande

Bertil Dahl

Anslaget på kommunens anslagstavla den 12 september 2017.
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§ 40
Upphandling av nybyggnad förskola Vallmon
Dnr KS 2017/0954
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 september 2017.
Ritningar.
Bakgrund
Serviceförvaltningen har av barn- och ungdomsförvaltningen fått i uppdrag att
upphandla och genomföra nybyggnad av fyra förskoleavdelningar i kv. Älgen
1. Den nya förskolan är en komplettering av befintlig förskola Vallmon som
ligger i anslutning till Falkenbergskolan
Nybyggnaden följer den lokalnorm som barn- och ungdomsförvaltningen
fastställt samt Skolverkets riktmärke om max 15 barn/avdelning. Nybyggnadsytan uppgår till 762 m2 (BTA) och behandlad tomtarea till c:a 3450 m2 .
Bygglov är beviljat.
Entreprenaden upphandlas som totalentreprenad med byggentreprenören som
samordningsansvarig.
Byggstart är planerad till vecka 39 och färdigställande sker under oktober 2018.
Överläggning
Jim Olofsson, serviceförvaltningen, redogör för ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag
att slutföra upphandlingen av nybyggnad förskola Vallmon och teckna avtal
med Entreprenad AB Stele (org.nr. 556031-6217).

§ 41
Planbesked för fastigheten Tranan 4
Dnr KS 2017/0704
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 4 september 2017.
Yttrande den 4 september 2017.
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Bakgrund
Fastighetsägaren Riksbyggen har lämnat in en ansökan om planbesked för att
utveckla fastigheten Tranan 4 med bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus.
Bebyggelsen mot Norra vägen och Galggatan föreslås vara högre än bebyggelsen mot Fridhemsgatan och Oscar Wollinsgatan.
Fastigheten Tranan 4 ligger inom Kalmar innerstad, vilken översiktsplanen
framförhåller kan förtätas med bostadsbebyggelse. Fastigheten har även närhet
till både offentlig och kommersiell service.
I arbetet med en detaljplan för fastigheten är det viktigt att studera hur en
framtida bebyggelse kan utformas på fastigheten. Exempelvis bör det utredas
bebyggelsens omfattning, vilka höjder på byggnaderna som är lämpliga på
platsen samt hur långa fasaderna ska vara mot gatorna. Frågor om dagvatten,
geo-teknik, buller och risker kommer också behöva utredas i planarbetet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår samhällsbyggnadskontoret att detaljplanearbete ska påbörjas för ansökt område och att detaljplanen beräknas vara
antagen år 2020.
Överläggning
Björn Strimfors, samhällsbyggnadskontoret, redogör för ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att detaljplanearbete ska påbörjas för
Tranan 4. Detaljplanen beräknas antas under 2020.
Planbesked är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas (PBL 2010:900 5
kap 2-5 §§ och 13 kap 2 § punkt 2).

§ 42
Planbesked för fastigheterna Plommonträdet 7 och 8
Dnr KS 2017/0625
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 juli 2017.
Yttrande den 20 juli 2017.
Bakgrund
En ansökan om planbesked har inkommit för nybyggnation av hyresrätter på
fastigheterna Plommonträdet 7 och 8.
Byggnaderna på Plommonträdet 7 och 8 är så kallade radstående hus och
uppfördes 1929, då J Fred Olson var stadsarkitekt i Kalmar. Dessa hus
dominerade flerfamiljshusen som byggdes under denna tid och präglar
stadsdelarna Sandås, Bremerlyckan och Västra Malmen.
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Byggnaderna på Plommonträdet 7 och 8 ritades av arkitekterna J Fred Olson
och Tor Torsson. Husen är fina exempel på flerbostadshus i Kalmar från
denna tid och återspeglar ett kulturhistoriskt värdefullt skede.
Enligt plan- och bygglagen (8 kap 13 §, 14 §) får en byggnad som är särskilt
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt
inte förvanskas och ska underhållas så att de särskilda värdena bevaras.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår samhällsbyggnadskontoret att
detaljplanearbete inte ska påbörjas för ansökt område.
Överläggning
Björn Strimfors, samhällsbyggnadskontoret, redogör för ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att detaljplanearbete inte ska påbörjas
för Plommonträdet 7 och 8, med hänsyn till risken att påverka områdets och
byggnadernas kulturhistoriska värden på ett negativt sätt.
Planbesked är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas (PBL 2010:900
5 kap 2-5 §§ och 13 kap 2 § punkt 2).
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Kommunstyrelsens personalutskott

Tid
Onsdagen den 13 september 2017 kl. 13:00
Plats
Personalenheten
Omfattning
§ 43-46
Beslutande
Bertil Dahl (V), ordförande
Carl-Henrik Sölvinger (L), vice ordförande
Roger Holmberg (S)

Övriga
Mats Gustafsson, förhandlingschef
Ylva Gorton, chef arbetsmiljöenheten
Mattias Ask, förvaltningschef
Johan Råberg, administrativ chef
Lotta Strid, RTW-koordinator
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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Behandling av mötesärende
§ 43
Handlingsplan för heltid
Dnr KS 2016/1078
Handlingar
Bakgrund
Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit
överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid.
Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas. Samtidigt behöver
välfärdssektorn erbjuda attraktiva anställningar. Heltid som norm kan i
förlängningen minska behovet av visstidsanställningar och leda till ökad
jämställdhet.
Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning och
att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än i dag.
Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar sin egen
försörjning. När fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva effekter för
yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet.
SKL och Kommunal är överens om tre mål:
Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid.
Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete.
Fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika anledningar
jobbar deltid i dag, ska eftersträva heltidsarbete.
Arbetsgivaren ska planera för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska
öka. Sammanhållen arbetstid utan delade turer ska eftersträvas.
En plan för arbetet ska finnas på plats senast den 31 december 2017.
Planen ska utgå från verksamhetens behov och resurser. Den ska stämmas av
årligen fram till den 31 maj 2021 och på så sätt fungera som utgångspunkt för
det fortsatta arbetet.
Arbetsgivaren och Kommunal tar fram planen i samverkan. Planen ska omfatta
Kommunals avtalsområde men i samverkan involveras även de andra fackliga
organisationerna vid behov.
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§ 44
Omsorgsförvaltningen kommer och redovisar arbetet
med rätt till heltid och framtida personalförsörjning
Dnr

Mattias Ask och Johan Råberg redovisar arbetet med heltidsfrågan och
framtida personalförsörjningsbehov på omsorgsförvaltningen.
Förvaltningen har försöksverksamheter igång och behöver förlänga försöken.
Detta görs tillsammans med Kommunal.
Ekonomisk beräkning på hur mycket det kan kosta att erbjuda alla anställda en
heltidstjänst är svårt då det är så många parametrar att ta hänsyn till. Det finns
heller inga bra exempel från andra kommuner på hållbara ekonomiska
uträkningar på vad det kostar att höja upp deltider till heltidstjänster.
När det gäller framtida personalförsörjning så står omsorgsförvaltningen inför
samma utmaningar som övriga arbetsmarknaden. Det råder brist på utbildad
personal att anställa. För att säkra personalförsörjningen behöver arbetsgivaren
diskutera frågan om att anställa nya yrkesgrupper med arbetsuppgifter där
människor snabbare kan komma in på arbetsmarknaden och bli anställda.
Arbetsuppgifter där man inte behöver medicindelegering osv. Det skulle också
innebära att man kan renodla rollen mer för undersköterskor med
sjukvårdande arbetsuppgifter.
Personalutskottet fattar inget beslut med anledning av informationen.
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§ 45
Svar på motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Frihet
att växla semesterdagstillägg mot utökat
friskvårdsbidrag
Dnr KS 2017/0431

Bakgrund
Carl-Henrik Sölvinger skriver i motionen; Friskvårdsbidrag är en
personalvårdsförmån som är skattebefriad. För att fortsätta bidra till vår
attraktivitet som arbetsgivare, skapa valfrihet för anställda, främja hälsa och
fysisk aktivitet bör kommunen utreda om vi på detta sätt kan uppmuntra till att
öka hälsan hos våra anställda.
Liberalerna föreslår därför i motionen att personalenheten ges i uppdrag att
utreda och ta fram ett erbjudande för anställda att växla hela eller delar av
semesterdagstillägget mot ett utökat friskvårdsbidrag. Det skulle också kunna
vara en förmån för att främja återhämtning för de som inte kan beviljas extra
ledig tid utifrån verksamhetens behov.
Som underlag till svaret har synpunkter även inhämtats från ekonomi- och
lönecenter samt från fackliga organisationer.
Sedan 1 januari har Kalmar kommun ett friskvårdsbidrag till anställda på 800
kronor per år. Efter det första året med friskvårdsbidrag ska en uppföljning
göras av hur denna förmån har använts av de anställda. Per 1 augusti 2017 har
ca 1200 personer tagit ut sitt friskvårdsbidrag.
Ekonomi- och lönecenter menar att det blir en administrativt manuell
hantering som är tidskrävande men också att det krävs omfattande kontrolloch uppföljningsarbete då semesterdagstillägget baseras på lön och antalet
semesterdagar som den enskilde har rätt till.
Kommunal, Vision och Lärarförbundet är samstämmiga i sina yttranden; de
menar att arbetsgivaren i första hand bör se till att anställda tar ut det
friskvårdsbidrag vi redan har samt att möjligheten att växla
semesterdagstillägget mot fler lediga dagar är viktigast då ledighet i sig kan vara
hälsofrämjande. Ingen av de fackliga organisationerna ställer sig bakom
motionen.
Beslut
Personalutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen
från Carl-Henrik Sölvinger (L) om utökat friskvårdsbidrag.
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Protokollsanteckning
Carl-Henrik Sölvinger (L) lämnar en protokollsanteckning:
”Det är bra att personalenheten låtit utreda mitt förslag då möjligheten att
växla semesterdagstillägg mot ett utökat friskvårdsbidrag inte såvitt jag vet
finns i någon annan kommun i Sverige. Intentionen var att ge fler
valmöjligheter i hur anställda kan använda sitt semesterdagstillägg då
möjligheten finns redan idag att växla detta mot extra ledig tid, alla får dock
inte ja i sin ansökan idag. Mitt bidrag var tänkt som ett konstruktivt förslag för
att förbättra våra anställdas valfrihet och möjligheter till en god hälsa och
återhämtning.
Intentionen var alltså att erbjuda ytterligare ett val för de anställda, inte ställa
detta mot existerande möjligheter. Jag beklagar att de fackliga organisationerna
uppfattade förslaget på det sättet.
Utredningen visade också på att ett utökat bidrag skulle ge mer pengar till
friskvård för den anställde än om denna köpt t.ex. ett gymkort för sitt skattade
semesterdagstillägg då friskvårdsbidraget är skattebefriat. Ett sätt att träffa rätt
med kronor till friskvård.
Jag håller dock med utredningen om att fler först behöver nyttja det
friskvårdsbidrag om 800 kr per år som finns för att ett utökat friskvårdsbidrag
skulle få effekt. Jag hoppas att pröva detta förslag igen om några år då antalet
som nyttjar sitt friskvårdsbidrag ökat.”
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§ 46
Information från Arbetsmiljöenheten
Dnr

Ylva Gorton presenterar Lotta Strid som är nyanställd på Arbetsmiljöenheten
som RTW koordinator (Return to Work koordinator). Lotta kommer att ingå
som resurs för chefer och HR-specialister i rehabiliteringsärenden som är svåra
att komma framåt i.
Ylva, Lotta och Gunilla Öhman HR-specialist har påbörjat ett samarbete med
rehabiliteringskoordinatorer i Landstinget för att skapa en effektiv och trygg
sjukskrivnings och rehabiliteringsprocess med fokus på arbetslivsinriktat
rehabilitering.
Ylva informerar om:
• En ny arbetsmiljömyndighet som placeras i Gävle där syftet är att
stödja det praktiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser. Myndigheten
ska även utvärdera och analysera arbetsmiljöpolitiken och stödja
regeringen i det internationella arbetsmiljöarbetet.
•

Promemoria om Lag och förordningsändringar gällande arbetsgivares
skyldighet att ta fram plan för återgång i arbetet efter sjukdom i 30
dagar.

•

Granskningsrapport från revisorer gällande det systematiska
arbetsmiljöarbetet

Personalutskottet fattar inga beslut med anledning av informationen.

Revisionsrapport 2017
Genomförd på uppdrag av revisorerna
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1. Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun granskat
kommunstyrelsen och nämnderna i syfte att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna
har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa att
kommunfullmäktiges beslut verkställs och återrapporteras.
Vår sammanfattande bedömning är att ärendeberedningsprocessen till stor del är fungerade
när det kommer till verkställigheten men att det finns brister när det kommer till
återrapporteringen av verkställigheten. Vår bedömning grundar sig på att det framgår att det
finns ett etablerat arbetssätt när det kommer till att remittera ärendena. Därutöver framgår att
majoriteten av kommunfullmäktiges beslut är verkställda, även om det är en minoritet som
återrapporteras.
I kommunstyrelsen reglemente framgår att kommunstyrelsen har som uppgift att övervaka att
fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten samt
ekonomi följs upp i nämnderna. Istället för att räkna upp vad kommunstyrelsen ska övervaka
kan det vara mer ändamålsenligt att revidera kommunstyrelsens reglemente så att lydelsen
anger att kommunstyrelsen har som uppgift att övervaka att kommunfullmäktiges beslut
verkställs och efterlevs. På så sätt förekommer ingen urskiljning avseende vilka kommunfullmäktigebeslut som kommunstyrelsens uppsikt omfattar.
Vi har bland annat gjort följande iakttagelser:
„
„

„

„
„

Ärendena bevakas genom nämndernas och kommunstyrelsens ärendelista som
administreras av nämndsekreterarna.
Kommunledningskontoret går igenom kommunfullmäktiges protokoll en gång per år för
att följa upp vilka beslut som har verkställts. Genomgången syftar till att sammanställa
de kommunfullmäktigebeslut som behöver följas upp.
Kommunledningskontoret fördelar de ärenden som kommunfullmäktige har fattat
beslut om till berörda nämnder/styrelser. Därefter sker fördelningen av ärendena inom
respektive styrelse/nämnd/bolag.
Av de tio granskade besluten har sex uppdrag verkställts, två uppdrag har delvis
verkställts och två uppdrag har inte verkställts.
Det saknas tydliga och dokumenterade rutiner för hur verkställigheten ska
återrapporteras till nämnd och till kommunfullmäktige.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:
„

tillsammans med nämnderna gemensamt se över rutinerna för verkställande och
återrapportering av kommunfullmäktiges beslut, samt
„ stärka sin bevakning av de uppdrag som ges från kommunfullmäktige utöver mål,
inriktning och direktiv till nämnderna,
„ tillsammans med nämnderna processkartlägga hela ärendeprocessen.
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2. Inledning

2.1. Bakgrund
Kommunfullmäktige är enligt kommunallagen kommunens högsta beslutande politiska organ.
I kommunstyrelsens och nämndernas uppdrag ingår dels att bereda ärenden som ska beslutas
av kommunfullmäktige dels att verkställa frågor som delegerats till dem från fullmäktige.
Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för att tillse att fullmäktiges beslut verkställs och
ska genom sin uppsiktsplikt säkerställa att fullmäktiges beslut följs och genomförs. Det åligger
även kommunstyrelsen att återrapportera till kommunfullmäktige i vilken mån styrelsen fullgjort
de uppdrag som delegerats till dem.
Kommunstyrelsens och nämndernas verkställande av fullmäktiges beslut utgör således en
viktig del i den demokratiska processen. En återkoppling avseende resultatet av genomförda
beslut kan anses som en del av verkställandet och innebär också att kommunfullmäktige får
en återkoppling kring vad som hänt i de ärenden de fattat beslut om. För att säkerställa att
kommunfullmäktiges beslut verkställs och efterlevs är det av vikt att kommunstyrelsen
utvecklar former för sin uppsikt så att eventuella avvikelser från fullmäktiges beslut upptäcks
och att insatser görs för att säkerställa implementering. Det finns annars en risk att de beslut,
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fattat beslut om inte hörsammas och implementeras.
Med detta som utgångspunkt har revisorerna i sin väsentlighets- och riskbedömning sett det
som angeläget att granska huruvida kommunstyrelsen och nämnder säkerställer hantering,
verkställighet och återrapportering av kommunfullmäktiges beslut i enlighet med gällande lag
och riktlinjer.
2.2. Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har en
ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa att kommunfullmäktiges
beslut verkställs och återrapporteras. Med ändamålsenlighet avses kommunstyrelsens och
nämndernas förutsättningar för att hantera, verkställa och följa upp arbetet med ett
tillfredsställande resultat utifrån sitt uppdrag.
Följande frågor besvaras i granskningen:
„
„
„
„
„

Säkerställer kommunstyrelsen och nämnderna att kommunfullmäktiges beslut verkställs
och återrapporteras på ett tillfredsställande sätt?
Återrapporteras avvikelser från beslut till fullmäktige?
Vidtas åtgärder om avvikelser identifieras?
Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen/nämnderna och
förvaltningen i bevakningen och verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut?
Genomför kommunstyrelsen i enlighet med sin uppsiktsplikt en ändamålsenlig uppföljning
av de beslut som fattats av kommunfullmäktige?

2.3. Genomförande och avgränsning
Granskningen har grundats på intervjuer och dokumentstudier (se bilaga 1). Ett stickprov
omfattande tio beslut som fattats av kommunfullmäktige har granskats utifrån
kommunstyrelsens och nämndernas genomförande och återrapportering till fullmäktige.
Avgränsning har skett till beslut fattade under tidsperioden 2014 – 2016. Samtliga intervjuade
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har beretts tillfälle att sakgranska rapporten. Granskningen är genomförd mars 2017 – maj
2017.
2.4. Revisionskriterier
I tredje kapitlet kommunallagen (KL) behandlas kommunernas organisation och
verksamhetsformer. Nämnden beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt
lag eller annan författning ska handha. Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har
delegerat till dem samt bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut
verkställs. Nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som
fullmäktige har lämnat till dem. Även delegerade ärenden ska återredovisas. Lagen ställer inte
några krav på formerna för redovisningen, det ankommer på fullmäktige att besluta om
omfattningen av och formerna för redovisningen. Enligt Dalman m.fl.1 torde årliga
redovisningar inte vara tillräckliga.
Enligt 5 kap. 26 § kommunallagen ska ett ärende innan det avgörs av kommunfullmäktige
beredas, antingen av den nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en
fullmäktigeberedning. Kommunstyrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har
beretts av en annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning.
Enligt KL 6 kap. 7 § har nämnderna ansvar för att var och en inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt
de föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså ska nämnderna se till att den interna
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. I 6 kap.
1 § framgår att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Med styrelsens ledande
ställning följer att den har till uppgift att skaffa sig en överblick över hela den kommunala
verksamheten.
Av 6 kap. 27a § framgår att en nämnd som handlägger ett medborgarförslag, minst en gång
om året ska informera fullmäktige om de beslut som fattats i ärendet. Nämnden ska också
informera om de ärenden som inte avgjorts inom ett år efter det att det väckts i
kommunfullmäktige.
2.4.1. Kommunfullmäktiges arbetsordning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska utdrag ur protokollet tillställas de nämnder andra
organ och personer som berörs av beslutet i protokollet.
2.4.2. Kommunstyrelsens reglemente
Av kommunstyrelsens reglemente, fastställd av kommunfullmäktige 26 september 2016,
framgår det att kommunstyrelsen har som uppgift att övervaka att av fullmäktiges fastställda
kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten samt ekonomi följs upp i
nämnderna.

1

Dalman m.fl. ”Kommunallagen med kommentarer och praxis”, femte upplagan 2011.
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3. Granskningsresultat

3.1. Verkställande och återrapportering av kommunfullmäktiges beslut
3.1.1. Iakttagelser
Vid intervjuerna framkom att när kommunfullmäktige fattar ett beslut som enbart ska
expedieras för kännedom eller för handläggning sker det genom att huvudadministratören i
ärendehanteringssystemet 360 skickar ut kommunfullmäktiges protokollsutdrag. Utskicket
sker antingen via e-post eller via systemet 360. Utöver protokollsutdraget framgår det av
utskicket när och till vem ärendet har expedierats. Samtliga ärenden ska vara registrerade i
ärendehanteringssystemet och ärenden som är pågående måste vara tilldelade en
handläggare. Det går alltså inte att ha pågående ärenden i systemet som inte är tilldelade en
handläggare.
Enligt vad som framkom av intervjuerna sätts ärendet upp på en lämplig tid för behandling hos
kommunstyrelsen eller nämnden som har fått ärendet expedierat till sig. Ärendena bevakas
genom nämndernas och kommunstyrelsens ärendelista som administreras av nämndsekreterarna. Av intervjuerna framkom att ett par gånger per år sker en genomgång av
expedierade ärenden till nämnden för att säkerställa att de finns på ärendelistan. Kultur- och
fritidsnämnden har upprättat ett ärendeschema där samtliga ärenden är sammanställda och
när de ska upp för beslut i nämnden. Samtliga tjänstemän på kultur- och fritidsförvaltningen
har tillgång till ärendeschemat och utifrån schemat får de kännedom om när ärenden ska
behandlas politiskt.
Information om inkomna ärenden till kommunstyrelsen och nämnderna sker på lite olika sätt.
Exempelvis informeras omsorgsnämnden om inkomna ärenden genom en pärm som cirkulerar
under sammanträdet. Hos samhällsbyggnadsnämnden är det främst presidiet som informeras,
i de ärenden då det finns ett visst förhandlingsutrymme inom ramen för uppdraget informeras
hela nämnden. Information om inkomna ärenden till servicenämnden delges hela nämnden
via ärendelistan efter att presidiet har informerats först.
Av intervjuerna framgår att det finns en samsyn kring arbetssättet för verkställande av
kommunfullmäktiges beslut. Däremot saknas det tydliga och dokumenterade rutiner för hur
verkställigheten ska återrapporteras till nämnd och till kommunfullmäktige.
3.1.2. Bedömning
Vi bedömer att det finns ett etablerat arbetssätt för hur verkställande av kommunfullmäktiges
beslut ska hanteras. Vi bedömer dock att det är hade varit en fördel, bland annat för att minska
sårbarheten, om det fanns dokumenterade rutiner som beskrev förfarandet. När det gäller
återrapportering av verkställande av kommunfullmäktiges beslut bedömer vi att det inte finns
några rutiner. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att tillsammans med nämnderna
gemensamt se över rutinerna för verkställande och uppföljning av kommunfullmäktiges beslut.
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3.2. Ansvarsfördelning
3.2.1. Iakttagelser
Av kommunstyrelsens reglemente framgår att kommunstyrelsen ska verkställa fullmäktiges
beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. Det framgår även att om fullmäktige inte har beslutat
något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden ska beredas som fullmäktige därefter
ska behandla.
Av intervjuerna framkom att kommunledningskontoret fördelar de ärenden som
kommunfullmäktige har fattat beslut om till berörda nämnder/styrelser. Därefter sker
fördelningen av ärendena inom respektive styrelse/nämnd/bolag. Enligt vad som framkom vid
intervjuerna sker fördelningen av ärendena till avsedda handläggare på ett likartat sätt mellan
nämnderna. När ärendet inkommer lämnas det till förvaltningschefen eller ledningsgruppen på
förvaltningen som beslutar om vilken handläggare som ska bereda ärendet.
Det finns ingen dokumenterad rutin för hur ärendeberedningsprocessen ska ske i kommunen.
Det finns dock rutinbeskrivningar som redogör för hur ärenden ska expedieras genom
ärendehanteringssystemet.
3.2.2. Bedömning
Vår bedömning är att det finns en samsyn kring hur ärendegången från beslut i
kommunfullmäktige till beslut i nämnd ska fungera. Det framgår också att det finns en samsyn
kring ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och nämnderna. Vi ser dock att det finns
förbättringsmöjligheter gällande skriftlig dokumentation och rutiner gällande återrapportering.
3.3. Kommunstyrelsens uppsikt
3.3.1. Iakttagelser
Av intervjuerna framkom att kommunledningskontoret går igenom kommunfullmäktiges
protokoll en gång per år för att följa upp vilka beslut som har verkställts. Protokollen gås igenom
manuellt för att sammanställa de beslut som behöver följas upp. Genomgången avser ärenden
där kommunfullmäktige har beslutat att en återrapportering eller liknande ska ske samt i vissa
större ärenden. Det är alltså inte en uppföljning av samtliga kommunfullmäktigebesluts
verkställande.
Det framkom av intervjuerna att kommunstyrelsen inte genomför någon systematisk
uppföljning av vilka beslut som nämnderna verkställer. De intervjuades uppfattning är dock att
kommunledningskontoret har en god översikt av vad nämnderna genomför. Den översiktliga
kontrollen sker genom att kommunledningskontoret går igenom nämndernas kallelser inför
varje kommunstyrelsesammanträde.
3.3.2. Bedömning
Vi gör bedömningen att det saknas ett formaliserat arbetssätt för att säkerställa
kommunstyrelsens uppsikt över att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Bedömningen
grundas på att kommunstyrelsen inte genomför någon systematisk uppföljning av vilka
kommunfullmäktigebeslut som nämnderna faktiskt har verkställt. Vi ser det som positivt att det
sker en uppföljning av verkställandet av beslut som ska återrapporteras till kommunfullmäktige.
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Vi bedömer dock att kommunstyrelsen har ett etablerat arbetssätt för att följa vilka ärenden
som nämnderna lyfter till sina sammanträden. Vi grundar bedömningen på att
kommunledningskontoret går igenom nämndernas kallelser inför kommunstyrelsens
sammanträden. Dock framgår det inte av en genomgång av kallelser vilka kommunfullmäktigebeslut nämnden har verkställt eller vad nämnden därefter har fattat beslut om.
Mot bakgrund av ovan rekommenderar vi kommunstyrelsen att stärka sin bevakning av de
uppdrag som ges från kommunfullmäktige utöver mål, inriktning och direktiv till nämnderna.
3.4. Granskning av tio utvalda beslut 2015-2016
I detta avsnitt redogör vi för de tio kommunfullmäktigebesluten som vi har följt. Kriterierna för
urvalet har varit att det ska vara ett uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat om som är
utöver den övergripande målstyrningen, eller en motion som antingen har blivit beviljad av
kommunfullmäktige eller återremitterad för ytterligare beredning innan slutgiltigt beslut ska
fattas.
3.4.1. Iakttagelser
Tabellen nedan visar att av de tio granskade
besluten har sju uppdrag verkställts, två uppdrag har
delvis verkställts och ett uppdrag har inte verkställts.
Av de granskade besluten har 40 procent vid
granskningens genomförande återrapporterats till
ansvarig nämnd och 30 procent, det vill säga tre
beslut, har återrapporterats till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen är ansvarig för sex av de tio
uppdragen och involverad i ytterligare tre av
uppdragen.
Av stickproven framgår att de flesta av
kommunfullmäktiges beslut är tidsatta genom att det
anges när uppdraget ska vara genomfört eller när en
antagen policy eller fastställd taxa ska börja gälla,
även om det är något som ytterligare ska åtgärdas
innan ikraftträdandet. Däremot är det inte lika vanligt
förekommande att verkställandet av bifallna motioner
blir tidsatta av kommunfullmäktige. Av intervjuerna
framkom dock att när ärendena remitteras till
nämnderna har kommunstyrelsen i regel angett när
ärenden ska lyftas till kommunstyrelsen och därefter
till kommunfullmäktige.

10 beslut har
granskats

9 av de
granskade
besluten har
verkställts helt
eller delvis.
Verkställigheten
för 3 beslut har
återrapporterats
till ansvarig nämnd

Verkställigheten
för 3 beslut har
återrapporterats
till KF

I fyra av de tio besluten framgår att en redovisning
ska ske till kommunfullmäktige. I två av de fyra
besluten
framgår
när
redovisningen
till
kommunfullmäktige ska ske, dessa har inte redovisats i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut. Enbart ett av de fyra ärendena har redovisats för kommunfullmäktige.
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§

Ärende

12/2014

Språkträning
för
föräldralediga

60/2014

Införande av
klimatkompens
ering av
samhällsbetald
a resor i
Kalmar

Kommunfullmäktiges
beslut
Kommunstyrelsen får i
uppdrag att i samband
med budgetarbetet
2015 undersöka och
belysa språkträning.
Att införa
klimatkompensering för
fossila flyg- och bilresor
i den kommunala
verksamheten från och
med 1 januari 2015.
Modellen ska
utvärderas efter ett år,
därefter fattas nytt
beslut om nivåer för
kommande år.

Aktuell
nämnd

KS

KS

Kulturcentrum
– förslag till
fortsatt
planering

Godkände förslaget till
fortsatt planering för
förverkligandet av ett
kulturcentrum.
Skapandet av ett
kulturcentrum ska
arbetas in i den
ekonomiska
planeringen för 2015 2017.

41/2015

Värdering vid
försäljning av
kommunal
mark

Att huvudregeln vid
markförsäljningar är att
kommunen värderar
marken i egen regi och
fastställer markpriset i
förhandling med aktuell
part. En utvärdering av
beslutet ska finnas med
i årsredovisningen för
2015.

KS

121/2015

Indexreglering
av
inkomsttaket
för maxtaxa
och slopad
reducering av
15timmarsplats i
förskola

Antog förslag till
indexreglering av
inkomsttaket, att gälla
från och med 1 juli
2015.

Barn
och
ungdom

90/2014

Vad tycker
nybyggarna om
159/2015
bygglovsprocessen?

159/2015

Lättillgänglig
information en rättighet

Bifall

Bifall

KS/Kultu
r och
fritid

KS

KS

Beslutstyp

Verkställt

Uppföljning
inom
förvaltningen

Protokollförd
återrapportering till nämnd

Protokollförd
återrapportering till KF

Motion

NEJ, frågan om
språkträning
lyftes aldrig i
budgetarbetet
för 2015.

NEJ

NEJ

NEJ

Uppdrag

JA, med
omedelbar
verkan (samtliga
resor för 2014
fakturerades
under 2015)

JA, uppföljning
av hur systemet
har fungerat i
implementering
och hur det har
uppfattats ute i
förvaltningarna.

JA

JA

Uppdrag

JA, i
verksamhetsplan
med budget för
2015-2017 finns
det ett beslut om
investeringar för
kulturkvarteret.

JA, eftersom
detta är ett
byggprojekt så
har beslutet
övergått i
workshops på
nämnden,
lokalplaneringar,
visionsarkitektrit
ningar och nu
senast
upphandling av
arkitekt.

JA

JA

Uppdrag

JA, metoden har
tillämpats från
beslutstillfället.
Vid vissa tillfällen
tas värdering in
från extern part
för att säkerställa
den interna
processen.

NEJ

NEJ

NEJ

Uppdrag

JA

JA, kontroll att
beslutade
avgifter
debiterats.

JA

JA

Motion

JA, påbörjades
2016-01-01 och
gjordes två
gånger. Numera
sker det
1/månad.

NEJ

NEJ

NEJ

JA

JA, säkerställt
leverans till
spridningspunkter samt
gjort nytryck av
materialet.

NEJ

NEJ

Motion

8

§

Ärende

Kommunfullmäktiges
beslut

Aktuell
nämnd

Beslutstyp

73/2016

Upphandling
av personlig
assistansverksamhet på
entreprenad

Socialnämnden och
serviceförvaltningens
upphandlingsenhet,
upphandla och ta fram
förfrågningsunderlag
för att överlåta
kommunens personliga
assistansverksamhet på
entreprenad.

Omsorg
/KS

163/2016

Arrendeavtal
för
uppställning av
solcellspark på
del av
fastigheten
Barkestorp 3:1

Kommunfullmäktige
godkände förslaget till
andrahandsarrende

Kalmar
Kommu
nbolag
AB och
KS

Uppdrag

Förebygg
fallolyckor hos
våra äldre

Återremitterade
ärendet för att
komplettera
beslutsunderlaget med
kostnader för att införa
gratis broddar i enlighet
med motionens första
hands yrkande dvs.
gruppen äldre med
beslut om hemtjänst
eller larm.

Omsorg

Motion

221/2016

Uppdrag

Verkställt
Delvis,
upphandlingen
pågår.
Verkställigheten
har dragit ut på
tiden pga. att
KF:s beslut
överklagats till
högsta instans.
Beslut i Högsta
förvaltningsdomstol
avgjordes först 9
mars 2017.
Delvis, just nu
pågår en
diskussion om
avstyckning av
fastigheten
mellan
kommunen och
Kalmar
Kommunbolag.

JA

Uppföljning
inom
förvaltningen

Protokollförd
återrapportering till nämnd

Protokollförd
återrapportering till KF

JA

Delvis

Delvis,
återrapporteri
ng har skett
under
ärendets gång.

Projektering av
1/4 av
anläggningen
pågår.

Pågående
ärende

Pågående
ärende

JA

JA

Inte ännu

3.4.2. Bedömning
Granskningen av tio beslut antagna av kommunfullmäktige 2014-2016 visar enligt vår
bedömning att ärendeberedningsprocessen till stor del är fungerade när det kommer till
verkställigheten. Dock bedömer vi att det finns brister i genomförandet när det kommer till
återrapporteringen av verkställandet. Resultatet bekräftar att det saknas rutiner för
återrapportering. Det blir än mer tydligt i de fall då kommunfullmäktige beslutar om en
återrapportering som sedan inte är genomförd. I vår bedömning bör en återrapportering ske i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut även om nämnderna eller kommunstyrelsen inte har
hunnit verkställa beslutet eller av någon anledning inte har fullföljt beslutet.
I de fall ärenden ska remitteras till nämnder och kommunfullmäktige inte beslutar om tidsram
för verkställande eller återrapportering finner vi det lämpligt att kommunstyrelsen fastställer en
tidsram och någon form av uppföljning. Sammantaget rekommenderar vi att det är en fördel
att upprätta rutiner för verkställighet och uppföljning av kommunfullmäktigebesluten för att
minimera sårbarheten i ärendeberedningsprocessen.
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4. Sammanfattande bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att ärendeberedningsprocessen till stor del är fungerade
när det kommer till verkställigheten men att det finns brister när det kommer till
återrapporteringen av verkställigheten. Vår bedömning grundar sig på att det framgår att det
finns ett etablerat arbetssätt när det kommer till att remittera ärendena. Därutöver framgår att
majoriteten av kommunfullmäktiges beslut är verkställda, även om det är en minoritet som
återrapporteras.
I kommunstyrelsen reglemente framgår att kommunstyrelsen har som uppgift att övervaka att
fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten samt
ekonomi följs upp i nämnderna. Istället för att räkna upp vad kommunstyrelsen ska övervaka
kan det vara mer ändamålsenligt att revidera kommunstyrelsens reglemente så att lydelsen
anger att kommunstyrelsen har som uppgift att övervaka att kommunfullmäktiges beslut
verkställs och efterlevs. På så sätt förekommer ingen urskiljning avseende vilka kommunfullmäktigebeslut som kommunstyrelsens uppsikt omfattar.
Revisionsfråga

Svar

Säkerställer
kommunstyrelsen
att
kommunfullmäktiges beslut verkställs och
återrapporteras på ett tillfredsställande sätt?
Återrapporteras avvikelser från beslut till
fullmäktige?
Vidtas åtgärder om avvikelser identifieras?
Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning
mellan kommunstyrelsen/nämnderna och
förvaltningen
i
bevakningen
och
verkställigheten av kommunfullmäktiges
beslut?
Genomför kommunstyrelsen i enlighet med sin
uppsiktsplikt en ändamålsenlig uppföljning av
de beslut som fattats av kommunfullmäktige?

Nej, kommunstyrelsen genomför inte någon systematisk
uppföljning av att kommunfullmäktiges beslut verkställs och
återrapporteras.
Nej, det har inte framkommit att avvikelser återrapporteras
till fullmäktige.
Enligt vad som har framkommit vid intervju vidtas åtgärder
vid avvikelser. Vi har inte kunnat finna något som tyder på
motsatsen.
Ja, det finns en tydlig fördelning mellan den politiska nivån
och tjänstemannanivån när det kommer till bevakningen
och verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut.
Delvis, kommunstyrelsen följer upp vilka ärenden som
nämnderna tar upp vid sina sammanträden genom att
kommunledningskontoret går igenom nämndernas
kallelser inför kommunstyrelsens sammanträden. Det kan
dock inte bedömas som tillräcklig uppföljning inom ramen
för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:
„

tillsammans med nämnderna gemensamt se över rutinerna för verkställande och
återrapportering av kommunfullmäktiges beslut, samt
„ stärka sin bevakning av de uppdrag som ges från kommunfullmäktige utöver mål,
inriktning och direktiv till nämnderna,
„ tillsammans med nämnderna processkartlägga hela ärendeprocessen.
Kalmar den 17 augusti 2017
Malin Lundberg
EY

Negin Nazari
EY

10

Bilaga 1: Källförteckning

Intervjuade funktioner:
„

Jan G Nilson, stadsingenjör

„

Jonas Sverkén, kanslichef

„

Irene Jonsson, nämndsekreterare

„

Marcus Kindahl, nämndsekreterare

„

Marina Pull, nämndsekreterare

„

Martina Eriksson, nämndsekreterare

„

Martin Westbrandt, nämndsekreterare

„

Pia Axeheim, nämndsekreterare

„

Maria Johansson, kommunarkivarie

„

Annette Andersson, kommundirektör

„

Mats Linde, förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningen

„

Benny Wennberg, förvaltningschef serviceförvaltningen

„

Lolita Persson, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen

„

Lena Thor, förvaltningschef Södermöre kommundelsnämnd

„

Cecilia Frid, förvaltningschef socialförvaltningen

Dokument:
„ Arbetsordning för kommunfullmäktige i Kalmar kommun, 2016-09-26
„

Kommunstyrelsens reglemente, fastställd av kommunfullmäktige, 2016-09-26

„

Kommunfullmäktiges protokoll för perioden 2014-2016

„

Underlag kopplat till respektive ärende som granskats inom ramen för
stickprovsgranskningen
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1. Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun granskat om
kommunstyrelsen och nämnderna har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll för
att säkerställa en god diarieföring och arkivhållning.
Vår sammanfattande bedömning är att arkiv och diarieföring fungerar i stort. Dock finns det en
del brister i styrdokument och i efterlevnaden av dessa. Gällande digitalisering och samverkan
finns det möjligheter till förbättring.
Vi har bland annat gjort följande iakttagelser:
„

„
„

„

„
„
„

„

Kommunen har tagit fram en mall för arkivbeskrivningar och alla nämnder utom två
hade vid tiden för granskningens genomförande en arkivbeskrivning framtagen utifrån
mallen. Samhällsbyggnadsnämnden har istället utdrag ur sin verksamhetshandbok
som arkivbeskrivning. Södermöre kommundelsnämnd hade vid tiden för
sakgranskning tagit fram en arkivbeskrivning.
En del nämnder har inte en funktion utan en namngiven person som arkivansvarig.
Vid intervjuerna framkommer det att det finns arkivredogörare i alla verksamheter
men att dessa inte styrs och samordnas av en arkivansvarig och att samordning,
informationsutbyte och kompetensöverföring är ett utvecklingsområde.
De flesta arkivbeskrivningar saknar historiska beskrivningar som kan förklara
organisationens ursprung och på så vis förklara var tidigare handlingar kan finnas och
hur de ska eftersökas.
De granskade arkivlokalerna har inga större brister. De påpekande vi gör gäller
framförallt att arkiven innehåller även andra handlingar än arkivhandlingarna.
Kommunen har ett ärendehanteringssystem som enligt vad som framkommer
fungerar tillfredställande.
Digitaliseringsprocessen har kommit långt men den har inte minskat
pappershanteringen i samma takt. Istället hanteras dokument ofta i parallella
processer.
Det finns en efterfrågan på utbildning i ärendehanteringssystemet.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen och övriga granskade
nämnder att:
„
„
„
„
„

säkerställa att arkivbeskrivningarna lever upp till lagstiftningens krav samt kommunens
interna riktlinjer,
se över funktionen arkivansvarig och säkerställa att det finns ett tydligt uppdrag samt
kompetens och utrymme i tjänsten,
göra en översyn av nämndens arkivlokaler och arkivskåp, och detta gärna utifrån
framtagna direktiv,
säkerställa en ändamålsenlig kommunövergripande samverkan gällande hela
dokument- och ärendehanteringsprocessen,
säkerställa ändamålsenlig gallring av arkivhandlingar.
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2. Inledning

2.1. Bakgrund
Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för den svenska förvaltningen i stat,
landsting och kommun. Medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar endast med
undantag om det är påkallat utifrån bland annat rikets säkerhet eller skydd för uppgifter om
enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. Lagstiftningen kräver att allmänna
handlingar ska registreras utan dröjsmål så snart de inkommit eller upprättats.
Diarieföringen har tillsammans med arkivet en viktig roll för både demokratin och
forskningen. Arkivet ger möjlighet till insyn för andra än de som har den direkta makten i ett
samhälle. Medborgarna och medierna får möjlighet att granska myndigheterna.
Utöver ovanstående är ordning bland ärenden och handlingar av vikt för en myndighet för att
kunna upprätthålla hög effektivitet och god lagenlighet.
Med detta som utgångspunkt har revisorerna i sin väsentlighets- och riskbedömning sett det
som angeläget att granska huruvida kommunstyrelsen och nämnder säkerställer att
diarieföring och arkivering sker i enlighet med lagar och interna riktlinjer.
2.2. Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har en
ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa en god diarieföring och
arkivhållning. Med ändamålsenlighet avses kommunstyrelsens och nämndernas
förutsättningar för att hantera, verkställa och följa upp arbetet med ett tillfredsställande
resultat utifrån sitt uppdrag.
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:
„
„
„
„
„
„

Finns det arkivansvariga och arkivredogörare och har arkivbeskrivningar,
dokumenthanteringsplaner och arkivförteckningar antagits, är aktuella och följs?
Är arkivlokalerna utformade i enlighet med gällande krav och så att det vid behov
enkelt går att söka och hämta ut handlingar?
Finns aktuella styrdokument inom kommunen avseende diarieföring, offentlighet och
sekretess?
Fungerar registrering och diarieföring tillfredställande?
Hanteras allmänna handlingar i enlighet med gällande lagstiftning?
Finns en systematisk uppföljning och kontroll av kommunens diarieföring?

2.3. Genomförande och avgränsning
Granskningen har genomförts genom intervjuer, dokumentstudier samt en enkätundersökning
till nämndsekreterare och registratorer. Enkätundersökningen innehåller frågor om
kommunens diarieföring och arkiv. De tillfrågade nämndsekreterarna har fått möjlighet att vid
behov svara på enkäten tillsammans med registratorer för att enkäten skulle omfatta hela
nämndprocessen. Därmed kan fler svarande finnas bakom svaren. Enkäten skickades ut till
elva personer och nio svar inkom. Inget svar inkom från Södermöre kommundelsnämnd eller
från samhällsbyggnadsnämnden. Enkäten i sin helhet finns bifogad i bilaga 2.
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2.4. Revisionskriterier
2.4.1. Tryckfrihetsförordningen
I första kapitlet första paragrafen fastställs det att det ska stå varje svensk medborgare fritt
att, med iakttagande av de bestämmelser som äro i denna förordning meddelade till skydd
för enskild rätt och allmän säkerhet, i tryckt skrift yttra sina tankar och åsikter, offentliggöra
allmänna handlingar samt meddela uppgifter och underrättelser i vilket ämne som helst. I
tryckfrihetsförordningens 2 kap 3 § fastställs att en handling är en framställning i skrift eller
bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med
tekniskt hjälpmedel. Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 §
är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. I 2 kap 2 § fastställs
undantagen för rätten att ta del av allmän handling.
2.4.2. Offentlighets- och sekretesslagen
Lagen innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid
registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar.
I 4 kap 1 § fastställs vad som gäller för organiseringen av allmänna handlingar. En
myndighet ska ta hänsyn till rätten att ta del av allmänna handlingar när den organiserar
hanteringen av sådana handlingar och vid övrig hantering av allmänna handlingar:
Myndigheten ska särskilt se till
„ att allmänna handlingar kan lämnas ut med den skyndsamhet som
krävs enligt tryckfrihetsförordningen,
„ att allmänna handlingar kan skiljas från andra handlingar,
„ att rätten att ta del av allmänna handlingar enligt
tryckfrihetsförordningen säkerställs samtidigt som sekretesskyddet
upprätthålls, och
„ att automatiserad behandling av uppgifter hos myndigheten ordnas
med beaktande av det intresse som enskilda kan ha av att själva
utnyttja tekniska hjälpmedel hos myndigheten för att ta del av
allmänna handlingar.
En myndighet ska vidare särskilt beakta:
„ att enskilda bör ges goda möjligheter att söka allmänna handlingar,
„ att det bör framgå när uppgifter har tillförts en allmän handling och,
om de har ändrats eller gallrats, vid vilken tidpunkt detta har skett,
samt
„ att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller
liknande som kan försvåra insynen enligt tryckfrihetsförordningen.
Ovan skrivelse har betydelse för hur diarium och arkiv organiseras. Vidare står det fastställt i
4 kap 2 § att varje myndighet ska upprätta en beskrivning som ger information om:
„

myndighetens organisation och verksamhet i syfte att underlätta sökande efter
allmänna handlingar,
„ register, förteckningar eller andra sökmedel till myndighetens allmänna handlingar,
„ tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan få använda hos myndigheten för att ta
del av allmänna handlingar,
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„

vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar om myndighetens
allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter,
„ vilka bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen tillämpar på uppgifter i
sina handlingar,
„ uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till andra samt hur
och när detta sker, och
„ myndighetens rätt till försäljning av personuppgifter. I beskrivningen ska uppgifter
utelämnas om det behövs för att beskrivningen i övriga delar ska kunna hållas
tillgänglig för allmänheten.
2.4.3. Förvaltningslagen
I § 10 fastställs att en handling anses komma in till en myndighet den dag då handlingen
anländer till myndigheten eller kommer en behörig tjänsteman till handa. Kan det antas att
handlingen en viss dag har lämnats i myndighetens lokal eller avskilts för myndigheten på en
postanstalt, anses den ha kommit in den dagen, om den kommer en behörig tjänsteman till
handa närmast följande arbetsdag.
2.4.4. Arkivlagen
I § 3 fastställs att en myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens
verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen och som
myndigheten beslutar ska tas om hand för arkivering. Vidare står det att myndigheternas
arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser:
„ rätten att ta del av allmänna handlingar,
„ behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
„ forskningens behov.
I § 6 fastställs att i arkivvården ingår att myndigheten ska:
„
„

„
„
„

organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar
underlättas,
upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar
som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat, dels en
systematisk arkivförteckning,
skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst,
avgränsa arkivet genom att fastställa vilka handlingar som skall vara arkivhandlingar,
och
verkställa föreskriven gallring i arkivet.

I § 16 ges kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige rätt att meddela föreskrifter om
arkivvården inom kommunen, i den utsträckning något annat inte är särskilt föreskrivet.

2.4.5. Arkivförordningen
Arkivförordningen fastställer bestämmelser om sådana arkiv och arkivmyndigheter som
avses i arkivlagen (1990:782). Förordningen förtydligar bland annat när handlingar ska
arkiveras, att arkivmyndigheten regelbundet ska inspektera arkiven och vad som gäller vid
omorganisation.
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2.4.6. Arkivreglemente Kalmar kommun
Arkivreglementet antogs av Kalmar kommuns kommunfullmäktige den 26 januari 2009, § 10.
I reglementet fastställs bland annat myndighetens1 arkivansvar, arkivmyndighetens
(kommunstyrelsens) ansvar, avgifter, redovisning av arkiv, rensning, bevarande och gallring.
2.4.7. RA-FS 2013:4. Riksarkivets aktuella föreskrift för arkivlokaler
Föreskrifterna är inte styrande för kommuner men kan fungera som vägledande vid
upprättandet och driften av arkivlokaler. Föreskrifterna fastställer att:
„
„
„

„

„
„

„
„

Lokalen ska inte ha genomgående vattenrör (annat än för lokalens uppvärmning).
Rör för fjärrvärme eller fjärrkyla får inte förekomma.
Arkivlokalens luftfuktighet och temperatur ska dokumenteras, och hålla lämpliga
nivåer för den typ av handlingar som ska förvaras i lokalen.
Arkivlokalerna ska vara en egen brandcell som skyddar handlingarna mot skadlig
upphettning, brandgas, öppen låga och genombränning i 120 minuter. Dörrar ska
vara märkta med brandteknisk klass och ha anslagströskel och automatisk
dörrstängare. Arkivlokalen ska vara utrustad med ett automatiskt brandlarm.
Byggnadens bärande konstruktion ska vara dimensionerad för den belastning som
arkivet och arkivverksamheten medför. Arkivlokalens bärande konstruktion ska lägst
ha brandteknisk klass R60.
Lokalen ska kunna göras strömlös utifrån och bör vara försedd med kontrollampa
som visar om strömmen är av eller på.
Det får endast finnas fasta elektriska installationer som är nödvändiga för
arkivlokalens drift, exempelvis belysning, radiatorer och motoriserade hyllsystem.
Permanent placerad elektrisk arbetsplatsutrustning, t.ex. datorer, skrivare, elektriskt
höj- och sänkbara bord samt kopieringsmaskiner får inte finnas i arkivlokalen.
Arkivlokalens belysning ska utgöras av lysrörsarmatur som har ett tillfredsställande
skydd mot damm. Den elektriska anslutningen ska vara fast monterad.
Arkivlokaler ska skyddas mot skadegörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst.

1

En myndighet är en institution som ingår i den offentliga förvaltningen eller rättsväsendet. En
myndighet kan ha en eller flera uppgifter som det uteslutande åligger på staten eller kommunen att
sköta.
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3. Granskningsresultat
3.1. Arkiv -ansvar och dokumentation
3.1.1. Iakttagelser
Kommunen har tagit fram en mall för arkivbeskrivningar och alla nämnder utom två hade vid
tiden för granskningens genomförande en arkivbeskrivning framtagen utifrån mallen.
Samhällsbyggnadsnämnden har istället utdrag ur sin verksamhetshandbok som
arkivbeskrivning. Södermöre kommundelsnämnd hade vid tiden för sakgranskning tagit fram
en arkivbeskrivning.
I arkivreglementet står det fastställt hur ansvarsfördelningen är uppdelad mellan
arkivansvariga och arkivredogörare:
Den arkivansvarige ska bevaka arkivfrågorna inom hela myndigheten samt informera
nämnd/styrelse och berörd personal om bestämmelser och rutiner inom arkivområdet. Arkivredogörare ska svara för tillsyn och vård av den egna förvaltningens/enhetens handlingar.
Arkivansvarig och arkivredogörare är myndighetens kontaktpersoner i arkivfrågor.
I arkivreglementet står det fastställt att arkivansvarig hos en myndighet ska (normalt) vara
förvaltningschefen. De intervjuade menar att det är förvaltningscheferna som är
arkivansvariga på sina respektive förvaltningar förutom på barn- och ungdomsnämnden där
den administrative chefen är arkivansvarig. Det som framkommer vid intervjuerna
överensstämmer med vad som finns skrivet i barn- och ungdomsnämndens arkivbeskrivning
men inte med övriga nämnders arkivbeskrivningar. Kommunstyrelsen har enligt sin
arkivbeskrivning inte någon enskild arkivansvarig utan det är respektive enhetschef. Det
finns därmed flera arkivansvariga. Servicenämndens, omsorgsnämndens,
samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämndens arkivansvarige är inte en
funktion utan en namngiven person. Även socialnämndens och Södermöre
kommundelsnämnds arkivbeskrivning innehåller en namngiven person, dock är det
nuvarande förvaltningschefens namn som står inskrivet. Enkätsvaren visar att det finns
utvecklingsområden gällande arkivansvarigas och arkivredogörares ansvar och arbete:
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Vid intervjuerna framkommer det att det finns arkivredogörare i alla verksamheter men att
dessa inte styrs och samordnas av en arkivansvarig och att samordning, informationsutbyte
och kompetensöverföring är ett utvecklingsområde. Det saknas samverkan mellan
arkivansvariga och det sker ingen systematisk kompetensöverföring i form av
samverkansträffar eller auskultation2.
De flesta arkivbeskrivningar saknar historiska beskrivningar som kan förklara
organisationens ursprung och på så vis förklara var tidigare handlingar kan finnas och hur de
ska eftersökas. I mallen efterfrågas eventuella föregångare till myndigheten men det är inte
ifyllt. I socialnämndens arkivbeskrivning finns dock en beskrivning av hur de tagit över
verksamheter från annan nämnd. I omsorgsnämndens arkivbeskrivning finns det förklarat att
de har bytt namn en gång, det tidigare namnet framgår dock inte.
Samhällsbyggnadsnämnden har en beskrivning av vilka tidigare nedlagda myndigheter som
nu ingår i samhällsbyggnadsnämnden.
Det finns en kommungemensam dokumenthanteringsplan och varje nämnd har en plan för
deras specifika verksamhet. Vi har tagit stickprov för att se om dokument finns med och om
gallringstiden är konsekvent. I de prov vi genomfört har så varit fallet. Däremot visar svaren i
enkäten att det saknas kunskap om dokumenthanteringsplaner bland medarbetarna:

I närarkiven3 finns inga arkivförteckningar utan det är när handlingarna överlämnas till det
centrala arkivet som de förtecknas. Centralarkivet har tagit fullt ansvar för att förteckna
handlingarna efter att de överlämnats.
Gällande gallring framkom det vid intervjuer och vid besök i arkiven att det för många
ärendetyper inte genomförs någon systematiskt planerad gallring. Gallring blir lite av ett
dåligt samvete som ofta inte prioriteras. Enkätsvaren bekräftar att
dokumenthanteringsplanernas gallringsfrister inte följs:

2
3

Här i syfte att gå bredvid andra inom samma yrkesgrupp med kompetensöverföring som syfte.
De arkiv som finns ute i nämndernas verksamhet. Kan vara större arkivlokaler eller arkivskåp.
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3.1.2. Bedömning
Det är vår bedömning att arkivprocessen i Kalmar kommun fungerar i stort. Dock finns det
delprocesser så som gallring som inte fungerar samt vissa otydligheter i ansvarsförhållande
och rutiner. Arkivbeskrivningarna behöver tydliggöras bland annat gällande arkivansvariges
uppdrag och nämndens historiska beskrivning. Bristerna i arkivbeskrivningarna minskar
sökbarheten.
Gällande arkivansvarig vill vi framhålla att det är av vikt att arkivansvaret kopplas till en
funktion som innehar kompetens och utrymme i sin tjänst. Den arkivansvarige bör stötta
arkivredogörarnas i deras löpande arbete och tillse att de har möjligheter att utföra sina
uppdrag. Den arkivansvarige bör också uppmärksamma brister som till exempel när gallring
inte följer uppsatt plan. Vi menar att de handlingar som under längre tid förvaras i närarkiven
under längre tid bör förtecknas. Utan förteckning finns det större risk att handlingar blir
förlagda och förteckningarna bidrar till ordning och ökad sökbarhet.
Vi menar att det i arkivprocessen finns stora fördelar med att samverka
kommunövergripande. De som arbetar med arkivfrågor bör träffas löpande för att arbeta för
en likformad process med kompetensöverföring och stöd över förvaltningsgränserna.
3.2. Arkivlokaler
3.2.1. Iakttagelser
I granskningen genomfördes stickprov av fyra arkivlokaler. När vi granskar arkivlokaler
kontrollerar vi om:
„
„
„
„
„
„
„

lokalen har genomgående vattenrör (annat än för lokalens uppvärmning),
brandsäkerheten är tillfredställande,
lokalen kan göras strömlös utifrån och är försedd med kontrollampa som visar om
strömmen är av eller på,
lokalen endast har fasta elektriska installationer som är nödvändiga för arkivlokalens
drift, exempelvis belysning, radiatorer och motoriserade hyllsystem,
arkivlokalerna skyddas mot skadegörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst,
det råder allmän ordning och
golvet är fritt (undvika förluster av material vid översvämning).
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Granskningsområden

A - Närarkiv BUF

B (plan)

B (bygg och miljö) C - kommunarkiv

Strömbrytare
utvändigt

Nej, på insidan

Ja

Ja

Kontrollampa på
utsidan
Vattenrör/rännor
Allmän ordning

Nej

Nej

Nej, troligtvis
tidigare flyttad
från utsidan till
insidan
Nej

Nej
Inboxat enligt
dokumenthanterings
planen. En hel del
gamla och ogallrade
handlingar. Arkivet
används även som
förråd vilket ger en
oordning i vissa
sektioner.

Nej
Mappar per
fastighet.
Färgkodat för år.
Arkivet används
även som
"bibliotek" och
därmed gallras
det inte och en
del handlingar
sparas för behov
och inte enligt
dokumenthanteri
ngsplanen. En
hel del pärmar
med gammalt
arbetsmaterial.
Lite tavlor på
golvet.

Nej
Hyllor och
arkivskåp. Även
pärmar med
underlag. Verkar
fungera som
"bibliotek" också.

Nej
Bra ordning dock
inte helt
ändamålsenliga
lokaler.

Fri golvyta

Nej, lådor på golvet
(ej källare)

Delvis, enstaka
saker (ej källare,
fanns dock
element)

Delvis, enstaka
saker (ej källare,
fanns dock
element)

Ja, till största del.
Några tomma
flyttkartonger samt
lådor och några
fyllda flyttkartonger
som ska sorteras.
(Nedre arkivet:
element. Övre
arkivet: element
men inte i bruk)

Branddetektor/
varnare
Ventilation
Rejäl dörr/
brandsäker
Övrigt

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Inne på kontoret:
Horisontella
arkivskåp,
kartskåp.
handlingar 20162017. Utanför
arkivet fanns ett
arkivskåp (aktskåp)
med okänt innehåll
och okänd ansvarig.

Ja

Lokalerna är inte
fullt ut
ändamålsenliga
utifrån ett
användarperspektiv.
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Arkivet används
också som förråd,
fläkt, teknikprylar,
gamla bandspelare.

Arkivet har
fönster.

Arkivet har fönster

3.2.2. Bedömning
Det är vår bedömning att arkiven är utformade enligt gällande krav och så att de dokument
som förvaras går att söka. Dock är vår bedömning gjord utifrån dagens lagstiftning där det
inte finns några omfattande krav gällande kommuners arkiv. Vi ser att det skulle vara positivt
om kommunen fastställde vilka krav som ska ställas på arkivskåp och hur arkiven bör vara
utformade med till exempel strömbrytare och kontrollampa på utsidan.
3.3. Diarieföring
3.3.1. Iakttagelser
Kalmar kommun använder sedan 2012 ärendehanteringssystemet Public 360. Systemet
omfattar hela ärendehanteringsprocessen. De intervjuade är av uppfattningen att systemet
fungerar tillfredställande. Kommunen har en verksamhetshandbok som fungerar som ett
paraply för alla rutiner och riktlinjer. I verksamhetshandboken finns det rutin för vad som ska
diarieföras. Rutinen fastställer att inte bara sekretessmaterial utan allt material som inte är
ovidkommande (t.ex. reklam, kursinbjudan) ska diarieföras. I enkäten framkommer det att
alla tillfrågade anser att organisationen kring diarieföring fungerar och är tillräcklig:

Enkäten visar att över hälften av de tillfrågade menar att ärendeprocessen är olik på de olika
förvaltningarna:
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Medarbetare får utbildning i offentlighet och sekretess. De intervjuade framhåller dock att det
krävs att denna utbildning upprepas löpande både för nyanställda och för övriga som
behöver uppdateras. Nya medarbetare får inte utbildning per automatik utan de får gå när
det erbjuds för alla. En föreläsare har varit och utbildat och av de intervjuade är det endast
en som inte gått denna utbildning. Enkäten visar även att de tillfrågade menar att
medarbetarna vet vem som är registrator och därmed vem de vid behov ska vända sig till:

Respektive förvaltning tar hand om att utbilda nya medarbetare i ärendehanteringssystemet.
Enligt de intervjuade finns det brister i detta tillvägagångssätt; för vissa har den inte inneburit
någon utbildning i tillräcklig utsträckning. En del har själva fått söka upp någon som har
kunnat lära dem systemet. Därmed har de intervjuade en splittrad bild gällande om de fått
tillräcklig utbildning. Vissa anser sig ha fått en adekvat utbildning medan andra inte fått
någon utbildning utan lämnats att söka hjälp själv. En del superanvändare4 känner sig inte
tillräckligt kompetenta för att ge support åt andra. Det finns en film på intranätet Piren som
beskriver hur man lägger upp ett ärende i ärendehanteringssystemet. Den kan vara till stöd
för den som inte använder systemet frekvent. Det framkommer också att
ärendehanteringssystem ska upphandlas på nytt och att det planeras utbildning i samband
med detta. Enkätsvaren visar en positiv bild av utbildningsläget:

Däremot framkommer det både vid intervju och i enkät att det finns en del brister gällande
allmänna handlingar bland vissa medarbetare. Framförallt gäller det medarbetare längre ut i
verksamheten och som är sällanmottagare av allmänna handlingar:

4

De som ska ha extra hög kompetens inom systemet och stötta andra i deras användande.
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För att diarieföra bygg- och miljöärenden används de verksamhetsspecifika systemen
Byggreda och Miljöreda. Systemen fungerar och nämndsekreterarna har rutiner för att
kommunen ska kunna ha tre ärendehanteringssystem.
Gällande begäran av allmän handling menar de intervjuade att det sker relativt frekvent. Det
innebär att de har god kompetens för att handlägga och hantera begäran. Den som ”äger”
handlingen hanterar begäran. Enkätsvaren bekräftar att de tillfrågade bedömer sig ha hög
kompetens gällande utlämning av handlingar:

Enligt enkätsvaren finns det däremot förbättringsutrymme gällande återkopplingar när
handlingar lämnas för diarieföring:

Kommunstyrelsen, servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden har med diarieföring och
gallring som en kontrollpunkt i internkontrollplanen.
I kommunstyrelsens internkontrollplan för 2017 står det att det finns risk för att diarieföring,
arkivering, bevarande och gallring inte sker enligt gällande lagstiftning och antagna
dokumenthanteringsplaner. Vidare står det att lagstiftningen är komplex och att gråzoner
finns och att osäkerhet kan finnas avseende dokumenthanteringsplaner och lagstiftningens
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krav på registrering av allmänna handlingar. Sannolikheten att kommunen skulle bryta mot
arkivlagen bedöms som mycket stor då osäkerhet finns hos personalen om vad som ska
diarieföras eller inte samt vad som ska gallras eller inte.
Kontrollerna ska göras genom en uppföljning av om rutinerna följs på respektive enhet.
Samtliga enheter ska gås igenom under 2017.
I servicenämndens internkontrollplan för 2017 finns ”hantera ärenden och dokument” med
som en övervägd risk. Risk och väsentlighet är värderad till sex poäng. Enligt riktlinjer för
intern kontroll ska kontrollmoment alltid anges om riskvärdet blir nio poäng eller högre eller
om konsekvensen bedöms till fyra poäng.
Kultur och fritidsnämnden genomför kontrollerna av dokument- och ärendehanteringen
genom internrevisionen. Internrevisionen ska ge kunskap om ledningssystemet har införts
och underhållits på ett bra sätt, om erforderlig dokumentation finns och efterföljs samt om
den visar överensstämmelse med:
„
„
„
„

kraven i ISO-standarderna
övergripande/ kommungemensamma krav
krav från den egna förvaltningen
lagar och andra krav.

Inom ramen för nämndens internrevision planeras intervjuer med chefer och medarbetare
samt stickprov på diarieförda handlingar.
Vår enkät visar att det inom förvaltningarna finns en osäkerhet kring om det finns tillräcklig
kunskap om hanteringen av allmänna handlingar:

Gällande digitaliseringen menar de intervjuade att Kalmar kommun har införskaffat tillräckliga
verktyg för att möta behovet. Detta bekräftas av enkätsvaren:
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Däremot framkommer det av intervjuerna att det finns utvecklingsmöjligheter gällande
användandet av de digitala verktygen samt avskaffandet av pappershantering. Det är vanligt
att pappershanteringen finns kvar som en parallell process. Detta bekräftas av
enkätresultaten:

3.3.2. Bedömning
Det är vår bedömning att ärendeprocessen i Kalmar kommun i stort fungerar tillfredställande.
Det finns dock utvecklingsutrymme gällande den digitala hanteringen.
Om dubbla processer med både digital hantering och pappershantering undveks skulle
processerna effektiviseras. Det är enligt vår mening viktigt att särskilja begreppen angående
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digital process och papperslös process. Kalmar kommun har digitaliserat
ärendehanteringsprocessen men har en bra bit kvar till en papperslös process.
Vi ser det som positivt att kommunstyrelsen, servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden
efter riskanalys har fört in ärendehantering i internkontrollplanerna. Övriga nämnder bör ha
med processen i sin riskanalys för att analysera om den bör finnas i deras
internkontrollplaner.
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4. Sammanfattande bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att arkiv och diarieföring fungerar i stort. Dock finns det en
del brister i styrdokument och i efterlevnaden av dessa. Gällande digitalisering och samverkan
finns det möjligheter till förbättring.
Revisionsfråga
„ Finns det arkivansvariga och
arkivredogörare och har
arkivbeskrivningar,
dokumenthanteringsplaner
och arkivförteckningar
antagits, är aktuella och följs?
„

Är arkivlokalerna utformade i
enlighet med gällande krav
och så att det vid behov enkelt
går att söka och hämta ut
handlingar?

„

Finns aktuella styrdokument
inom kommunen avseende
diarieföring, offentlighet och
sekretess?

„

Fungerar registrering och
diarieföring tillfredställande?

„

Hanteras allmänna handlingar
i enlighet med gällande
lagstiftning?

„

Finns en systematisk
uppföljning och kontroll av
kommunens diarieföring?

Svar
Ja, alla ansvar är fördelade och dokumentationen
finns på plats. Det finns dock brister både i
dokumentationen och gällande arkivansvaret.

Ja, arkivlokalerna är utformade enligt gällande
krav. Det finns dock inte några omfattande krav i
lagstiftningen. Vår granskning visar på mindre
brister som vi bedömer bör åtgärdas på lång sikt.
Ordningen är tillräcklig för att det enkelt ska gå
att söka och hämta ut handlingar. Bättre rutiner
för gallring kan säkerställa att allmänna
handlingar även fortsättningsvis är enkla att
söka.
Ja, kommunen har tagit fram styrdokument och
de finns tillgängliga för alla anställda via
intranätet.

Delvis. Vad vi har kunnat utröna finns det tydliga
rutiner och tillräcklig kompetens bland
registratorer och nämndsekreterare. Utbildningen
i ärendehanteringssystemet kan dock förbättras
och det finns brister i kunskapen om diarieföring
bland de medarbetare som mottager handlingar
ute i verksamheterna.
Ja, rutinbeskrivningar och övriga styrdokument
är upprättade i enlighet med lagstiftningen och vi
har inte funnit några uppenbara brister.
Delvis, det saknas en systematisk
kommunövergripande uppföljning. Dock finns det
i kommunstyrelsens och kultur- och
fritidsnämndens internkontrollplaner och i årets
internrevision.
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Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen och övriga granskade
nämnder att:
„
„
„
„
„

säkerställa att arkivbeskrivningarna lever upp till lagstiftningens krav samt kommunens
interna riktlinjer,
se över funktionen arkivansvarig och säkerställa att det finns ett tydligt uppdrag samt
kompetens och utrymme i tjänsten,
göra en översyn av nämndens arkivlokaler och arkivskåp, och detta gärna utifrån
framtagna direktiv
säkerställa en ändamålsenlig kommunövergripande samverkan gällande hela
dokument- och ärendehanteringsprocessen.,
säkerställa ändamålsenlig gallring av arkivhandlingar.

Kalmar den 17 augusti 2017
Malin Lundberg
EY

Negin Nazari
EY
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Bilaga 1: Källförteckning
Intervjuade funktioner:
„

Jan G Nilson, stadsingenjör

„

Jonas Sverkén, kanslichef

„

Irene Jonsson, nämndsekreterare

„

Marcus Kindahl, nämndsekreterare

„

Marina Pull, nämndsekreterare

„

Martina Eriksson, nämndsekreterare

„

Martin Westbrandt, nämndsekreterare

„

Pia Axeheim, nämndsekreterare

„

Maria Johansson, kommunarkivarie

„

Annette Andersson, kommundirektör

„

Mats Linde, förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningen

„

Benny Wennberg, förvaltningschef serviceförvaltningen

„

Lolita Persson, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen

„

Lena Thor, förvaltningschef Södermöre kommundelsnämnd

„

Cecilia Frid, förvaltningschef socialförvaltningen

Dokument:
„ Arkivreglemente
„

Anvisningar till arkivreglemente

„

Nämndernas arkivbeskrivningar

„

Nämndernas delegationsordningar

„

Kommungemensam dokumenthanteringsplan

„

Nämndernas dokumenthanteringsplaner

„
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1. Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun granskat barnoch ungdomsnämndens och Södermöre stadsdelsnämnds arbete med att motverka
kränkande behandling.
Vår sammanfattande bedömning är att båda nämnderna i vissa delar bedriver ett
ändamålsenligt arbete avseende likabehandling samt diskriminering och trakasserier. Vi
bedömer dock att nämnderna har brister i rutinerna för att löpande hålla sig informerade
om enskilda ärenden.
Vi har bland annat gjort följande iakttagelser:
„

„

„
„
„
„

Nämnderna har genomgående likartade rutiner i arbetet, där Södermöre
kommundelsnämnd använder sig av barn- och ungdomsnämndens framtagna
blanketter och stödmaterial.
Skolornas likabehandlingsplaner ligger i många fall inte på deras hemsidor, då
länken är bruten. En del planer redogör därtill endast för de aktiviteter som
genomförts och ska genomföras. Planerna anknyter inte till vilka resultat dessa
insatser förväntas leda till eller varför aktiviteterna genomförs.
På skolorna finns i många fall tydliga rutiner och en tydlig ansvarsfördelning, där
kurator har en framträdande roll.
Skolorna gör anmälningar av kränkningsärenden, som redovisas för respektive
nämnd månadsvis.
Nämnden tar inte del av utredningar i kränkningsärenden.
Avsändandet av yttranden till bland annat Skolinspektionen och
Diskrimineringsombudsmannen är delegerat till förvaltningschef. Nämnden tar
först del av yttrandena efter att de avsänts, och då endast i en lista på
delegationsbeslut.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi båda nämnderna att:
„

Säkerställa att nämnderna har en tydlig rutin kring hur de tar del av de utredningar
kring diskriminering och kränkande behandling som skolor och förskolor
genomför.

„

Säkerställa ett ändamålsenligt arbete gällande att samtliga förskolors och skolors
likabehandlingsplaner (eller motsvarande) innehåller kartläggningar av
verksamheten, en analys utifrån dessa kartläggningar samt tydliga och
uppföljningsbara mål med koppling till verksamhetens konstaterade behov inom
området.

„

Genom rutin säkerställa att samtliga skolors likabehandlingsplaner (eller
motsvarande) är uppdaterade och finns tillgängliga för elever och
vårdnadshavare.

„

Utveckla nämndernas övergripande systematiska kvalitetsarbete inom området
likabehandling samt diskriminering och kränkande behandling. Som en del av
detta kritiskt analysera insamlat underlag (till exempel utifrån sammanställning
av elevenkäter eller enheternas likabehandlingsplaner) med fokus på att
identifiera eventuella nämndsövergripande utvecklingsområden.
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2. Inledning
2.1. Bakgrund
Huvudmannen har enligt skollagen och diskrimineringslagen ett långtgående ansvar i
alla led när det gäller att motverka kränkande behandling. Rutiner och aktiva insatser
förväntas finnas på plats för att förebygga, upptäcka, utreda och åtgärda kränkande
behandling, vilket framgår bland annat av Skolverkets allmänna råd på området. Vidare
ska det förebyggande arbetet i stor utsträckning ske under medverkan av eleverna, vilket
framgår av särskild förordning. Sammantaget krävs att huvudmannen kontinuerligt
uppdaterar och följer upp rutiner och riktlinjer, samt ger förutsättningar för att styrande
och stödjande dokument blir levandegjorda inom ansvarsområdet.
De förtroendevalda revisorerna har med utgångspunkt i detta beslutat genomföra en
granskning av barn- och ungdomsnämndens samt Södermöre stadsdelsnämnds arbete
för att motverka kränkande behandling.
2.2. Syfte och revisionsfrågor
Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om barn- och
ungdomsnämnden samt Södermöre stadsdelsnämnd har tillräckliga rutiner för att
motverka kränkande behandling och främja likabehandling inom grundskolan.
I granskningen besvaras följande revisionsfråga:
„

Har nämnderna säkerställt att det finns en god kvalitet vad gäller att
o förebygga,
o upptäcka,
o utreda,
o åtgärda, samt
o följa upp
arbetet med att motverka kränkande behandling och främja likabehandling inom
grundskolan?

2.3. Tillvägagångssätt och avgränsning
Granskningen har genomförts under perioden april till augusti 2017. Granskningen
grundas på dokumentstudier och intervjuer med verksamhetsledning inom barn och
ungdomsförvaltningen, Södermöre kommundelsförvaltning samt enhetsansvariga
rektorer (se källförteckning).
Granskningen omfattar kommunal förskoleklass, grundskola samt fritidshem.
Rapporten omfattar utöver det som ingår i begreppet kränkande behandling företeelser
avseende diskriminering och trakasserier.
I den del uppdraget som gäller granskning av enskilda Skolinspektionsärenden har
granskningen genomförts utifrån allmänna synpunkter i enlighet med kommunallagens
9 kap. 10 § punkt 4.
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2.4. Begreppsdefinitioner
Genomgående i rapporten använder vi oss av begreppet ”likabehandlingsplan”, trots att
en sådan, enligt ändrade regler i diskrimineringslagen, inte längre är nödvändig. Detta
beror på att skolorna använder sig av begreppet likabehandlingsplan, och i de allra flesta
fall också benämner sina dokument så. Planen ska enligt aktuell lagstiftning innehålla
två delar (eller bestå av två separata planer):
„
„

Riktlinjer och åtgärder för diskriminering och trakasserier (diskrimineringslagen)
Plan för arbete mot kränkande behandling (skollagen)

Se vidare i kommande avsnitt om revisionskriterier.
Nedanstående begreppsdefinitioner är hämtade ur Skolverkets allmänna råd kring
arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (2014). Även om dessa råd har
utgått (se avsnitt om revisionskriterier) är definitionerna fortfarande tillämpliga.
Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl
som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder,
sexuell läggning eller ålder. Eftersom diskriminering handlar om missgynnande
förutsätter det någon form av makt hos den som utför diskrimineringen. I verksamheterna
är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn
och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse.
Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband
med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning
eller ålder. Om någon ur personalen utsätter ett barn eller en elev för trakasserier
benämns det diskriminering.
Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt
diskrimineringslagen, kränker barns eller elevers värdighet. Trakasserier och kränkande
behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. De kan
vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte bara direkt
i verksamheten utan även via exempelvis telefon och internet.
Trakasserier och kränkande behandling kan t.ex. uttryckas genom nedsättande tilltal,
ryktesspridning, förlöjliganden eller fysisk våld. Kränkningarna kan även handla om att
frysa ut eller hota någon. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller
vara systematiska och återkommande.
Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en
upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller
försöker tillfoga en annan skada eller obehag. Begreppet mobbning förekommer inte
längre i författningarna.
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3. Revisionskriterier
Nedan anger vi kortfattat vilka revisionskriterier som är tillämpliga i denna granskning.
3.1. Skollagen
Skollagen (2010:800) stadgar att utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla
elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Huvudmannen ska
se till att:
„

Det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att
motverka kränkande behandling av barn och elever.
„ Det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts
för kränkande behandling.
„ Det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för
att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn. Planen ska innehålla
en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller
genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade
åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.
Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn för kränkande behandling. Den
personal som får kännedom om att ett barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. Denne
är i sin tur skyldig att anmäla det till huvudmannen, som är skyldig att skyndsamt utreda
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de
åtgärder som kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.
Tillsynsansvaret för fristående huvudmän, däri deras rutiner kring kränkande behandling,
ligger på Skolinspektionen (skollagen, 2 kap. 5-7 §§).
3.2. Diskrimineringslagen
Diskrimineringslagen (2008:567) syftar till att motverka diskriminering och på andra sätt
främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder.
Enligt diskrimineringslagen får den som bedriver verksamhet enligt skollagen inte
diskriminera något barn eller någon elev. Utbildningsanordnaren ska vidta åtgärder för
att förebygga och förhindra att något barn som deltar i eller söker till verksamheten
utsätts för trakasserier som har samband med diskrimineringsgrunderna.
Utbildningsanordnaren ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder
som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn som deltar i
eller söker till verksamheten, dels förebygga och förhindra trakasserier. Planen ska
innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som utbildningsanordnaren avser
att påbörja eller genomföra under det kommande året. En redovisning av hur de
planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.
Från och med den 1 januari 2017 har det införts nya regler i diskrimineringslagen, som
bland annat omfattar följande:
„

Arbetet med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och på annat sätt
verka för lika rättigheter och möjligheter ska omfatta samtliga
diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
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tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder.
„

Det har införts en skyldighet att ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte
att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Kravet på en
likabehandlingsplan har ersatts med ett allmänt krav på att hela arbetet ska
dokumenteras.

3.3. Förordning om barns och elevers deltagande
I januari 2017 ändrades förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med
planer mot diskriminering och kränkande behandling. Förordningen reglerar från och
med den 1 januari 2017 endast barns och elevers deltagande i arbetet med planen mot
kränkande behandling. Enligt förordningen ska den plan mot kränkande behandling som
ska upprättas enligt skollagen följas upp och ses över under medverkan av barnen vid
den verksamhet för vilken planen gäller. Utformningen och omfattningen av barnens
deltagande ska anpassas efter deras ålder och mognad.
3.4. Läroplan för grundskolan, reviderad 2015
Läroplanen anger utbildningens värdegrund. Utbildningen ska förmedla och förankra
respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar
som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja
aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden
som skolan ska gestalta och förmedla.
Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Alla som arbetar i skolan
ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling.
3.5. Skolverkets vägledning kring arbetet mot kränkande behandling
Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
(2014) har utgått på grund av ett antal regeländringar som påverkar innehållet. Nya råd
kommer att publiceras men har inte kommit vid tidpunkten för denna granskning. Stora
delar av innehållet i de allmänna råden är dock fortfarande giltigt, då skollagens
bestämmelser inte har ändrats. Däremot har det tillkommit bestämmelser i
diskrimineringslagen och förordningen om barns och elevers deltagande (se ovan).
Skolverket beskriver på sin hemsida arbetet med kränkande behandling och hur detta
bör ske.1

1

Se https://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/krankning-av-elev
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4. Granskningsresultat
4.1. Nämndernas övergripande processer kring likabehandlingsarbetet
I barn- och ungdomsnämndens reglemente anges att nämnden ansvarar för kommunens
skolverksamhet, häribland annat grundskolan i kommunen, förutom i de fall
kommunfullmäktige uppdragit åt annan att ansvara för dessa uppgifter. I Södermöre
kommundelsnämnds reglemente anges att nämnden ansvarar för skolverksamheten
inom sitt geografiska område.
Kalmar kommun är certifierad enligt ISO 9001 och 14001, en ledningssystemstandard
för kvalitetsprocesserna. Inom ramen för kvalitetsarbetet finns en verksamhetshandbok
framtagen, där samtliga processer och rutiner ska ingå. Förvaltningarna har även egna
verksamhetshandböcker. I barn- och ungdomsförvaltningens verksamhetshandbok finns
ett dokument vid namn ”Vägledning i arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling”. Dokumentet är kortfattat och beskriver till stor del ansvarsfördelningen och
kravet på åtgärder utifrån skollagen och diskrimineringslagen. Därefter ligger
hänvisningar till relevanta lagar och stöddokument. Även Södermöre
kommundelsförvaltning använder sig av detta dokument.
Stöddokumentet hänvisar till att nya regler gäller kring arbetet med åtgärder mot
diskriminering (se avsnitt 3.2), men det anges inte om en eller två planer ska upprättas.
Däremot anges längst ner på s.2 följande: ”Hur effektiva åtgärderna mot kränkningarna
är beror alltid på hur planen används, i vilket sammanhang den används och hur väl den
svarar mot behoven i den verksamheten där den används.” Detta är taget från
Skolverkets allmänna råd mot kränkande behandling (s.38), men med ett litet tillägg. I
de allmänna råden (som vid tidpunkten för framtagandet av denna rapport utgått, utan
att nya utgetts) nämns nämligen i motsvarande stycke inte någon plan, utan det handlar
där om hur åtgärderna används och hur väl de svarar mot behoven. Skolverkets
formulering syftar alltså snarare till att uppmärksamma att det är viktigt att åtgärderna är
lämpliga och svarar mot behoven.
4.2. Nämndernas förebyggande och främjande insatser
4.2.1. Iakttagelser
Likabehandlingsplaner
Barn- och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning har
gemensamt tagit fram en uppdaterad mall som ska uppfylla diskrimineringslagens nya
regler kring bland annat aktiva åtgärder. Blanketten (mallen) heter ”Skriftlig
dokumentation av förskolans/skolans arbete för att motverka diskriminering och främja
lika rättigheter”. Mallen är indelad i fyra steg:
1) Undersöka risker för diskriminering
2) Analys av upptäckta risker och hinder
3) Åtgärder för att förebygga diskriminering och främja rättigheter och möjligheter
för barn och elever
4) Uppföljning och utvärdering
I blanketten finns dock ej utrymme för dokumentation enligt skollagens skrivning (6 kap.
8 §) om att huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt
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över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av
barn och elever.
Blanketten ska enligt uppgift ersätta skolornas likabehandlingsplaner, men arbetet är
pågående och rutin för detta har ej tagits fram. Det innebär att skolorna tillsvidare
använder sig av befintliga likabehandlingsplaner.
I vår stickprovskontroll avseende skolornas likabehandlingsplaner ser vi att flera av
planerna endast redogör för de aktiviteter som genomförts och ska genomföras.
Planerna anknyter inte till vilka resultat dessa insatser förväntas leda till eller varför
aktiviteterna genomförs.
Vid en granskning av skolornas och förskolornas hemsidor ser vi att endast 7 av 18
kommunala grundskolor har fungerande länkar till sina likabehandlingsplaner.2 Vi ser
även att några planer är inaktuella och att någon plan saknar tidsangivelse för när den
gäller. Vidare ser vi att en del planer gäller för kalenderåret medan andra gäller för
läsåret.
Plan mot kränkande behandling enligt skollagen 6 kap. återfinns inte i någon av
nämndernas delegationsordningar. Vid samtal med rektorer framgår det att det är
respektive rektor som tar beslut om skolans likabehandlingsplan. Det finns dock ingen
rutin kring hur nämnden förvissar sig om att de likabehandlingsplaner (eller
motsvarande) som finns är tillgängliga för elever/vårdnadshavare samt uppdaterade.
Kuratornätverk
Samtliga kuratorer tillhör sin respektive skolenhet och har rektor som chef. De samlas
dock i ett nätverk ca en gång per månad. Kuratorerna har enligt uppgift av tradition en
stor roll i arbetet med att förebygga kränkande behandling och främja likabehandling. I
den förvaltningsgemensamma funktionsbeskrivning som finns avseende kurators roll
framgår att kurator ska arbeta med skolans struktur och organisation för utveckling av
värdegrund och likabehandling.
Skolornas insatser
Skolorna dokumenterar sina insatser i respektive likabehandlingsplan. Det framgår av
intervjuer att många skolor under det senaste året använt sig av en polis som föreläst
om nätkränkningar för eleverna, och som även fört diskussioner med personal och
föräldrar. Det har dock legat på varje enskild skola att ta initiativ till denna insats. I flera
intervjuer hänvisas också till det förebyggande team som finns inom socialtjänsten, som
har en nära koppling till skolverksamheten. Detta team uppges ha särskild kunskap om
nätkränkningar och därmed vara en användbar resurs för skolorna i det förebyggande
arbetet.
4.2.2. Bedömning
Vår bedömning är att likabehandlingsplanerna i vissa fall brister när det gäller att ställa
upp konkreta mål som utgår från kartläggningar av verksamheten. Med andra ord saknas
det på vissa skolor en systematik när det gäller att analysera verksamhetens behov inom
området och utifrån behoven formulera tydliga uppföljningsbara mål. Vi ser dock också
exempel på ändamålsenliga planer, där det finns en tydlig koppling mellan den

2

Vid kontroll genomförd 2017-07-31
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kartläggning som genomförts och de mål som sätts upp samt en plan för hur målen ska
följas upp.
Vi bedömer vidare att det finns brister avseende tillgängligheten av
likabehandlingsplanerna, då endast ett fåtal skolor har fungerade länkar till aktuella
likabehandlingsplaner på sina hemsidor. Detta är inte förenligt med de nationella
styrdokumentens formuleringar kring att planerna ska vara tillgängliga och välkända för
alla barn, elever och vårdnadshavare. Vi menar att då skolorna har varierande rutiner
kring huruvida planen följer läsåret eller kalenderåret kan detta försvåra en uppföljning
från nämndens sida kring att likabehandlingsplanerna är aktuella. Det kan också
innebära att kartläggningsunderlag i form av elevenkät för en del skolor inte är lika
uppdaterat och aktuellt.
Slutligen vill vi uppmärksamma att den nya mall som implementeras för att motverka
diskriminering och främja lika rättigheter inte fullt ut kan ersätta den tidigare
likabehandlingsplanen, utan i så fall bör kompletteras med ytterligare ett dokument kring
att förebygga och förhindra kränkande behandling. Ett alternativ är att fortsätta använda
sig av likabehandlingsplaner och istället säkerställa att båda dessa delar ryms där. Det
finns i lagens mening inget hinder av att använda sig av begreppet likabehandlingsplan,
även om kravet på en sådan har slopats.
4.3. Nämndernas arbete avseende att upptäcka kränkande behandling
4.3.1. Iakttagelser
I barn- och ungdomsförvaltningens verksamhetshandbok finns ett dokument som heter
”Stödprocess vid diskriminering och kränkande behandling”. I syftet anges att denna
process beskriver arbetsgången då diskriminering eller kränkande behandling har
uppmärksammats på en förskola/skola. Stödprocessen är kortfattad och består främst
av en beskrivning av ansvaret på olika nivåer, samt en processkarta med två blanketter
kopplade till sig.
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Blankett 1A avser anmälan om diskriminering/trakasserier/kränkande behandling och
blankett 1B avser utredningen. Enligt uppgift har anmälningsblanketten under våren
2017 utvecklats. Den uppdaterade blanketten har bland annat utrymme för att ange
vilken typ av kränkning som förekommit (verbal, fysisk, psykisk, via sociala medier) samt
utrymme för en kortfattad redogörelse av händelsen. Blanketten har också rutor där det
går att ange om utredning har påbörjats och om ärendet är avslutat. Blanketten ska
skickas till barn- och ungdomsnämnden.
Blankett 1B avser utredning av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande
behandling. Blanketten innehåller bland annat utrymme för att ange beskrivning och
analys av orsaker till händelsen, dokumentation av samtal samt vilka åtgärder som
kommer vidtas. Blanketten skickas inte till barn- och ungdomsnämnden, utan förvaras
på skolan. Ovanstående process och rutiner gäller även inom Södermöre
kommundelsnämnd, som använder sig av samma blanketter och dokument.
Anmälningar kring kränkande behandling redovisas till nämnderna varje månad i form
av en sammanställning. I sammanställningen anges följande:
„
„
„
„

Datum för när anmälan är inkommen till huvudmannen
Vilken förskola/skola anmälan gäller
Typ av kränkning (kränkande behandling, trakasserier och/eller diskriminering)
Händelse (verbal, fysisk, psykisk, via sociala medier) – anges ej på samtliga
ärenden
„ Diarienummer
„ När utredning påbörjats
„ Om ärendet är avslutat och i så fall när
10

Anmälningslistan ger därmed en överblick över om särskilda skolor är
överrepresenterade i anmälningsstatistiken. Enligt nämndens ordförande kan en sådan
överrepresentation leda till att skolans rektor blir inbjuden till presidiet för muntlig
föredragning. Enligt uppgift kan dock en överrepresentation av anmälningsärenden på
en specifik skola snarare bero på förbättrade rutiner gällande anmälan av ärenden än en
ackumulation av kränkningsärendena som sådana. En intervjuad rektor uppger att hen
enligt sin egen uppfattning är en av dem som gör flest kränkningsanmälningar och även
polisanmälningar när något sker.
I den sammanställning vi fått ta del av framgår att antalet anmälda kränkningsärenden
mellan 1 januari – 31 maj 2017 uppgår till 87 stycken. Det går dock inte att utläsa för
samtliga ärenden vad de handlar om. För ett fåtal ärenden redovisas om det rör sig om
exempelvis verbal eller fysisk kränkande behandling. Vidare finns en tabell över
tidsåtgång från händelse till avslutat ärende.
Tidsåtgång från händelse till avslutat ärende
<1 månad
1-2 månader
>2 månader
Pågående ärenden

Antal
48
10
5
24

Tabell: tidsåtgång, hämtad från barn- och ungdomsförvaltningens sammanställning, daterad
2017-06-01.

Ur tabellen kan vi bland annat utläsa att det finns fem ärenden som pågått i över två
månader samt att det finns 24 pågående ärenden. Enligt uppgift är denna typ av
sammanställning till nämnden införd under våren 2017, varför det inte finns tidigare
sammanställningar att ta del av.
Presidiet träffas regelbundet tillsammans med förvaltningschef och nämndssekreterare
vid så kallade ”presidiemöten”. Enligt uppgift får nämndpresidiet vid dessa möten
information om enskilda kränkningsärenden eller allvarligare incidenter. Mötena
dokumenteras dock inte, och vi kan inte heller i framtagna rutiner se att det finns
beskrivet hur nämnden involveras i enskilda ärenden.
Skolornas rutiner
Mycket av ansvaret kring arbetet med att upptäcka kränkande behandling ligger på
skolledare och personal, då det är dessa som arbetar i verksamheten. Till exempel
handlar det om att ha uppsikt över de utrymmen där barn och elever befinner sig. I de
likabehandlingsplaner vi tagit del av finns olika tillvägagångssätt för att förebygga och
upptäcka kränkande behandling dokumenterade. Till exempel anges i en plan att det ska
finnas hög vuxennärvaro på rasterna och därför upprättas rastvaktscheman.
Skolorna har dock, som tidigare nämnt, enligt uppgift olika rutiner när det gäller vad som
bedöms utgöra kränkande behandling och därmed anmäls. Därför kan det också skilja
sig åt i statistiken mellan hur ofta olika skolor förekommer – inte nödvändigtvis för att en
skola är överrepresenterad när det gäller kränkningar utan för att skolan är noggrann
med att anmäla. Detta är en aktuell fråga i kuratorsnätverket, som arbetar med att ta
fram exempel på vad som bör anmälas.
De aktuella Skolinspektionsärenden som vi tagit del av visar också att det finns flera fall
där kränkningar ej anmälts till huvudmannen.
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4.3.2. Bedömning
Vår bedömning är att nämnden i delar har en ändamålsenlig rutin kring anmälan av
kränkande behandling. Den del vi menar kan utvecklas handlar om att kunna urskilja
digniteten i enskilda ärenden. I anmälningslistan som redovisas för nämnd framgår inte
om eleven blivit kränkt upprepade gånger, hur allvarlig kränkningen bedöms vara eller
om kränkningen är utförd av en vuxen.
Vi bedömer också att det är viktigt att nämnden arbetar för att säkerställa att samtliga
skolor har ändamålsenliga rutiner när det gäller att anmäla kränkande behandling.
4.4. Nämndens arbete avseende att utreda och åtgärda kränkande behandling
4.4.1. Iakttagelser
Beslut om att utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling är enligt barn- och
ungdomsnämndens och Södermöre kommundelsnämnds delegationsordningar
delegerat till respektive rektor.
Barn- och ungdomsförvaltningen har en gemensam blankett för utredning (se avsnitt
4.2). Där finns även utrymme att ange när uppföljningssamtal ska ske, samt vad som
framkommit vid detta samtal. Rektorerna skickar in en anmälan till förvaltningen när det
sker diskriminering eller kränkande behandling. Anmälningarna redovisas i nämnd
månadsvis, men utredning och uppföljning av ärendena redovisas inte. Det innebär att
förvaltning och nämnd inte kan följa och bedöma utvecklingen i varje enskilt fall av
uppgivna trakasserier eller kränkande behandling.
Det finns en rutin i verksamhetshandboken vid namn ”När brott har begåtts på skolan”.
Denna är gemensamt utarbetad tillsammans med polisen och socialförvaltningen. I
rutinen anges att huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring
en upplevd kränkning oberoende av pågående polisutredning. Denna rutin har enligt
uppgift förtydligats på förekommen anledning, då en skola i ett av Skolinspektionen utrett
ärende inte gick vidare med utredning i avvaktan på hantering av polisanmälan.
Enligt uppgift har många av kuratorerna ett särskilt ansvar för att utreda kränkande
behandling på skolan. En av de största skolorna, med över 600 elever i årskurs F-9, har
tre kuratorer och anger i sina styrdokument att kuratorerna tillsammans de biträdande
rektorerna är ansvariga för att driva trygghetsarbetet. De är också delaktiga i processen
kring anmälan och utredning av kränkande behandling, framtagande av åtgärder och
dokumentation i ärendet. Enligt uppgift arbetar flera andra skolor på liknande vis, där
kuratorer har en viktig roll både i det förebyggande arbetet och när kränkningar väl
uppstår. Vi noterar dock även en skola som enbart har kurator på 20 procents arbetstid
och som istället lagt ansvarsfördelningen på lärare, bland annat i form av en
”trygghetsgrupp”.
Ärenden hos Skolinspektionen och diskrimineringsombudsmannen
Ärenden som rör kränkningar, diskriminering eller trakasserier som initieras av
Skolinspektionen, barn- och elevombudet (BEO) eller diskrimineringsombudsmannen
(DO) är delegerade av respektive nämnd till respektive förvaltningschef.
Delegationsordningen är dock vag på denna punkt, då det endast finns en allmän
beskrivning under avsnitt D som heter ”Yttrande i anledning av remisser, överklagande
m m (dock inte till kommunfullmäktige)”.
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Vid tidpunkten för denna granskning finns det några aktuella ärenden hos dels
Skolinspektionen, dels BEO avseende kränkande behandling. Ärendena har genomgåtts
som en del av granskningen kring hur nämnden hanterar Skolinspektionsärenden.
I ett av ärendena lämnas dels yttrande av rektor, dels av förvaltningschef. Yttrandet
redovisas som delegationsbeslut för nämnden, men först efter att det avsänts. I yttrandet
beskrivs det bland annat att eleven i fråga (som utsatts för kränkningar) ”… upplever
[inte] att han blir behandlad som den efterlängtade elev han ser sig vara. Han bemöts
med respekt och tolerans men hyllas inte såsom han önskar när han själv beskriver sin
syn på mottagandet i skolan”.
Nämnden är oavsett delegation eller ej ansvarig för avsända yttranden, bland annat till
Skolinspektionen. Eftersom nämnden först tar del av yttrandena efter att de avsänts har
nämnden dock ingen möjlighet att godkänna innehållet. Yttrandena finns enligt uppgift
endast utskrivna i en pärm, som cirkulerar under nämndssammanträdena. Dokumenten
finns därmed inte tillgängliga digitalt.
4.4.2. Bedömning
Vi bedömer att nämnden inte fullt ut har säkerställt en god kvalitet avseende att utreda
kränkande behandling. Även om nämnden delegerat genomförandet av utredningar till
rektorer och förskolechefer måste de hålla sig informerade om ärendena. Nämnden har
ingen rutin för hur de tar del av de utredningar som genomförs, och den blankett som
tagits fram för utredningar behåller respektive skola.
Vidare ser vi en brist i att yttranden till Skolinspektionen först redovisas efter att de
avsänts. I vissa fall kan det därmed ta flera månader innan nämnden får reda på hur ett
ärende hanterats. Vi vill också poängtera att nämnden har det yttersta ansvaret för
innehållet i de avsända yttrandena, och att det i de ärenden vi granskat finns
förhållningssätt och formuleringar som vi anser är anmärkningsvärda (se föregående
avsnitt). Tonen i det tidigare beskrivna yttrandet är hård och riktar snarare kritik mot
eleven i fråga än att hantera vilka åtgärder nämnd/förvaltning/rektor anser nödvändiga.
Vi vill dock påpeka att vi utifrån flera av de skolor vi studerat ser att det sker ett
ändamålsenligt arbete på dessa skolor, där det finns såväl tydliga rutiner och strukturer
för hur utredning och åtgärder ska ske som en specifik ansvarsfördelning, där kuratorer
är särskilda nyckelresurser.
4.5. Nämndens uppföljning av arbetet kring kränkande behandling och
likabehandling
4.5.1. Iakttagelser
Enkät till elever och vårdnadshavare
Barn- och ungdomsförvaltningen genomför årligen en enkätundersökning bland elever
och vårdnadshavare på samtliga kommunala grundskolor. Undersökningen sammanställs
i ett häfte vid namn ”Elevernas och vårdnadshavarnas syn på verksamheten”. Resultaten
redovisas också muntligt för båda nämnderna. I sammanställningen finns totalvärde samt
statistik för de enskilda skolenheterna samt fritidshemmen. Resultatet visas i stor del i
form av spindeldiagram (se bild nedan), där det inte finns angivet numerärt hur stor andel
som använt sig av olika svarsalternativ. Det försvårar en utläsning av siffrorna.
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Bild hämtad från barn- och ungdomsförvaltningens
vårdnadshavarnas syn på verksamheten 2017”, s. 6.

sammanställning

”Elevernas

och

Totalsiffrorna för årskurs 6-9 visar likväl dock att cirka en fjärdedel till tredjedel av eleverna
”vet någon/några på skolan som har kränkt annan elev”. Ca 10 procent ter sig ha själva
upplevt kränkningar de senaste två månaderna före enkätens genomförande. Vi har inte
tagit del av en vidare analys kring denna statistik. Enligt uppgift handlar dock en av
verksamhetsdialogerna inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet om ”elevers och
vårdnadshavares syn på grundskolan”. Skolenheter vars värden är lägre får specifika mål
riktade mot sig i samband med dessa dialoger. I rutindokumentet ”Verksamhetsdialoger”
finns dock vare sig innehåll för dialogerna eller frekvens för dessa angiven.
Systematiskt kvalitetsarbete avseende likabehandling och kränkande behandling
De två granskade nämndernas systematiska kvalitetsarbete dokumenteras i nämndernas
årsrapporter. I barn- och ungdomsnämndens årsrapport för 2016 nämns på s.18 under
avsnittet Enkäter att ”… det man, som tidigare, måste fortsätta arbeta med gällande
årskurs 6-9-skolorna är att skapa lust att lära hos eleverna och att eleverna upplever att
kränkningar förekommer på skolorna”. Det anges även längre ner på samma sida att i
grundskolan upplever vårdnadshavarna fortfarande att vuxennärvaron på raster behöver
förbättras. Det anges dock ej, inte heller i verksamhetsplanen för 2017, hur nämnden
avser att arbeta med dessa utvecklingsområden. I Södermöre kommundelsnämnds
årsrapport finns inget angivet kring området kränkande behandling, ej heller i
verksamhetsplan för 2017.
Vi kan inte se att det i riskanalyser eller intern kontrollplan finns angivet
riskområde/kontrollmål som relaterar sig till området kränkande behandling.
4.5.2. Bedömning
Vi bedömer att det är positivt att enkätresultaten lyfts i enskilda dialoger med respektive
skolledare, men vi ser inte att det finns dokumenterat att nämnden på en övergripande
nivå systematiskt och kritiskt analyserar de utvecklingsområden samt tillhörande
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åtgärder som eventuellt bör bedrivas inom detta område. Vi bedömer därför detta som
en brist.
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5. Sammanfattande bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att båda nämnderna i vissa delar bedriver ett
ändamålsenligt arbete avseende likabehandling samt diskriminering och trakasserier.
Nämnderna har genomgående likartade rutiner i arbetet, där Södermöre
kommundelsnämnd använder sig av barn- och ungdomsnämndens framtagna blanketter
och stödmaterial. På skolorna finns i många fall tydliga rutiner och en tydlig
ansvarsfördelning, där kurator har en framträdande roll.
Vi bedömer dock att nämnderna har brister i rutinerna för att löpande hålla sig
informerade om enskilda ärenden. Detta då anmälda ärenden endast redovisas
kvantitativt utan reell möjlighet för nämnden att avgöra enskilda ärendens dignitet. Därtill
har nämnden inte möjlighet att ta del av utredningar i kränkningsärenden, då dessa
sparas på respektive skola med avsaknad av rutin om diarieföring och digital hantering.
Vi vill också understryka vikten av att nämnden har det fulla ansvaret för de yttranden
som avsänts, bland annat till Skolinspektionen, även om det är delegerat till tjänsteman.
Gemensamt för båda nämnderna är att det finns brister både gällande innehåll och
tillgänglighet för en del av förskolornas och skolornas likabehandlingsplaner. Vi ser därtill
brister när det gäller nämndernas övergripande systematiska kvalitetsarbete avseende
uppföljning av arbetet med att motverka kränkande behandling och främja
likabehandling.
Revisionsfråga

Svar

Har nämnderna säkerställt att det
finns en god kvalitet vad gäller att
förebygga kränkande behandling
och främja likabehandling?

Nej, vi bedömer att det finns brister avseende
tillgänglighet och innehåll i
likabehandlingsplanerna.

Har nämnderna säkerställt att det
finns en god kvalitet vad gäller att
upptäcka kränkande behandling?

Delvis. Vår bedömning är att nämnden i delar
har en ändamålsenlig rutin kring anmälan av
kränkande behandling. Den del vi menar kan
utvecklas handlar om att kunna urskilja
digniteten i enskilda ärenden. I
anmälningslistan som redovisas för nämnd
framgår inte om eleven blivit kränkt upprepade
gånger, hur allvarlig kränkningen bedöms vara
eller om kränkningen är utförd av en vuxen.
Vi bedömer också att det är viktigt att
nämnden arbetar för att säkerställa att
samtliga skolor har ändamålsenliga rutiner när
det gäller att anmäla kränkande behandling.

Har nämnderna säkerställt att det
finns en god kvalitet vad gäller att
utreda och åtgärda kränkande
behandling?

Delvis. Vi bedömer att arbetet på skolorna i
många fall är ändamålsenligt. Däremot tar inte
nämnden del av utredningarna. Yttranden till
bland annat Skolinspektionen redovisas också
först efter att de avsänts.

Har nämnderna säkerställt att det Nej, vi bedömer inte att nämndens
finns en god kvalitet vad gäller att dokumenterade systematiska kvalitetsarbete
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följa upp arbetet med att motverka avseende kränkande behandling och
kränkande behandling och främja likabehandling är tillräckligt.
likabehandling?
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi båda nämnderna att:
„

Säkerställa att nämnderna har en tydlig rutin kring hur de tar del av de utredningar
kring diskriminering och kränkande behandling som skolor och förskolor
genomför.

„

Säkerställa ett ändamålsenligt arbete gällande att samtliga förskolors och skolors
likabehandlingsplaner (eller motsvarande) innehåller kartläggningar av
verksamheten, en analys utifrån dessa kartläggningar samt tydliga och
uppföljningsbara mål med koppling till verksamhetens konstaterade behov inom
området.

„

Genom rutin säkerställa att samtliga skolors likabehandlingsplaner (eller
motsvarande) är uppdaterade och finns tillgängliga för elever och
vårdnadshavare.

„

Utveckla nämndernas övergripande systematiska kvalitetsarbete inom området
likabehandling samt diskriminering och kränkande behandling. Som en del av
detta kritiskt analysera insamlat underlag (till exempel utifrån sammanställning
av elevenkäter eller enheternas likabehandlingsplaner) med fokus på att
identifiera eventuella nämndsövergripande utvecklingsområden.

Kalmar den 17 augusti 2017

Sara Shamekhi
EY
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Källförteckning
Intervjuade funktioner:
„

Ordförande barn- och ungdomsnämnden

„

Ordförande Södermöre kommundelsnämnd

„

Förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningen

„

Administrativ chef barn- och ungdomsförvaltningen

„

Planeringssekreterare med fokus på arbetet med kränkande behandling, barn- och
ungdomsförvaltningen

„

Tillförordnad förvaltningschef Södermöre kommundelsförvaltning

„

Ett urval av rektorer på skolor inom barn- och ungdomsnämnden samt Södermöre
kommundelsnämnd

Dokument:
„

Barn- och ungdomsnämndens reglemente, beslutat 2016-09-26

„

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning, beslutad 2011-06-15

„

Barn- och ungdomsnämndens årsrapport 2016.

„

Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan med internbudget 2017.

„

Barn- och ungdomsnämnden. Riskanalys och intern kontrollplan 2017.

„

Barn- och ungdomsförvaltningen. Anmälningar om
diskriminering/trakasserier/kränkande behandling. Avser anmälningar mellan
januari – maj 2017. Daterat 2017-06-01.

„

Ur barn- och ungdomsförvaltningens verksamhetsbok: Stödprocess vid
diskriminering och kränkande behandling. Uppdaterad 2017-05-12

„

Ur barn- och ungdomsförvaltningens verksamhetsbok: Vägledning i arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling. Uppdaterad 2017-05-12.

„

Ur barn- och ungdomsförvaltningens verksamhetsbok: Funktionsbeskrivning
kurator. Uppdaterad 2015-11-16.

„

Barn- och ungdomsförvaltningen. Elevernas och vårdnadshavarnas syn på
verksamheten 2017.

„

Ur barn- och ungdomsförvaltningens verksamhetsbok: Kundtillfredsställelse.
Uppdaterat 2016-04-01.

„

Ur barn- och ungdomsförvaltningens verksamhetsbok: Systematiskt
kvalitetsarbete. Uppdaterat 2017-01-16.

„

Ur barn- och ungdomsförvaltningens verksamhetsbok: Verksamhetsdialog (rutin).
Uppdaterat 2014-09-18.

„

Ur barn- och ungdomsförvaltningens verksamhetsbok: När brott har begåtts på
skolan. Uppdaterat 2016-12-12.
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„

Ur kommungemensamma verksamhetshandboken: Skriftlig dokumentation av
förskolans/skolans arbete för att motverka diskriminering och främja lika
rättigheter. Uppdaterad 2017-05-12.

„

Södermöre kommundelsnämnds reglemente, beslutat 2016-09-26.

„

Södermöre kommundelsnämnds delegationsordning, beslutad 2015-04-22.

„

Södermöre kommundelsnämnds årsrapport 2016.

„

Södermöre kommundelsnämnds verksamhetsplan med internbudget 2017.

„

Södermöre kommundelsnämnd. Intern kontrollplan 2017.
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun har EY
genomfört en granskning av överförmyndarnämndens verksamhet. Syftet
med granskningen har varit att bedöma om överförmyndarnämndens
verksamhet bedrivs med en ändamålsenlig styrning och en tillfredställande
intern kontroll.
Granskningen visar att överförmyndarverksamheten genomgått stora
förändringar från hösten 2015 fram till idag. Under denna period har
verksamheten haft en hög arbetsbelastning, flera medarbetare har
slutat/varit sjukskrivna och introduktion av ny personal har skett. Den höga
arbetsbelastningen förklaras framförallt av det ökade antalet ensamkommande barn och övergången till en gemensam tjänstemannaorganisation för överförmyndarverksamheten i Kalmar, Mörbylånga och
Borgholms kommuner.
Det finns dokumenterade processer, rutiner och checklistor som stöd för
arbetet och det finns även en etablerad samverkan med andra berörda
nämnder och tjänstemän inom Kalmar kommun.
Mot bakgrund av att det saknas fastställa politiska mål för överförmyndarverksamheten i Kalmar kommun och att sammanslagningen av
tjänstemannaorganisationen för de tre kommunerna visat på olikheter i
arbetssätt och rutiner så är vår bedömning att överförmyndarverksamheten
behöver stärka sin styrning och interna kontroll. Vi rekommenderar att det
utvecklingsarbete som pågår inom överförmyndarverksamheten har fortsatt
hög prioritet.
Vi ger följande rekommendationer för att stärka och utveckla arbetet med
intern styrning och kontroll:
„

För att underlätta styrningen av verksamheten så bör mål fastställas
för överförmyndarverksamheten. Det är viktigt att målen är
uppföljningsbara och att rutiner för återrapportering och
avvikelsehantering fastställs.

„

Nämnden bör arbeta med berörda kontrollmoment i den fastställda
internkontrollplan för 2017 som avser kommunledningskontoret.
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd
anta en internkontrollplan baserat på en riskanalys. Nämnden bör
säkerställa följsamheten till kommunens fastställda reglemente och
riktlinjer avseende intern kontroll.
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„

För att säkerställa att samverkan och den gemensamma
tjänstemannaorganisationen fungerar på ett tillfredsställande sätt är
det väsentligt att den övergripande årsrapporten finns framtagen
senast den 31 mars efterföljande år. Arbetet med årsrapporten bör
inkludera en avstämning av att samverkansavtalet i sin helhet är
uppfyllt.

„

En rutin för löpande kontroll av gode mäns/ställföreträdares
lämplighet kan med fördel införas. Idag utförs kontroller i samband
prövning av nya ställföreträdare och vid nya uppdrag.

„

Det bör införas rutiner och kontroller som säkerställer en korrekt
utbetalning av arvoden till gode män/ställföreträdare.

„

En riktlinje som anger hur många uppdrag en god man/
ställföreträdare maximalt kan ha bör fastställas.

„

För att säkerställa ett likformigt arbetssätt och för att minska
sårbarheten när förändringar sker i personalstyrkan bör det
säkerställas att det finns rutiner och checklistor för samtliga moment
inom överförmyndarverksamhetens ansvarsområden.

„

En undersökning/enkät avseende ställföreträdares uppfattning om
överförmyndarverksamhetens service, kompetens m.m. kan vara
bra input till fortsatt utveckling av verksamheten.

„

Det är viktigt att verksamheten har ett fungerande IT-stöd som
motsvarar verksamhetens behov och som möjliggör en säker och
effektiv handläggning av ärenden. En diskussion avseende
möjligheten till byte av IT-stöd kan med fördel ske.

4

1. Inledning
1.1.

Bakgrund
I varje kommun ska det enligt föräldrabalken (FB) finnas en
överförmyndarfunktion som väljs av kommunfullmäktige. Överförmyndarverksamhet innefattar myndighetsutövning och innebär ett märkbart
ingripande i enskilda individers liv. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för
verksamheten. Överförmyndaren har bland annat till uppgift att utöva tillsyn
över förmyndare, förvaltare och gode män. Förmyndare, förvaltare eller god
man är en ställföreträdare för någon som inte själv kan sköta sina
angelägenheter (huvudman). Ställföreträdare ska omsorgsfullt fullgöra sina
skyldigheter och tillvarata huvudmannens intressen. Ställföreträdare ska
före den 1 mars varje år i en årsräkning till överförmyndaren redogöra för
förvaltningen av huvudmannens egendom under föregående år.
I Kalmar kommun bedrivs överförmyndarverksamheten av en
överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämndens kansli biträder nämnden i
fullgörandet av nämndens arbetsuppgifter. Kommunstyrelsen fungerar som
anställningsmyndighet för personal vid överförmyndarnämndens kansli och
handhar personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor. Kommunstyrelsen
ansvarar vidare för överförmyndarnämndens redovisning till
kommunfullmäktige av hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret. Överförmyndarnämndens
verksamhet i Kalmar har sedan 1 januari 2016 en gemensam
tjänstemannaorganisation med Mörbylånga och Borgholms kommuner.
I kommunens årsredovisning för 2016 framgår det bl.a. att överförmyndarverksamheten har arbetat med att hitta effektiva och fungerande
arbetsmetoder för handläggning av samtliga ärenden på kansliet.
Rekrytering av ytterligare handläggare har gjorts under hösten och
tillgängligheten på kansliet har utökats. En ny chef för verksamheten
tillträdde i november 2016.

1.2.

Syfte och avgränsning
Syftet med granskningen har varit att bedöma om överförmyndarnämndens
verksamhet bedrivs med en ändamålsenlig styrning och en tillfredställande
intern kontroll. Granskningen har avgränsats till överförmyndarnämndens
verksamhet och omfattar inte bedömning av enskilda ärenden.

1.3.

Revisionsfrågor
Den övergripande revisionsfrågan är:
Bedrivs överförmyndarnämndens verksamhet med en ändamålsenlig
styrning och med en tillfredsställande intern kontroll?

5

Inom ramen för granskningen besvaras följande revisionsfrågor:
Styrning och ledning
u

Hur är överförmyndarnämndens verksamhet organiserad?

u

Finns fastställda mål som är styrande för verksamheten? Vilken
uppföljning sker av måluppfyllelse?

u

Hur många ärenden omfattas av verksamheten? Hur många ärenden
hanteras per handläggare?

u

Finns det en ändamålsenlig ansvars- och arbetsfördelning mellan
överförmyndarnämnden och berörda tjänstemän? Finns en aktuell och
relevant delegationsordning respektive attestförteckning?

u

Vilken samverkan har överförmyndarnämnden, med andra nämnder
och med andra kommuner i den gemensamma
tjänstemannaorganisationen?

u

Finns dokumenterade rutiner som främjar ett enhetligt och rättssäkert
arbetssätt?

Intern kontroll
u

Finns det ett dokumenterat och systematiskt arbete med intern kontroll
som grundas på en riskanalys?

u

Sker hantering och förvaring av ärendeakter tillfredställande?

u

Vilka resultat har framkommit vid Länsstyrelsens tillsyn? Har åtgärder
företagits för eventuella bristområden?

Ställföreträdare

1.4.

u

Finns tillfredsställande rutiner för rekrytering av ställföreträdare/gode
män? Görs löpande kontroller av ställföreträdares lämplighet och
kompetens?

u

Vilka utbildningsinsatser erbjuds till ställföreträdare?

u

Sker utvärderingar av ställföreträdares uppfattning om verksamhetens
service?

Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i
granskningen för analyser, slutsatser och bedömningar.
Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och förarbeten eller interna
regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin grund i
jämförbar praxis eller erkänd teoribildning.
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I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:
„ Föräldrabalken (1949:381)
„ Förmynderskapsförordningen (1995:379)
„ Kommunallag (1991:900)
„ Överförmyndarnämndens reglemente
„ Övriga interna mål, regler och riktlinjer för verksamheten

1.5.

Metod
Granskningen har baserats på intervjuer och dokumentstudier. Samtliga
intervjuade funktioner och granskade dokument framgår av
källförteckningen.
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2. Styrande regelverk
I detta avsnitt beskrivs de regelverk och styrande dokument som är aktuella
för granskningsområdet.
2.1

Kommunallagen
I kommunallagens 6 kap 7 § fastställs att nämnderna, inom sitt område, ska
se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De
skall också så till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

2.2

Föräldrabalken
Till god man, förvaltare eller förmyndare ska utses en rättrådig, erfaren och
i övrigt lämplig person. Denne ska omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter
och alltid handla på det sätt som bäst gagnar den enskilde.
En god man är en ställföreträdare för den huvudman som inte kan tillvarata
sina intressen. Huvudmannen får hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin
egendom eller sörja för sin person. Det vanligaste godmanskapet är det
som förordnas med grund i 11 kap. 4 § föräldrabalken, som följd av
sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande hos
huvudmannen.
Förmyndarskap/föräldraförvaltning innebär att en person företräder ett barn
under 18 år i frågor som gäller barnets egendom. Vårdnadshavare är i
regel också förmyndare. För att en förmyndare ska stå under
överförmyndarens överinseende krävs i regel att den omyndiges tillgångar
överstiger åtta basbelopp.
Överförmyndaren ska granska ställföreträdarens verksamhet så att
huvudmannens tillgångar i skälig omfattning används för dennes nytta.
Tillsynen omfattar förteckningar, årsräkningar, sluträkningar samt andra
handlingar och uppgifter som inlämnats. Ställföreträdarna är skyldiga att
inkomma med uppgifter som överförmyndaren begär.

2.3

Förmynderskapsförordningen
Förmynderskapsförordningen innehåller närmare föreskrifter om
ställföreträdarnas redovisning, överförmyndarens register för
tillsynsverksamheten, överförmyndarens tillsyn av ställföreträdare samt
Länsstyrelsens tillsyn av överförmyndaren. Länsstyrelsen granskar om
överförmyndarens handläggning följer reglerna i föräldrabalken och i
förmynderskapsförordningen samt i övrigt sker på ett rättssäkert och
lämpligt sätt.
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Enligt 17 § i förmyndarskapsförordningen ska samtliga handlingar som har
getts in till överförmyndaren och som avser ett visst förmynderskap,
godmanskap eller förvaltarskap bevaras och sammanföras till en akt. Detta
gäller t.ex. förteckningar över egendom, års- och sluträkningar,
redogörelser, uppgifter och ansökningar.
Till akten skall dessutom kopior av skrivelser i ärendet finnas samt
anteckningar om sådana beslut och åtgärder av överförmyndaren som inte
framgår av någon annan handling eller av registret. Sådana anteckningar
skall ange dagen för beslutet eller åtgärden. Handlingar som hör till akten
skall förvaras ordnade i tidsföljd eller på något annat lämpligt sätt.
2.4

Reglemente för överförmyndaren
Reglementet är antaget av kommunfullmäktige och gäller från och med den
1 oktober 2016.
I 1 § fastställs att nämnden ansvarar för att överförmyndarverksamheten i
kommunen bedrivs i enlighet med vad som föreskrivs i föräldrabalkens 19
kapitel, förmynderskapsförordningen (1995:379) samt andra författningar
som reglerar frågor knutna till överförmyndarnämndens tillsynsverksamhet.
Reglementet innehåller även bestämmelser kring nämndens
sammansättning och regler kring delegation.

2.5

Samverkansavtal om gemensam organisation för
överförmyndarverksamhet
Det finns ett samverkansavtal om gemensam organisation för
överförmyndarverksamheten för Kalmar kommun, Borgholms kommun och
Mörbylånga kommun. Från den 1 januari 2016 bedrivs en gemensam
organisation för utförande om lagstadgad överförmyndarverksamhet i
kommunerna. De politiska organisationerna är oförändrade i respektive
kommun. Avtalet löper till den 31 december 2018 och varje år ska det
upprättas en övergripande årsrapport för verksamheten. Denna årsrapport
ska tas fram senast den 31 mars efterföljande år. Om samarbetsavtalet inte
skriftligen sägs upp av en samverkanskommun senast 6 månaders före
avtalstidens utgång förlängs avtalet med fyra år. Den gemensamma
organisationen ska till respektive kommun redovisa hur verksamheten
utvecklas samt verksamhetens ekonomi. Redovisningen ska ske vid två
tillfällen varje år, dels i anslutning till delårsbokslutet per den 31 augusti och
dels i anslutning till helårsbokslutet per den 31 december.
Kalmar kommun är ansvarig arbetsgivare för personalen och ansvarar för
den löpande dokumentationen. De samverkande kommunerna har rätt till
löpande insyn i den gemensamma organisationens verksamhet och i de
ärenden som är hänförliga till den egna kommunen.
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3. Styrning och ledning
I detta avsnitt besvaras de revisionsfrågor som berör styrning och ledning.
Hur är överförmyndarnämndens verksamhet
organiserad?

Överförmyndarverksamheten ligger
organisatoriskt under ekonomienheten som
tillhör kommunledningskontoret. Nuvarande
överförmyndarchef tillträdde sin tjänst i
november 2016. Vid granskningens
genomförande arbetade sju handläggare och
två personer med expedition/ administration i
verksamheten. Två handläggare har arbetat
sedan januari 2017 och en handläggare har
arbetat i 1,5 år. Övriga handläggare har lång
erfarenhet av arbetsområdet.
Verksamheten har haft en hög arbetsbelastning sedan slutet på 2015. Antalet
ärenden har ökat, både p.g.a. många
ensamkommande barn samt genom
sammanslagningen av tjänstemannaorganisationen för de tre kommunerna. Dessa
omständigheter har gjort att verksamheten
ligger efter med olika delar i arbetet. För att
komma till rätta med denna situation har
personalen tillfälligt delats upp i två grupper.
En arbetsgrupp hanterar årsräkningar och en
arbetsgrupp koncentrerar sig på rekryteringar/
ansökningar av gode män och byte av god
man. Det finns ingen geografisk indelning av
personalen, utan de arbetar med samtliga
ärenden inom sina respektive
ansvarsområden. Vid intervjuerna
framkommer att arbetsbelastningen i
dagsläget upplevs som mer rimlig/hanterbar i
jämförelse med 2016.

Finns fastställda mål
som är styrande för
verksamheten? Vilken
uppföljning sker av
måluppfyllelse?

Det finns inga politiskt fastställda mål för
överförmyndarverksamheten i Kalmar
kommun.
Verksamheten har inte heller fastställt
övergripande mål för att styra verksamheten.
Enligt uppgift finns det ett behov av mål och
styrsignaler för verksamheten och det finns
planer på att arbeta fram sådana när
verksamheten återgår till ett mer normalt
arbetsflöde. För att hantera den rådande
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arbetssituationen har mål gällande bl.a.
granskningsarbetet av årsräkningar satts upp.
Mot bakgrund av ovanstående finns det inga
mål att följa upp. Enligt samverkansavtalet ska
verksamhetens utveckling och ekonomi följas
upp två gånger per år (per den 31 augusti och
per den 31 december). Vi har tagit del av
delårsuppföljning och årsrapport för 2016 som
avser kommunstyrelsen. I dessa dokument
finns en kortfattad beskrivning av
överförmyndarnämndens kansli och dess
verksamhet per den 31 augusti samt per 31
december. Det finns även en ekonomisk
uppföljning där utfall, budget och prognos
(delårsrapporten) redovisas.
Hur många ärenden
omfattas av
verksamheten? Hur
många ärenden
hanteras per
handläggare?

Verksamheten omfattar ca 1500 ärenden.
Totalt arbetar 7 handläggare med dessa
ärenden (3 handläggare arbetar deltid och 4
handläggare arbetar heltid). Handläggarna
arbetar med olika typer av ärenden och det
görs ingen uppföljning av hur många ärenden
varje handläggare hanterar. Enligt uppgift
hanterar varje handläggare ca 200 ärenden
var.

Finns det en
ändamålsenlig ansvarsoch arbetsfördelning
mellan överförmyndarnämnden och berörda
tjänstemän?

Det finns en ansvars- och arbetsfördelning
mellan överförmyndarnämnden i Kalmar
kommun och berörda tjänstemän.
Överförmyndarnämnden i Kalmar kommun
består av 5 ledamöter. Både ordförande och
vice ordförande har lång erfarenhet av
nämndens ansvarsområde. Nämnden
sammanträder 1 gång per månad och utöver
det träffas även presidiet 1 gång/månad.
Tjänstemännen inom överförmyndarverksamheten är föredragande på nämndens
möten och en av handläggarna är även
nämndsekreterare. Nämnden får löpande
information om ärendehanteringen,
väntelistan, granskningen av årsräkningarna
m.m. Budgetuppföljning sker varannan
månad.

Finns en aktuell och
relevant delegationsordning respektive
attestförteckning?

Delegationsordningen är fastställd i juni 2016
och den är uppdelad utifrån berörd lagstiftning
(ex. Föräldrabalken, Lag om god man för
ensamkommande barn m.fl.) Det framgår
även vilka beslut som inte får delegeras,
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exempelvis att entlediga eller skilja en god
man eller förvaltare från uppdraget. Det finns
även ett antal beslut där samtycke ska ske
från överförmyndarnämnden innan beslut
fattas. Dessa beslut är specificerade i
delegationsordningen. Det finns rutiner för hur
återrapportering av delegationsbeslut ska
redovisas för överförmyndarnämnden.
Det finns en aktuell attestförteckning för 2017
som är beslutad av kommunstyrelsen.
Vilken samverkan har
överförmyndarnämnden
med andra nämnder
och med andra
kommuner i den
gemensamma
tjänstemannaorganisationen?

Överförmyndarnämnden i Kalmar kommun
träffar överförmyndarna i Borgholms och
Mörbylånga kommun 4-6 gånger per år. I
samverkansavtalet finns inskrivet att
uppföljning av den gemensamma
organisationen ska ske i en övergripande
årsrapport, som ska vara klar senast den 31
mars efterföljande år. Denna rapport fanns
inte framtagen vid granskningens
genomförande.
Överförmyndarnämnden träffar socialnämnden och omsorgsnämnden med viss
regelbundenhet (ca 4 gånger per år). Även
överförmyndarchefen har deltagit vid dessa
träffar.
Överförmyndarverksamheten har
samverkan/samarbete med socialförvaltningen
och omsorgsförvaltningen, både på en
övergripande nivå (träffas ca 4 gånger per år)
och i individuella ärenden.

Finns dokumenterade
I kommunledningskontorets verksamhetsrutiner som främjar ett
handbok finns det processbeskrivningar för:
enhetligt och rättssäkert
- Rekrytera ställföreträdare
arbetssätt?
- Samla in och granska årsredovisningar
samt arvodera ställföreträdare
- Prövning och försäljning av
bostadsrätt/fastighet
Det finns blanketter för dokumentation av
registerförfrågan hos Kronofogdemyndigheten,
Socialförvaltningen och Polismyndigheten
(belastningsregistret).
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Det finns fastställda blanketter som gode män
ska/kan använda gällande:
- Redogörelse för utfört arbete
- Års-/sluträkning
- Checklista/bilaga till års-/sluträkning
- Löpande uppföljning av inkomster och
utgifter
Då det sedan 2016 finns en gemensam
tjänstemannaorganisation mellan Kalmar
kommun och de två Ölandskommunerna har
det identifierats ett behov av att utveckla ett
gemensamt arbetssätt. Enligt uppgift pågår ett
utvecklingsarbete av rutiner och arbetssätt
som enhetschefen ansvarar för.

4. Intern kontroll
I detta avsnitt besvaras de revisionsfrågor som berör intern kontroll.
Finns det ett
dokumenterat och
systematiskt arbete
med intern kontroll som
grundas på en
riskanalys?

Det finns en fastställd internkontrollplan för
2017 som avser kommunledningskontoret. I
denna plan finns en identifierad risk för att
överförmyndarverksamheten inte kan utföra
sina åtaganden. Det framkommer att det finns
en risk för att verksamheten inte uppfyller olika
krav då den för närvarande är hårt belastad.
Det finns även en risk för att gode män saknas
då behovet ökar. Kontrollmomenten som ska
utföras avser att kontrollera att framtagna
processer, rutiner och övriga dokument är
aktuella och följs.
Arbetet med dessa kontrollmoment var inte
påbörjat vid granskningens genomförande.

Sker hantering och
förvaring av
ärendeakter
tillfredställande?

Akterna förvaras i brandsäkra plåtskåp i
överförmyndarverksamhetens lokaler. Under
pågående handläggning förekommer det att
ärendeakter förvaras på handläggarnas kontor.
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Som diarieföringssystem används ÖFS
(Överförmyndarsystemet). Vid intervjuerna
framkommer att systemet upplevs som
föråldrat med bl.a. långa svarstider/ väntetider
vilket gör att arbetet i systemet blir ineffektivt.
Vilka resultat har
framkommit vid
Länsstyrelsens tillsyn?
Har åtgärder företagits
för eventuella
bristområden?

Länsstyrelsen i Östergötland genomförde en
inspektion hos överförmyndarnämnden i
Kalmar kommun, Mörbylånga kommun och
Borgholms kommun den 16 november 2016.
Av protokollet från detta besök framgår bl.a.
följande:
- Det finns ingen fastställd policy gällande
hur många uppdrag per ställföreträdare
som tillåts.
- Beslut om arvode skickas inte till
huvudmannen, även om huvudmannen
ska betala.
- Påminnelse gällande årsräkningar bör
skickas ut i början av mars månad och
ev. vitesföreläggande bör utfärdas i god
tid före sommaren. I dagsläget skickas
påminnelse ut efter ca en månad efter
det datum då årsräkningen skulle
inkommit (1 mars).
Länsstyrelsen i Östergötland genomförde även
stickprovsgranskning av ett antal ärenden och
av dessa begärdes svar för två ärenden som
gäller Kalmar kommun. I detta ena fallet hade
ett felaktigt arvode utbetalts. Arvodet som
utbetalts avsåg både förvaltning och personlig
omvårdnad, vilket inte omfattades av aktuellt
förordnande. Det andra fallet avsåg frågor
kring ett ärende vars handläggare ej kunde
närvara vid Länsstyrelsen i Östergötlands
besök. I granskningen har vi tagit del av det
svar (daterat 2017-01-19) som Överförmyndarnämnden i Kalmar kommun lämnat till
Länsstyrelsen i Östergötland. Av svaret
framgår att överförmyndarverksamheten ska
se över sina handläggningsrutiner med
anledning av länsstyrelsens påpekanden. När
det gäller de två ärendena så har svar och
underlag lämnats där berörd handläggare ej
kunde delta. Ärendet där arvode felaktigt
betalts ut har återbetalning till huvudmannen
skett (2017-01-27). I detta ärende har
överförmyndarnämnden även diskuterat
behovet av ett eventuellt utökat förvaltarskap.
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5. Ställföreträdare
I detta avsnitt besvaras de revisionsfrågor som berör ställföreträdare.
Finns tillfredsställande
rutiner för rekrytering
av ställföreträdare/gode
män? Görs löpande
kontroller av
ställföreträdares
lämplighet och
kompetens?

Rekrytering av ställföreträdare sker främst
genom personliga kontakter med befintliga
gode män, genom olika nätverk där tjänstemännen deltar, via Godmansföreningen och
genom viss annonsering. Det pågår en dialog
med kommunens kommunikatör kring andra
sätt att nå ut, ex. via Facebook, film på
kommunens hemsida m.m.
Kontroll av lämplighet sker enbart vid prövning
av nya ställföreträdare, då kontroll sker hos
Kronofogdemyndigheten, Socialförvaltningen
och Polismyndigheten (belastningsregistret).
Denna kontroll sker vid varje nytt uppdrag en
ställföreträdare är aktuell för. Det pågår en
diskussion kring om det ska införas rutiner för
en löpande kontroll vartannat år. Länsstyrelsen
anger i sitt protokoll att de är positiva till en
sådan rutin.
I Kalmar kommun finns 359 gode män, 64
förvaltare och 84 gode män för ensamkommande flyktingbarn. I genomsnitt har en
ställföreträdare 1,73 ärenden. Den
ställföreträdare som har flest ärenden har 35
st.
Den grupp som arbetar med rekrytering av
ställföreträdare träffas 1 gång per vecka och
då sker fördelning av ansökningar/ läkarintyg
som inkommit. Det kommer ca 1 ansökning
per dag. Idag består väntelistan av ca 90-100
ansökningar.

Vilka
utbildningsinsatser
erbjuds till
ställföreträdare?

Utbildning för nya gode män sker en gång per
år. Ofta sker denna utbildning av en extern
föreläsare och genomförs som en länsgemensam utbildning. Det sker även
utbildningsinsatser i början av året för att
informera om årsräkningen/sluträkningen som
ska lämnas in senast den 1 mars varje år. Det
har även skett särskilda utbildningar för de
som är gode män till ensamkommande
flyktingbarn.
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Enligt uppgift har responsen och deltagande
på utbildningarna varit tillfredsställande. Nu
sker planering inför nästkommande års
utbildningar.
Sker utvärderingar av
ställföreträdares
uppfattning om
verksamhetens
service?

Nej, någon utvärdering gällande
överförmyndarverksamhetens service har
aldrig genomförts. Den kritik som ofta framförts
har gällt tillgängligheten. För att möta denna
kritik har åtgärder vidtagits och nu är alla
handläggares linjer öppna under telefontiden
som är måndag-fredag kl. 10.30 - 11.30.
Fastställda besökstider (2 timmar varje dag)
finns och tid ska bokas med aktuell
handläggare.

6. Sammanfattande bedömning och
rekommendationer
Under våren 2016 har en översyn/genomlysning genomförts av
överförmyndarverksamheten i Kalmar kommun. En verksamhetsutvecklare
från kommunledningskontoret har ansvarat för detta arbete, vilket resulterat
i att ett antal utvecklingsområden identifierats och en handlingsplan har
tagits fram. I mars 2017 har det skett en uppdatering av handlingsplanen
för att se status på olika delar i verksamheten/olika arbetsuppgifter. Bland
annat framgår vilka arbetsuppgifter som är ”akuta” och bör genomföras före
1 oktober 2017 och det framgår även vilka delar som bör prioriteras inom
det närmsta året och vilka delar som är möjliga att prioritera bort.
Granskningen visar att överförmyndarverksamheten genomgått stora
förändringar från hösten 2015 fram till idag. Under denna period har
verksamheten haft en hög arbetsbelastning, flera medarbetare har
slutat/varit sjukskrivna och introduktion av ny personal har skett. Den höga
arbetsbelastningen förklaras framförallt av det ökade antalet
ensamkommande barn och övergången till en gemensam
tjänstemannaorganisation för överförmyndarverksamheten i Kalmar,
Mörbylånga och Borgholms kommuner. De två Ölandskommunerna har
inte haft några anställda tjänstemän inom överförmyndarverksamheten.
Enligt uppgift genomfördes ingen fullständig kartläggning/
konsekvensanalys innan övertagandet av ärendena från Borgholms och
Mörbylånga kommun fullföljdes. Det uppges att det finns stora skillnader
gällande arbetssätt och rutiner mellan de inblandade kommunerna och det
pågår nu ett arbete för att likforma rutinerna kring bl.a. dokumentation,
diarieföring, granskning av årsräkningar, hantering av beslut m.m.
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Målsättningen är att alla handläggare ska kunna hantera alla typer av
ärenden och på det sättet minska sårbarheten vid ledigheter och även att
medarbetarna ska få varierande arbetsuppgifter.
Vår bedömning är det finns en fungerande och fastställd arbetsfördelning
mellan överförmyndarnämnden i Kalmar kommun och tjänstemännen inom
överförmyndarnämndens kansli. Det finns dokumenterade processer,
rutiner och checklistor som stöd för arbetet och det finns även en etablerad
samverkan med andra berörda nämnder och tjänstemän inom Kalmar
kommun.
Mot bakgrund av att det saknas fastställa politiska mål för
överförmyndarverksamheten i Kalmar kommun och att sammanslagningen
av tjänstemannaorganisationen för de tre kommunerna visat på olikheter i
arbetssätt och rutiner så är vår bedömning att överförmyndarverksamheten
behöver stärka sin styrning och interna kontroll. Vi rekommenderar att det
utvecklingsarbete som pågår inom överförmyndarverksamheten har fortsatt
hög prioritet.
För att utveckla och stärka arbetet med intern styrning och kontroll ger vi
följande rekommendationer:
„

För att underlätta styrningen av verksamheten så bör mål fastställas
för överförmyndarverksamheten. Det är viktigt att målen är
uppföljningsbara och att rutiner för återrapportering och
avvikelsehantering fastställs.

„

Nämnden bör arbeta med berörda kontrollmoment i den fastställda
internkontrollplan för 2017 som avser kommunledningskontoret.
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd
anta en internkontrollplan baserat på en riskanalys. Nämnden bör
säkerställa följsamheten till kommunens fastställda reglemente och
riktlinjer avseende intern kontroll.

„

För att säkerställa att samverkan och den gemensamma
tjänstemannaorganisationen fungerar på ett tillfredsställande sätt är
det väsentligt att den övergripande årsrapporten finns framtagen
senast den 31 mars efterföljande år. Arbetet med årsrapporten bör
inkludera en avstämning av att samverkansavtalet i sin helhet är
uppfyllt.

„

En rutin för löpande kontroll av gode mäns/ställföreträdares
lämplighet kan med fördel införas. Idag utförs kontroller i samband
prövning av nya ställföreträdare och vid nya uppdrag.

„

Det bör införas rutiner och kontroller som säkerställer en korrekt
utbetalning av arvoden till gode män/ställföreträdare.

„

En riktlinje som anger hur många uppdrag en god man/
ställföreträdare maximalt kan ha bör fastställas.
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„

För att säkerställa ett likformigt arbetssätt och för att minska
sårbarheten när förändringar sker i personalstyrkan bör det
säkerställas att det finns rutiner och checklistor för samtliga moment
inom överförmyndarverksamhetens ansvarsområden.

„

En undersökning/enkät avseende ställföreträdares uppfattning om
överförmyndarverksamhetens service, kompetens m.m. kan vara
bra input till fortsatt utveckling av verksamheten.

„

Det är viktigt att verksamheten har ett fungerande IT-stöd som
motsvarar verksamhetens behov och som möjliggör en säker och
effektiv handläggning av ärenden. En diskussion avseende
möjligheten till byte av IT-stöd kan med fördel ske.

Kalmar den 15 juni 2017

Ulrika Strånge
Certifierad kommunal revisor
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Bilaga 1: Förteckning över
intervjuade funktioner
„

Överförmyndarchef

„

Handläggare (4 st.)

„

Ordförande, Överförmyndarnämnden

„

Vice ordförande, Överförmyndarnämnden

„

Verksamhetsutvecklare vid kommunledningskontoret
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Bilaga 2: Dokumentförteckning
„

Reglemente för överförmyndarnämnden

„

Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Kalmar kommun

„

Kommunens verksamhetshandbok
- Rekrytera ställföreträdare – process
- Samla in och granska årsredovisningar samt arvodera
ställföreträdare – process
- Prövning av försäljning av bostadsrätt/fastighet – process
- Registerförfrågan Kronofogdemyndigheten, Socialförvaltningen och
Polismyndigheten

„

Samverkansavtal om gemensam organisation för
överförmyndarverksamhet

„

Blankett – Redogörelse för utfört arbete

„

Blankett – Års-/Sluträkning

„

Checklistor för gode mäns löpande uppföljning

„

Checklista bilaga till årsräkning/sluträkning

„

Protokoll från inspektion av Länsstyrelsen i Östergötland, daterat
2016-12-15

„

Svar på Länsstyrelsens inspektion, daterat 2017-01-19

„

Årsrapport för kommunstyrelsen 2016

„

Delårsuppföljning för kommunstyrelsen 2016
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun har EY
genomfört en granskning avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunen på en
övergripande och central nivå bedriver ett tillfredsställande systematiskt
arbetsmiljöarbete utifrån lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer.
Vår samlade bedömning att kommunen på en övergripande och central
nivå i allt väsentligt bedriver ett tillfredsställande systematiskt
arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöenheten (AME) har ett tydligt uppdrag att vara
ett stöd för kommunens olika verksamheter i deras arbetsmiljöarbete och
det finns även HR-specialister ute i verksamheterna som har god
kännedom om och är den del i förvaltningarnas systematiska
arbetsmiljöarbete. Enligt kommentarerna till gällande föreskrift (AFS
2001:1) ska arbetsmiljöpolicyn vara så konkret att den kan följas upp.
Kalmar kommun har en kortfattad arbetsmiljöpolicy och en omfattande
verksamhetshandbok där det finns en mängd rutiner och blanketter till stöd
för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Arbetsmiljöuppgifter är formellt fördelade från nämnd till förvaltningschef
och därefter vidare ut i organisationen. Vår bedömning är att granskade
förvaltningar följer rutinen kring fördelning av arbetsmiljöuppgifter och att
tillräckligt många inom dessa verksamheter har fördelats
arbetsmiljöuppgifter. Utbildningar sker löpande och vid behov för att
säkerställa att berörda personer har tillräckliga kunskaper. Kommunen har
etablerade former för samverkan, både på central och lokal nivå.
För att fortsätta utveckla och stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet i
kommunen, rekommenderar vi följande:
o

För att uppfylla kraven i föreskriften AFS 2001:1 om att
arbetspolicyn ska beskriva hur arbetsförhållandena skall vara för att
ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en tillfredsställande
arbetsmiljö uppnås, så är vår bedömning att kommunen bör ta fram
en processbeskrivning som förstärker och förtydligar kommunens
systematiska arbetsmiljöarbete och som kopplar samman
arbetsmiljöpolicyn med fastställda rutiner och blanketter.

o

För att undvika ohälsa och olycksfall i arbetet är det väsentligt att
det finns en medvetenhet kring en verksamhets risker. Det bör
säkerställas att samtliga nämnder och förvaltningar genomför och
dokumenterar riskbedömning enligt gällande lagstiftning och
kommunens gällande rutiner och blanketter.

o

Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet, som AME tar
fram årligen, bör kompletteras med de delar i AFS 2015:4
(Organisatorisk och social arbetsmiljö) som ska ingå i det
systematiska arbetsmiljöarbetet.
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o Det bör säkerställas att samtliga förvaltningar erhåller en
sammanställd uppföljning avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet av AME. Det är positivt att AME lyfter fram de delar som
behöver förbättras/ förtydligas.
o

Rutinen avseende årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet bör kompletteras med hur återrapportering och
uppföljning till styrelse och nämnder ska ske.

o

Säkerställ att samtliga förvaltningar genomför och dokumenterar
fysiska skyddsronder enligt kommunens fastställda rutin.

o

Åtgärder som vidtas utifrån identifierade risker eller utifrån ett
tillbud/en arbetsskada bör ske på ett systematiserat sätt till alla
berörda. Genom en tydlig återkoppling kan verksamheterna lära av
varandra och undvika att situationer som kan orsaka ohälsa och
olycksfall i arbetet uppkommer.
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund
En viktig förutsättning för en fungerande arbetsplats är att personalen har
en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Enligt de grundläggande
bestämmelserna i 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla
åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa
och olycksfall. Det systematiska arbetsmiljöarbetet avser arbetsgivarens
arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett
sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en
tillfredställande arbetsmiljö uppnås.
En viktig förutsättning för ett kvalitativt arbete är att personalen har en god
fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Enligt Arbetsmiljöverket är antalet
arbetsskador stort. Den vanligaste orsaken till arbetsskador är fortfarande
belastningsergonomiska faktorer, medan sjukdomar beroende på
psykosociala och organisatoriska faktorer ökar mest. Enligt en skrift från
Arbetsmiljöverket har arbetssjukdomar med dessa orsaker ökat med drygt
70 % mellan 2010 – 2014.

1.2.

Syfte
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunen på en
övergripande och central nivå bedriver ett tillfredsställande systematiskt
arbetsmiljöarbete utifrån lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer.
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:
„

Finns en fastställd arbetsmiljöpolicy som beskriver hur
arbetsförhållandena i kommunen ska vara för att en god arbetsmiljö
ska uppnås där ohälsa och olycksfall förebyggs?

„

Finns det skriftliga rutiner som beskriver hur det systematiska
arbetsmiljöarbetet ska gå till?

„

Är roller och ansvar tydligt fastställda gällande det systematiska
arbetsmiljöarbetet?

„

Hur säkerställs att tillräckligt många har fått i uppgift att upprätthålla
en god arbetsmiljö samt förebygga skador och ohälsa samt att dessa
har tillräckliga kunskaper?

„

Genomförs regelbundna undersökningar och riskbedömningar av
arbetsförhållandena? Är detta dokumenterat? Vidtas åtgärder om
avvikelser identifieras?

„

Upprättas skriftliga handlingsplaner för de åtgärder som inte
genomförs omedelbart?
„ Vilken uppföljning och återrapportering sker avseende det
systematiska arbetsmiljöarbetet?
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1.3.

Avgränsning
Kommunstyrelsen är kommunens centrala organ för personaladministrativa
frågor och har en central roll beträffande arbetsmiljöarbetet på
kommunövergripande nivå. Arbetsmiljöenheten är organisatoriskt placerad
inom kommunledningskontoret. För att verifiera hur verksamheterna
arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet har intervjuer skett med
företrädare för socialförvaltningen, serviceförvaltningen och barn- och
ungdomsförvaltningen.

1.4.

Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för
revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterier kan
ofta hämtas från lagar och förarbeten, föreskrifter och interna regelverk,
policys och fullmäktigebeslut.
I denna granskning har revisionskriterierna utgjorts av bl.a.:

1.5.

„

Kommunallagen 6 kap 7 §

„

Arbetsmiljölagen (1977:1160)

„

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1 Systematiskt
arbetsmiljöarbete)

„

Kommunala mål och styrdokument

Metod
Granskningen har baserats på intervjuer och dokumentstudier. Samtliga
intervjuade funktioner och granskade dokument framgår av
källförteckningen.
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2.

Styrande regelverk
I detta avsnitt beskrivs de regelverk och styrande dokument som är aktuella
för granskningsområdet.

2.1

Kommunallagen
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter. Styrelsen ska även ha uppsikt över övriga nämnders
verksamhet. Nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten.
Den delegering som enligt kommunallagen får ske av styrelses eller
nämnds beslutanderätt till anställd i kommunen (6 kap. 33 §) och
förvaltningschefs rätt att vidaredelegera beslutanderätten (6 kap. 37 §)
förväxlas ibland med fördelningen av arbetsmiljöuppgifter som ska ske
enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt Arbetsmiljöarbete,
AFS 2001:1, § 6.

2.2

Arbetsmiljölagen
Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god
arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att
förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En
utgångspunkt ska vara att allt som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska
ändras eller ersättas så att risken undanröjs. Arbetsgivaren ska
systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som
leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö.
Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplaneras. Arbetsgivaren
ska, i den utsträckning verksamheten kräver, dokumentera arbetsmiljön
och arbetet med denna. Handlingsplaner ska upprättas.
Arbetsgivaren är skyldig att se till att det i verksamheten finns en
organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet och svarar
för den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver. Arbetsgivaren
är även skyldig att förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som
behövs för att undgå risker i arbetet och ska se till att arbetstagaren har
god kännedom om de förhållanden och risker som kan uppkomma i
samband med arbetet. I verksamheter med fler än fem arbetstagare ska ett
eller flera skyddsombud utses.
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2.3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter
Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1
Det systematiska arbetsmiljöarbetet definieras som arbetsgivarens arbete
med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant
sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande
arbetsmiljö uppnås. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en
naturlig del i den dagliga verksamheten. Det ska omfatta alla fysiska,
psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.
Det ska finnas en skriftlig arbetsmiljöpolicy som beskriver hur
arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet ska vara för att ohälsa
och olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredställande arbetsmiljö
ska uppnås. Det ska även finnas skriftliga rutiner som beskriver hur det
systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till.
Arbetsgivaren ska fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att
en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att
verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö
uppnås. Arbetsgivaren ska se till att de som får arbetsmiljöuppgifter är
tillräckligt många samt att de har de befogenheter och resurser som
behövs. Uppgiftsfördelningen ska dokumenteras skriftligt om det finns minst
tio arbetstagare i verksamheten. Arbetsgivaren ska se till att anställda som
fördelats uppgifter har tillräckliga kunskaper om:
•
•
•
•

regler som har betydelse för arbetsmiljön
fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker
för ohälsa och olycksfall
åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall
arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö

Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma
riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i
arbetet. Arbetsgivaren ska varje år genomföra en uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt
om det finns minst 10 arbetstagare i verksamheten.
För att förtydliga innebörden i denna föreskrift har Arbetsmiljöverket även
gett ut allmänna råd där det ges bakgrundsinformation, rekommendationer
och hänvisningar till föreskriftens olika paragrafer.
Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4
Syftet med dessa föreskrifter, som trädde i kraft den 31 mars 2016, är att
främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av
organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. I 9-14 §§ i denna
föreskrift regleras de särskilda organisatoriska och sociala faktorerna som
omfattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet. I dessa paragrafer
behandlas arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.
Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka att arbetsuppgifter och
arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande leder till ohälsa hos
arbetstagarna. Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte
accepteras i verksamheten och arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att
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motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande
särbehandling.
Arbetsgivaren ska ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
Målen, som ska dokumenteras skriftligt, ska syfta till att främja hälsa och
öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. När det gäller mål för
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön hänvisar kommunen bl.a. till
personalprogrammet som beskrivs nedan. I detta program beskriver
kommunen sin värdegrund som arbetsgivare, hur kommunen ser på den
kommunala arbetsplatsen samt vilka förväntningar och krav som ställs på
den anställde. I verksamhetsplan med budget 2017 finns ett avsnitt kring
verksamhet och medarbetare som fastställer den politiska inriktningen
avseende bl.a. arbetsmiljöarbetet. Delaktiga medarbetare och en hållbar
verksamhet, jämställdhet och hälsa i arbetet framställs som viktiga
områden. Den ökade sjukfrånvaron är en utmaning för kommunen och det
anges att det förebyggande arbetsmiljöarbetet syftar till att försöka
förhindra arbetsrelaterade sjukskrivningar. Kommunen ska ha en
arbetsmiljö med fokus på medarbetarnas hälsa och trivsel och all personal
ska uppmuntras till ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv. Det finns ett
fastställt mål att sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag.
För att uppfylla detta mål arbetar kommunen med bl.a. hälsofrämjande
arbetsplatser och utvecklande ledarskap och medarbetarskap.
2.4

Kommunens styrdokument
Arbetsmiljöpolicy
I Kalmar kommuns värdegrund finns ett antal policys, däribland en
arbetsmiljöpolicy som har följande lydelse:
Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs, utvecklas och
känner sig delaktiga
Personalprogram
Personalprogrammet är fastställt av kommunfullmäktige. I detta dokument
behandlas bl.a. samverkan och det framgår att alla medarbetare ska känna
sig delaktiga och kunna påverka sin arbetssituation. Kommunens
arbetsplatser ska präglas av samverkan mellan chefer och medarbetare
samt kollegor emellan. Det finns minst en samverkansgrupp på varje
förvaltning som består av arbetsgivar- och fackrepresentanter. I
personalprogrammet finns även ett avsnitt som berör ett hållbart arbetsliv
och här behandlas bl.a. god arbetsmiljö, hälsofrämjande arbete, arbetstid,
och företagshälsovård. Det finns även ett avsnitt som berör likabehandling
där det poängteras att alla medarbetare har lika värde, rättigheter och
skyldigheter. Ingen form av diskriminering eller kränkande behandling får
förekomma på Kalmar kommuns arbetsplatser. Arbetsgivaren ansvarar för
att förebygga och när det uppstår, utreda, motverka och förhindra
diskriminering och kränkande behandling på arbetsplatsen.
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Verksamhetshandboken
I den kommungemensamma verksamhetshandboken finns ett antal
dokument som beskriver och stödjer kommunens systematiska
arbetsmiljöarbete. I bilaga 1 redovisas dessa dokument med en kortfattad
beskrivning över dess innehåll.
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3.

Kommunens systematiska
arbetsmiljöarbete
I detta avsnitt beskriver vi hur kommunen arbetar med det systematiska
arbetsmiljöarbetet (SAM). Beskrivningen görs utifrån de olika delarna i AFS
2001:1.

Organisation och samverkan
Kommunens personalenhet är indelad i två avdelningar; HR-avdelningen
och Personalavdelningen. Inom HR-avdelningen har kommunen, under
2016, samlat alla HR-specialister som arbetar gentemot de olika
förvaltningarna. I de flesta fall sitter HR-specialisterna fysiskt ute på de
förvaltningar de arbetar med, i något enstaka fall sitter de centralt på
kommunledningskontoret. Personalenheten arbetar med bl.a. kommunens
gemensamma personal- och lönepolitik, arbetsrättsliga frågor,
rehabilitering, rekrytering, hälsofrämjande arbete, kompetensutveckling
m.m.
Arbetsmiljöenhetens (AME) uppdrag är vara ett stöd till arbetsgivare och
medarbetare i arbetsmiljö-, rehabiliterings- och hälsofrämjande arbetet
inom kommunens verksamheter (förvaltningar och bolag). Inom AME
arbetar bl.a. psykologer, en arbetsmiljöingenjör, företagsläkare,
företagssjuksköterskor, hälsoutvecklare och sjukgymnaster. AME arbetar
med bl.a. riskbedömningar, skyddsronder, handlingsplaner,
arbetsmiljöutbildningar (både grundläggande utbildning och
vidareutbildningar) arbetsrelaterad hälsovård och medicinska kontroller.
Enligt uppgift från AME utgår kommunens systematiska arbetsmiljöarbete
från den processbild som Arbetsmiljöverket har tagit fram och som har
följande innehåll:
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Källa: Processbild över systematiskt arbetsmiljöarbete, Arbetsmiljöverket
Kommunen har fastställt att samverkansgrupper ska finnas där
verksamhetsbeslut fattas. Samverkansgruppen är också skyddskommitté.
Det finns en kommuncentral samverkansgrupp1 som årligen bereder frågor
inom företagshälsovårdens område. Samverkansgruppen ska medverka i
förändringsarbete från dess början och om förändringar i verksamheten
berör arbetsmiljöfrågor ska rutinerna för systematiskt arbetsmiljöarbete
tillämpas. Arbetsmiljöfrågor är en stående punkt på samverkansgruppernas
och arbetsplatsträffarnas dagordningar.
Uppgiftsfördelning och kunskaper
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter sker skriftligen från nämnd till
förvaltningschef och vid behov från förvaltningschef vidare ut i
organisationen. Fastställd rutin och blankett finns för detta moment, se
bilaga 1. Vi har i granskningen verifierat att rutinen följs på de förvaltningar
som ingår i granskningen. Blanketten som är från november 2016 håller på
att implementeras i verksamheterna. För att säkerställa att de personer
som har fått arbetsmiljöuppgifter fördelat till sig har tillräckliga kunskaper så
genomför AME utbildningar flera gånger per år, både grundläggande och
vidareutbildningar, för chefer, skyddsombud och annan berörd personal.
AME utför även utbildningar som är anpassade efter verksamhetens behov.

1

I den kommuncentrala samverkansgruppen ingår fackliga representanter från SACO,
Kommunal, Vision, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund. Som arbetsgivarrepresentanter
ingår kommundirektör, arbetsmiljöenhetens chef, personalchef samt en sekreterare.
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Arbetsmiljöfrågor ingår även i andra utbildningar, bl.a. i ”chefskörkortet”.
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter sker i samband med att anställningen
påbörjas och enligt uppgift ska utbildning erhållas så snart som möjligt. Det
ges ingen arbetsmiljöutbildning innan en anställning påbörjas, men det
uppges att många har tidigare chefserfarenhet och kunskaper kring
arbetsmiljö med sig när de börjar sin anställning.
Inför att den nya föreskriften gällande organisatorisk och social arbetsmiljö
skulle träda i kraft genomfördes en utbildning (hösten/våren 2015/2016) för
all HR-personal och alla chefer inom kommunen. En fördjupad utbildning
inom detta område genomfördes under hösten 2016. I granskningen
framkommer att det finns skyddsombud som efterfrågar mer utbildning
gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Den nuvarande rutinen gällande kränkande särbehandling, som är från maj
2016, ska vidareutvecklas och förtydligas. Detta arbete utförs av
representanter från både AME och Personalenheten och syftar till att
säkerställa en standardiserad process för anmälan och utredning om
kränkande särbehandling i kommunen. Utgångspunkten för arbetet är
föreskriften AFS 2015:4.
På serviceförvaltningen har fördelning av arbetsmiljöuppgifter skett till
samtliga verksamhetschefer (fastighet, administration, support, IT och
produktion) samt till enhetschefen för upphandling. Inom barn- och
ungdomsförvaltningen har fördelning skett till samtliga rektorer och
förskolechefer. Det har även skett fördelning till personer som ansvarar för
skolornas trä- och metallslöjdsalar samt NO-salar. Socialförvaltningen har
fördelat arbetsmiljöuppgifter till verksamhetschefer (4 st.) och dessa har
fördelat vidare till enhetschefsnivå (ca 55-60 st.).
Riskbedömning, åtgärder och uppföljning
Enligt gällande föreskrifter ska arbetsgivaren regelbundet undersöka
arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att
drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Kommunen har rutiner och
blanketter framtagna för genomförandet av riskbedömningar, både en
allmän riskbedömning och riskbedömningar som ska genomföras vid
förändringar i verksamheten. Enligt kommunens rutin ska riskbedömningen
dokumenteras på särskild blankett och innehålla fem moment som
fastställts i rutinen. I granskningen noteras att riskbedömning (allmän) inte
genomförs och dokumenteras enligt gällande rutin. Enligt uppgift
genomförs riskbedömningar vid förändringar i verksamheten och vi har
erhållit ett exempel från barn- och ungdomsförvaltningen.
I AFS 2001:1 framkommer att om en arbetstagare råkar ut för ohälsa eller
olycksfall i arbetet och något allvarligt tillbud inträffar i arbetet ska
arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan
förebyggas i fortsättningen. Arbetsgivaren ska omedelbart eller så snart det
är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder som behövs. De åtgärder som
inte genomförs omedelbart ska föras in i en skriftlig handlingsplan.
Kommunen har fastställda rutiner för anmälan om tillbud och arbetsskada.
Registrering av tillbud och arbetsskada sker i stödsystemet Hypergene. I
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detta system följer ansvariga chefer löpande inkomna tillbud/arbetsskador.
Dokumentation av åtgärd krävs för att kunna ”släcka” öppna ärenden. Även
HR-specialisterna kan följa registrerade ärenden och säkerställa att det inte
finns ärenden som inte åtgärdats. När det gäller åtgärder som inte
genomförs direkt ska handlingsplaner upprättas.
Serviceförvaltningen uppger att ansvarig chef upprättar och ansvarar för
handlingsplanerna. Barn- och ungdomsförvaltningen uppger att åtgärder
vidtas direkt varför inga handlingsplaner behöver upprättas.
Socialförvaltningen använder den blankett som benämns ”Riskbedömning
och handlingsplan” och detta dokument registreras inte i Hypergene utan
förvaras i pappersform hos ansvarig chef. Efter att åtgärd vidtagits
registreras detta i Hypergene och ärendet avslutas.
Enligt uppgift från personalenheten, ska åtgärder som berör enskild individ
registreras i Hypergene och åtgärder som är mer generella bör tas upp på
APT och dokumenteras i minnesanteckningar. I granskningen framkommer
att det finns önskemål om en tydligare återkoppling avseende vilka åtgärder
som vidtas efter ett tillbud/en arbetsskada eller identifierad risk i
verksamheten.
Enligt gällande föreskrifter ska arbetsgivaren följa upp det systematiska
arbetsmiljöarbetet varje år. Om det finns minst 10 arbetstagare i
verksamheten ska uppföljningen dokumenteras skriftligt. Kommunen har en
rutin som avser den årliga uppföljningen av det systematiska
arbetsmiljöarbetet med tillhörande blankett. Uppföljningen ska genomföras
genom en webbaserade enkät som chefer, skyddsombud och andra som
har arbetsmiljöuppgifter ska svara på. Enkät genomförs i januari månad
och avser föregående verksamhetsår. AME sammanställer enkäten till
respektive förvaltning i ett antal powerpoint-bilder. I sammanställningen har
AME identifierat vad som fungerar bra, mindre bra och även gett förslag på
förbättringsförslag. AME presenterar sammanställningarna för resp.
förvaltnings samverkansgrupp samt även för den kommuncentrala
samverkansgruppen. Vid granskningen framkom att Serviceförvaltningen
inte erhållit någon sammanställning från AME. Detta togs dock fram under
granskningens genomförande. Enligt uppgift från AME är tanken att
samtliga förvaltningar ska få en genomgång av AME.
Det finns inga fastställda rutiner för hur uppföljningen ska rapporteras till
resp. nämnd. Socialförvaltningen uppger att de enligt sitt årshjul redovisar
det systematiska arbetsmiljöarbetet på nämndens möte i september varje
år. Serviceförvaltningen uppger att de planerar att presentera
sammanställningen för sin nämnd under våren 2017. Barn- och
ungdomsnämnden har ett nämndmöte per år som är avsatt till
arbetsmiljöfrågor och där ingår även det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Kommunen genomför även en medarbetarenkät vartannat år. Enkäten
berör 10 olika frågeområden:
-

Kompetens och utveckling
Medarbetarskap
Arbetsmotivation
Information
Arbetssätt och mål
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-

Kommunikation och arbetsgemenskap
Ledarskap
Medarbetarsamtal
Kränkande särbehandling, diskriminering, hot och våld
Arbetsbelastning

Enkäten är en del i kommunens systematiska arbetsmiljöarbete och ska
vara ett underlag för dialog. Resultatet av medarbetarenkäten finns inte
med i den uppföljning av SAM som AME tar fram och som beskrivs ovan.
Företagshälsovård
AME som tillhör kommunledningskontoret svarar för företagshälsovården
för kommunens olika verksamheter. AME arbetar med både arbetsrelaterad
hälsovård (uppföljning av arbetsskador och medverkan vid
arbetslivsinriktad rehabilitering) och medicinska kontroller.
Arbetsmiljöenheten har även en träningslokal, som i första hand är ett
rehabiliteringsgym där anställda kan få möjlighet att utnyttja efter att ha haft
kontakt med sjukgymnast. De förvaltningar som ingår i granskningen
upplever att kontakten med AME fungerar väl och att de har relevant
kompetens. Den kommuncentrala samverkansgruppen bereder årligen
frågor inom företagshälsovårdens område. Arbetsmiljöfrågor är en stående
punkt på dagordningen för samtliga samverkansgrupper/skyddskommittéer,
vilket innebär att det finns en löpande dialog kring företagshälsovårdens
verksamhet.
AME framhåller att de har ambitioner och en vilja att arbeta mer med
utveckling av det hälsofrämjande arbetet, där samtliga medarbetare ska
inkluderas. Det pågår även ett förebyggande arbete för medarbetare som
identifierats ligga i riskzonen för en stressrelaterad sjukskrivning. För dessa
medarbetare ska stöd i stresshantering ges, utifrån individens behov och
situation.
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4.

Sammanfattande bedömning och
rekommendationer
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen på en
övergripande och central nivå bedriver ett tillfredsställande systematiskt
arbetsmiljöarbete utifrån lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer.
Nedan beskrivs i komprimerad form svar på respektive revisionsfråga.
Därefter redogörs för slutsatser och svar på den övergripande
revisionsfrågan.
Revisionsfråga

Svar

„

Finns en fastställd
arbetsmiljöpolicy som
beskriver hur
arbetsförhållandena i
kommunen ska vara för att
en god arbetsmiljö ska
uppnås där ohälsa och
olycksfall förebyggs?

Kalmar kommun har en fastställd
arbetsmiljöpolicy. Policyn är kortfattad
och innehåller ingen beskrivning av
hur arbetsförhållandena ska vara för
att uppnå en god arbetsmiljö där
ohälsa och olycksfall förebyggs. Enligt
uppgift arbetar kommunen utifrån
Arbetsmiljöverkets processbild (se
avsnitt 3) och policyn ska ses
tillsammans med de rutiner och
blanketter som finns i
verksamhetshandboken.

„

Finns det skriftliga rutiner
som beskriver hur det
systematiska
arbetsmiljöarbetet ska gå
till?

Verksamhetshandboken innehåller en
ett antal rutiner och stödjande
blanketter som ska användas i det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Det
finns dock ingen rutin som på ett
samlat sätt beskriver det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
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Revisionsfråga
„

Är roller och ansvar tydligt
fastställda gällande det
systematiska
arbetsmiljöarbetet?

Svar
Det finns en rutin/ett dokument i
verksamhetshandboken som beskriver
fördelning av arbetsmiljöuppgifter från
nämnd till förvaltningschef. Här
framgår vilket ansvar nämnden har
och vilket ansvar förvaltningschefen
har. Underskrift ska ske på
dokumentet av nämndsordförande och
förvaltningschef.
När fördelning av arbetsmiljöuppgifter
ska ske från förvaltningschef ut i
organisationen finns en rutin som heter
”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter”.

Det finns även en blankett som kan
användas för att specificera vilka
arbetsmiljöuppgifter som fördelats.
„ Hur säkerställs att tillräckligt Inom serviceförvaltningen har
många har fått i uppgift att
förvaltningschefen fördelat vidare
upprätthålla en god
arbetsmiljöuppgifter till samtliga
arbetsmiljö samt förebygga verksamhetschefer inom sin
skador och ohälsa samt att förvaltning (5 st.) samt till en
dessa har tillräckliga
enhetschef.
kunskaper?
Inom barn- och ungdomsförvaltningen
har förvaltningschefen fördelat
arbetsmiljöuppgifter till samtliga
rektorer och förskolechefer samt till
personal med särskilt ansvar för
slöjdsalar och NO-salar.
Socialchefen har fördelat
arbetsmiljöuppgifter till de fyra
verksamhetscheferna och till 55-60 st.
enhetschefer.
Vår bedömning är att berörda
förvaltningar säkerställt att tillräckligt
många har fått i uppgift att upprätthålla
en god arbetsmiljö. Utbildning ges av
AME, både grundläggande
utbildningar och vidareutbildningar.
Exempelvis har utbildning genomförts
när AFS 2015:4 trädde i kraft.
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Revisionsfråga
„

Genomförs regelbundna
undersökningar och
riskbedömningar av
arbetsförhållandena? Är
detta dokumenterat? Vidtas
åtgärder om avvikelser
identifieras?

Svar
Det finns en rutin som beskriver hur
riskbedömningar ska gå till. I rutinen
fastställs ansvar, samverkan, gällande
regelverk, dokumentation, metod m.m.
Det framgår av rutinen att beslut om
åtgärder ska ske. Vid granskningen
noteras att rutinen inte följs, och de
granskade förvaltningarna har inte
kunnat uppvisa en dokumenterad
riskbedömning. Det finns därmed
heller ingen samlad dokumentation
över åtgärder.
De granskade verksamheterna uppger
att riskbedömningar används när
förändringar ska ske i verksamheten
och att fastställd rutin tillämpas. Vi har
erhållit ett exempel från barn- och
ungdomsförvaltningen.
Fysiska skyddsronder uppges
genomföras 1-2 ggr/år. Vi har erhållit
exempel på protokoll från genomförda
fysiska skyddsronder, dock har vi inte
erhållit någon som använt den
checklista som finns för fysiska
skyddsronder (daterad 2017-02-20).
Socialförvaltningen uppger att de inte
protokollför fysiska skyddsronder.

„

Upprättas skriftliga
handlingsplaner för de
åtgärder som inte
genomförs omedelbart?

Förvaltningarna uppger att
handlingsplaner upprättas i de fall
åtgärder inte genomförs direkt.
Handlingsplanerna förvaras hos
ansvarig chef och när åtgärd vidtagits
sker dokumentation i Hypergene och
ärendet slutförs.
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Revisionsfråga
„

Vilken uppföljning och
återrapportering sker
avseende det systematiska
arbetsmiljöarbetet?

Svar
Enligt rutinen avseende den årliga
uppföljningen av det systematiska
arbetsmiljöarbetet ska resultatet
diskuteras i samverkansgruppen, både
på central och lokal nivå. Det finns
inga fastställda rutiner gällande hur
fullmäktige, styrelse och nämnder ska
få ta del av resultatet.
Socialförvaltningen och Barn- och
ungdomsförvaltningen uppger att de
har ett nämndmöte varje år som
handlar om arbetsmiljöfrågor där det
systematiska arbetsmiljöarbetet
presenteras för nämnden.
Serviceförvaltningen har ingen
motsvarande rutin, men de uppger att
de ska presentera AME:s
sammanställning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet för servicenämnden
under våren 2017.

I den granskning som genomfördes 2012 konstaterades att granskade
nämnder i stort sett bedrev ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete. Det
framkom dock iakttagelser som berörde att det fanns nämnder som inte fick
ta del av förvaltningarnas samlade arbetsmiljöarbete och att det fanns
enheter inom en förvaltning som inte genomförde en årlig uppföljning av
arbetsmiljöarbetet. I denna granskning konstateras att fastställda rutiner för
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet bör kompletteras med
hur uppföljning och återrapportering till styrelse och nämnder ska ske. Två
av nämnderna som ingår i denna granskning har fastställt egna rutiner för
hur uppföljning till nämnden ska ske.
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunen på
en övergripande och central nivå i allt väsentligt bedriver ett
tillfredsställande systematiskt arbetsmiljöarbete. AME har ett tydligt
uppdrag att vara ett stöd för kommunens olika verksamheter i deras
arbetsmiljöarbete och det finns även HR-specialister ute i verksamheterna
som har god kännedom om och är den del i förvaltningarnas systematiska
arbetsmiljöarbete. Enligt kommentarerna till gällande föreskrift (AFS
2001:1) ska arbetsmiljöpolicyn vara så konkret att den kan följas upp.
Kalmar kommun har en kortfattad arbetsmiljöpolicy och en omfattande
verksamhetshandbok där det finns en mängd rutiner och blanketter till stöd
för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
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Arbetsmiljöuppgifter är formellt fördelade från nämnd till förvaltningschef
och därefter vidare ut i organisationen. Vår bedömning är att granskade
förvaltningar följer rutinen kring fördelning av arbetsmiljöuppgifter och att
tillräckligt många inom dessa verksamheter har fördelats
arbetsmiljöuppgifter. Utbildningar sker löpande och vid behov för att
säkerställa att berörda personer har tillräckliga kunskaper. Kommunen har
etablerade former för samverkan, både på central och lokal nivå. Två av de
granskade nämnderna har fastställt rutiner för hur förvaltningarna ska
återrapportera det systematiska arbetsmiljöarbetet. I kommentarerna till
AFS 2001:1 framgår vikten av dokumentation och att det ska vara ett
hjälpmedel i det systematiska arbetsmiljöarbetet. För att fortsätta utveckla
och stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen,
rekommenderar vi följande:
o För att uppfylla kraven i föreskriften AFS 2001:1 om att
arbetsmiljöpolicyn ska beskriva hur arbetsförhållandena skall vara för att
ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en tillfredsställande
arbetsmiljö uppnås, så är vår bedömning att kommunen bör ta fram en
processbeskrivning som förstärker och förtydligar kommunens
systematiska arbetsmiljöarbete och som kopplar samman
arbetsmiljöpolicyn med fastställda rutiner och blanketter.
o För att undvika ohälsa och olycksfall i arbetet är det väsentligt att det
finns en medvetenhet kring en verksamhets risker. Det bör säkerställas
att samtliga nämnder och förvaltningar genomför och dokumenterar
riskbedömning enligt gällande lagstiftning och kommunens gällande
rutiner och blanketter.
o Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet, som AME tar fram
årligen, bör kompletteras med de delar i AFS 2015:4 (Organisatorisk och
social arbetsmiljö) som ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
o Det bör säkerställas att samtliga förvaltningar erhåller en sammanställd
uppföljning avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet av AME. Det
är positivt att AME lyfter fram de delar som behöver förbättras/
förtydligas.
o Rutinen avseende årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet bör kompletteras med hur återrapportering och uppföljning till
styrelse och nämnder ska ske.
o Säkerställ att samtliga förvaltningar genomför och dokumenterar fysiska
skyddsronder enligt kommunens fastställda rutin.
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o Åtgärder som vidtas utifrån identifierade risker eller utifrån ett tillbud/en
arbetsskada bör ske på ett systematiserat sätt till alla berörda. Genom
en tydlig återkoppling kan verksamheterna lära av varandra och undvika
att situationer som kan orsaka ohälsa och olycksfall i arbetet
uppkommer.

Kalmar den 15 juni 2017

Ulrika Strånge
Certifierad kommunal revisor
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Bilaga 1: Förteckning över
kommunens styrdokument
(verksamhetshandboken)
Dokument

Innehåll

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
(2011-10-06)

Arbetsmiljöuppgifter ska fördelas om
det finns ett tydligt behov.
Uppgiftsfördelningen ska vara skriftlig
och information ska lämnas till
samverkansgrupp och berörd
personal.
Hänvisning finns till en blankett som
avser fördelning av arbetsmiljöuppgifter.
Det finns exempel på arbetsmiljöuppgifter som kan fördelas och villkor
för den person som ska tilldelas
arbetsmiljöuppgifter.
Det tydliggörs att arbetsmiljöansvaret
alltid ligger hos nämnden och
förvaltningschefen och det ansvaret
kan inte delegeras eller fördelas.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från
nämnd till förvaltningschef
(2016-11-01)

Nämnden fördelar uppgiften att
bedriva ett systematiskt
arbetsmiljöarbete inom förvaltningen
till förvaltningschefen. Dokumentet
skrivs under ordförande i nämnden
och berörd förvaltningschef.
Återkallelse/returnering av uppgifterna
ska dokumenteras.
Det finns även en blankett där
fördelningen av arbetsmiljöuppgifter
kan specificeras.

Samordningsansvar för
arbetsmiljöarbetet
(2013-12-12)

I detta dokument klargörs vad som
gäller när flera olika arbetsgivare
bedriver verksamhet på ett och samma
arbetsställe. Den som råder över
arbetsstället är ansvarig för
samordningen av arbetsmiljöfrågorna.
På exempelvis en skola är det rektorn
som är samordningsansvarig.
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Riskbedömning – allmänt
(2017-01-01)

Arbetsgivaren är skyldig att
regelbundet identifiera och bedöma
risker för skada och påverkan på
människa, miljö och/eller ekonomi.
Samverkan ska ske och vid behov ska
arbetsmiljöenheten hjälpa till.
Riskbedömningen ska dokumenteras
på en särskild blankett och hanteras i
enlighet med verksamhetens
dokumenthanteringsplan. Följande
moment ska ingå i riskbedömningen:
1.
2.
3.
4.

Identifiera riskerna
Bedöm riskerna
Besluta om åtgärder
Genomför och följ upp
åtgärderna
5. Dra lärdom och sprid kunskap
till alla

Riskbedömning inför ändringar i
verksamheten
(2017-01-01)

Arbetsgivaren är skyldig att bedöma
om planerade ändringar i
verksamheten kan medföra risker för
ohälsa eller olycksfall. Hänvisning sker
till AFS 2001:1. Riskbedömningen ska
dokumenteras på blankett och/eller i
ett samverkansprotokoll.

Fysisk arbetsmiljö – metoder för
undersökning
(2011-11-28)

Enligt arbetsmiljölagen ska
arbetsförhållandena anpassas till
människans förutsättningar i såväl
fysiskt som psykiskt hänseende.
Systematiskt arbetsmiljöarbete handlar
om att identifiera, bedöma och åtgärda
arbetsmiljörisker på en arbetsplats.
Skyddsronder är ett sätt att identifiera
risker. Andra exempel kan vara
medarbetarsamtal, arbetsplatsmöten
och enkäter. Fysiska skyddsronder ska
genomföras vartannat år eller oftare.
Det framgår vilka som bör medverka
vid skyddsronden och två alternativ för
hur den kan utföras/genomföras.
Det finns en checklista för
dokumentation av den fysiska
skyddsronden (2017-02-20).
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Anmälan om tillbud
(2016-11-01)

Tillbud definieras som händelser som
kunde orsakat olycksfall, färdolycksfall,
sjukdom eller annan ohälsa (fysisk
eller psykisk). Tillbudet anmäls i
särskilt formulär på kommunens
intranät. Arbetsgivaren är skyldig att
kontrollera om det inkommit några
tillbud och utreda dem. Information ska
ske till skyddsombud och
samverkansgrupper.

Anmälan om arbetsskada
(2017-01-19)

Arbetsskador definieras som olycksfall,
färdolycksfall, sjukdom eller annan
ohälsa (fysisk eller psykisk) som
uppkommit i arbetet. Blanketter finns
för anmälan till Försäkringskassan och
AFA Försäkring. Uppföljning och
åtgärder ska dokumenteras och följas
upp i samverkansgruppen och/eller i
ledningsgruppen. Arbetsmiljöenheten
(AME) följer löpande upp kommunens
anmälda arbetsskador.

Diskriminering eller kränkande
särbehandling
(2016-05-10)

Ingen form av diskriminering eller
kränkande särbehandling får
förekomma inom Kalmar kommun.
Diskriminering och kränkande
särbehandling är en personalfråga och
det är arbetsgivarens skyldighet att
ansvara för att förebygga och när det
uppstår utreda, motverka och förhindra
diskriminering och kränkande
särbehandling. I dokumentet finns
fastställda definitioner och regler som
ska följas när det uppstår. Det finns
även beskrivning över hur en utredning
ska gå till, exempel på frågebatteri och
upprättande av en handlingsplan.

Årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet inkl. blankett
(2017-02-01)

Arbetsgivaren är skyldig att följa upp
hur det systematiska
arbetsmiljöarbetet har fungerat på
arbetsplatsen. Uppföljningen ska
dokumenteras skriftligt och det finns
en hänvisning till AFS 2001:1. Det
anges att uppföljningen ska
genomföras genom att chefer,
skyddsombud och andra personer
med arbetsmiljöuppgifter ska fylla i en
webbaserad enkät senast under
januari månad (avser föregående
verksamhetsår). AME ansvarar för
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sammanställningen av enkäten.
Förvaltningarna ska diskutera
resultatet i samverkansgruppen, både
på central och lokal nivå. AME ska
redovisa hela kommunens resultat för
den kommuncentrala samverkansgruppen.

Medarbetarenkät 2016 – instruktion
(2016-11-17)

Det huvudsakliga syftet med
medarbetarenkäten är att kartlägga,
bedöma och åtgärda förbättringsområden i den psykosociala
arbetsmiljön, förebygga riskfaktorer
och utveckla friskfaktorer. Enkäten är
en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Enkäten ska ge alla
medarbetare en möjlighet att beskriva
hur man som anställd upplever sitt
arbete och sin arbetsmiljö. Därefter
ska alla medarbetare ges möjlighet att
vara delaktiga i arbetet med att
utveckla arbetsmiljön och
verksamheten.
Det finns en instruktion som är indelad
i sju steg avseende hur enkäten ska
genomföras.

Friskfaktorer och handlingsplan –
kartläggning – blankett (2017-03-24)

Detta är en mall som syftar till att
kartlägga friskfaktorer utifrån
områdena; kompetens och utveckling,
medarbetarskap, arbetsmotivation,
arbetssätt och mål, kommunikation
och arbetsgemenskap, ledarskap,
arbetsbelastning och fysisk miljö.
Utifrån kartläggningen kan aktiviteter
identifieras och dokumenteras. Det ska
anges när uppföljning ska ske.

Arbetsplatsträffar - mall

Syftet med mallen är att fungera som
ett stöd när arbetsplatsträffar
genomförs. Minnesanteckningar ska
alltid föras. I mallen framgår att bl.a.
personal- och arbetsmiljöfrågor, miljö
och brandskydd, förbättringar,
klagomål, avvikelser m.m. ska
behandlas på APT.
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Bilaga 2: Förteckning över
intervjuade funktioner
„

Personalchef

„

Förhandlingschef

„

Enhetschef arbetsmiljöenheten

„

Arbetsmiljöingenjör

„

Förvaltningschef, serviceförvaltningen

„

Förvaltningschef, barn- och ungdomsförvaltningen

„

Förvaltningschef, socialförvaltningen

„

HR-specialister som arbetar med de berörda förvaltningarna

„

Skyddsombud inom de berörda förvaltningarna
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Bilaga 3: Dokumentförteckning
„

Värdegrund, arbetsmiljöpolicy

„

Verksamhetsplan med budget 2017

„

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2016

„

Uppföljning SAM 2016 Kalmar kommun

„

Uppföljning SAM 2016 Socialförvaltningen

„

Uppföljning SAM 2016 Serviceförvaltningen

„

Uppföljning av SAM 2016 Barn- och ungdomsförvaltningen

„

Personalprogram för Kalmar kommun

„

Samverkan inom Socialförvaltningen

„

Exempel på dokumentation i Hypergene

„

Kommungemensam verksamhetshandbok
-

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Riskbedömning – allmänt
Riskbedömning inför ändringar i verksamheten
Fysisk arbetsmiljö – metoder för undersökning
Anmälan om tillbud
Anmälan om arbetsskada
Samordningsansvar för arbetsmiljöarbetet
Diskriminering eller kränkande särbehandling
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från nämnd till förvaltningschef
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter – blankett
Fysisk skyddsrond, checklista
Riskbedömning och handlingsplan
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inkl.
blankett
- Friskfaktorer och handlingsplan, kartläggning och blankett
- Arbetsplatsträffar - mall
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Portföljfakta för KLP-Totalt 31 Augusti 2017
Portföljförmögenhet per 2017-08-31
Antal andelar
Andelskurs

916 272,5278 St
3 943,0331 Kr

Svenska aktier/fonder
46,50% 1
Utländska aktier/fonder
10,23%
Obligationer
34,62% 1
Räntefonder
5,60%
Upplupna räntor, värdepapper 0,23%
Upplupen bankränta
0,00%
Likviditet
2,93%
Ej bokförd likviditet
Öppen position köpoptioner
-0,11%
Summa förmögenhet

679
369
250
202
8

814
562
959
193
296
91
105 967

684
288
848
210
921
345
401
0.00
- 3 992 774

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

3 612 892 922 Kr

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2017-08
Avkastning, portfölj
Avkastning, jämförelseindex

9,92%
9,20%

Standaravvikelse, portfölj
Standaravvikelse, jämförelseindex

8,68%
7,95%

Sharpekvot, portfölj
Sharpekvot, jämförelseindex
Aktiv risk
Informationskvot

0,99
0,99
2,39%
0,30

Avkastning per 2017-08-31
Från datum Portföljen
Index
2017-07-31
-0,44%
-0,28%
06-30
-1,95%
-1,81%
05-31
-3,47%
-3,01%
04-30
-2,71%
-1,99%
03-31
-0,08%
0,25%
02-28
0,78%
1,24%
01-31
3,77%
3,08%
2016-12-31
4,42%
3,43%
11-30
6,69%
4,85%
10-31
7,65%
5,24%
09-30
7,47%
4,69%
08-31
9,67%
5,59%
2015-12-31
16,25%
9,91%
2014-12-31
23,14%
16,18%
2013-12-31
37,37%
29,47%
2012-12-31
57,47%
46,93%
2011-12-31
77,00%
61,55%
2010-12-31
66,96%
57,20%
2009-12-31
90,39%
79,39%
2008-12-31
135,79% 126,44%
2007-12-31
99,01%
89,14%
2006-12-31
94,87%
89,33%
2005-12-30
129,07% 116,27%
2004-12-30
184,16% 158,46%
2003-12-30
224,34% 194,75%
2003-02-28
294,30% 258,47%

Uppföljning av beslutade numeriska begränsningar i bolagets placeringspolicy
Differens
-0,15%
-0,14%
-0,46%
-0,72%
-0,33%
-0,45%
0,69%
0,99%
1,84%
2,41%
2,78%
4,08%
6,34%
6,97%
7,90%
10,54%
15,44%
9,76%
11,00%
9,35%
9,87%
5,54%
12,80%
25,69%
29,59%
35,84%

Utveckling andelsvärde för perioden 2016-08 - 2017-08
Portföljen

Index

Aktieinnehav
65%

Aktier

Miljoner kronor Faktisk andel av total tillgångar Tillåten andel av total tillgångar
2 049
56,7%
25%-60%

Total utlandsandel

370

10,2%

Max 15%

Aktier i övriga länder *)
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0,6%

Max 5%

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

Max 10%
293
176
163
136
123

8,1%
4,9%
4,5%
3,8%
3,4%

Räntebäranade i
nordiska börsbolag

673

18,6%

Max 20%

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

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

Insatt kapital

Nuvärde Utveckling

587 176 000
1760 579 576
440 000 000
735 252 479
51 000 000
208 164 179
51 021 000
173 074 148
39 009 000
157 271 483
50 000 000
130 079 834
50 000 000
123 299 980
26 375 000
110 410 212
24 500 000
99 179 327
32 500 000
58 675 895
16 850 000
56 905 809
1 368 431 000 3 612 892 922

199,8%
67,1%
308,2%
239,2%
303,2%
160,2%
146,6%
318,6%
304,8%
80,5%
237,7%
164,0%

Insatt/uttag
2017
50 000 000

55%

45%

35%

0%
2016-08-31

KLP

|
2016-10-31

|
2017-01-31

|
2017-04-30

|
2017-07-31

25%

Onsdag 2017-09-06
Sida
2

Kommentar och utveckling för KLP-Totalt 31 Augusti 2017

Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2017-08
Portföljen

Index

Aktieinnehav
65%

300%

250%
55%

200%

45%

150%

100%
35%
50%

0%
2003-02-28

KLP

|
2004-01-30

|
2005-01-31

|
2006-01-31

|
2007-01-31

|
2008-01-31

|
2009-01-31

|
2010-01-31

|
2011-01-31

|
2012-01-31

|
2013-01-31

|
2014-01-31

|
2015-01-31

|
2016-01-31

|
2017-01-31

25%

Onsdag 2017-09-06
Sida
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Portföljfakta för KLP-Aktieportföljen 31 Augusti 2017

Standaravvikelse, portfölj
Standaravvikelse, jämförelseindex

14,67%
16,46%

Sharpekvot, portfölj
Sharpekvot, jämförelseindex

0,88
0,76

Aktiv risk
Informationskvot

3,91%
0,10

Fem största innehaven 2017-08-31
Investor B
Skandinaviska Enskilda Banken A
Hennes & Mauritz B
Elekta B
Swedbank A

122
113
100
82
77

628
740
500
250
328

000
000
000
000
000

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

2017-08-31
2016-12-31

Övriga

14,28%
13,89%

Utland

Avkastning, portfölj
Avkastning, jämförelseindex

Teleoperatörer

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2017-08

Sällanköpsvaror

2 069 084 520 Kr

Material

Summa förmögenhet

Branschfördelning 2017-08-31 och 2016-12-31
Differens
-0,10%
25%
0,15%
-0,07%
-0,73%
20%
-0,86%
-1,70%
15%
-0,63%
-0,92%
10%
-0,65%
-0,44%
-0,16%
5%
1,35%
5,52%
0%
4,20%
+2,7% -0,6% -4,2% -0,4% -2,0% +3,5% -2,1% +2,9% +0,4%
6,73%
2,50%
4,16%
5,97%
2,75%
-19,27%
27,63%
Utveckling andelsvärde för perioden 2016-08 - 2017-08
21,20%
Portföljen
Index
18,08% 25%
16,68%
18,56%
33,92%
IT

81,19% 1 679 814 684 Kr
17,86% 369 562 288 Kr
0,00%
66 697 Kr
1,14%
23 633 625 Kr
0.00 Kr
-0,19% - 3 992 774 Kr

Avkastning per 2017-08-31
Från datum Portföljen
Index
2017-07-31
-0,95%
-0,86%
06-30
-3,71%
-3,85%
05-31
-5,81%
-5,74%
04-30
-4,84%
-4,11%
03-31
-0,79%
0,07%
02-28
0,51%
2,21%
01-31
4,59%
5,22%
2016-12-31
5,61%
6,53%
11-30
9,00%
9,64%
10-31
10,79%
11,22%
09-30
10,02%
10,17%
08-31
13,49%
12,14%
2015-12-31
22,33%
16,81%
2014-12-31
33,16%
28,96%
2013-12-31
56,08%
49,35%
2012-12-31
93,59%
91,09%
2011-12-31
126,75% 122,59%
2010-12-31
98,50%
92,53%
2009-12-31
146,70% 143,94%
2008-12-31
252,76% 272,03%
2007-12-31
154,38% 126,75%
2006-12-31
142,06% 120,86%
2005-12-30
200,92% 182,84%
2004-12-30
302,26% 285,58%
2003-12-30
384,15% 365,59%
2003-02-28
592,75% 558,83%

Industri

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

298 678,6964 St
6 927,4593 Kr

Hälsovård

Antal andelar
Andelskurs

Finans och fastighet

Portföljförmögenhet per 2017-08-31

Aktieinnehav
100%
90%

20%

80%
70%

15%

60%
50%

10%

40%
30%

5%

20%
10%

0%
2016-08-31

KLP

|
2016-10-31

|
2017-01-31

|
2017-04-30

|
2017-07-31

Onsdag 2017-09-06
Sida
2

Specifikationer för KLP-Aktieportföljen 31 Augusti 2017
Likvidkonton
Likvidkonto
Valuta
Saldo
Söderberg & Partners
SEK
548 099,11
Handelsbanken
SEK
3 413 938,39
SWEDBANK
SEK
3 441 929,50
SEB
SEK 16 229 658,01
Summa
23 633 625,01

Valuta
CHF
GBP

Valutakurser
Kurs
Valuta
8,3221
DKK
10,3262
NOK

Upplupen ränta Kapitaliserad ränta
0,00
0,00
0,00
0,00
66 696,79
0,00
0,00
0,00
66 696,79
0,00

Kurs
1,2778
1,0242

Valuta
EUR
USD

Ränta
0,00%
0,00%
0,25%
0,00%

Kurs
9,5060
8,0204

Övriga skulder och fodringar
Text
Belopp
Öppen position köpoptioner
3 992 774
Summa skulder
3 992 774
Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2017-08
Portföljen
650%

Index

Aktieinnehav
100%

585%

90%

520%

80%

455%

70%

390%

60%

325%

50%

260%

40%

195%

30%

130%

20%

65%

10%

0%
2003-02-28

KLP

|
2004-01-30

|
2005-01-31

|
2006-01-31

|
2007-01-31

|
2008-01-31

|
2009-01-31

|
2010-01-31

|
2011-01-31

|
2012-01-31

|
2013-01-31

|
2014-01-31

|
2015-01-31

|
2016-01-31

|
2017-01-31
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KLP-Aktieportföljen
Per datum 2017-08-31
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
Skandinaviska Enskilda Banken A
Swedbank A
Svenska Handelsbanken A

500
150
330
714
138
350
1 100
360
640

000
000
000
000
361
000
000
000
000

20,00
97,70
371,60
106,90
142,90
49,80
103,40
214,80
118,80

527 911 387
10 000 000
14 655 000
122 628 000
76 326 600
19 771 787
17 430 000
113 740 000
77 328 000
76 032 000

415 017 963,77
10 125 442,00
7 744 070,83
86 035 236,72
54 762 780,61
14 782 597,16
11 808 566,48
96 311 568,72
53 900 459,02
79 547 242,23

20,25
51,63
260,71
76,70
106,84
33,74
87,56
149,72
124,29

27,20
- 1,24
89,24
42,53
39,38
33,75
47,60
18,10
43,46
- 4,42

112 893 423
- 125 442
6 910 929
36 592 763
21 563 819
4 989 190
5 621 434
17 428 431
23 427 541
- 3 515 242

25,76
0,49
0,72
5,98
3,72
0,96
0,85
5,55
3,77
3,71

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

300
40
1 000
184
181
142

000
000
000
000
800
600

26,60
472,10
82,25
147,60
159,50
88,75

177 925 250
7 980 000
18 884 000
82 250 000
27 158 400
28 997 100
12 655 750

174 465 450,24
10 856 206,00
18 921 593,00
67 921 925,52
33 315 035,26
26 514 197,46
16 936 493,00

36,19
473,04
67,92
181,06
145,84
118,77

1,98
- 26,49
- 0,20
21,09
- 18,48
9,36
- 25,28

3 459 800
- 2 876 206
- 37 593
14 328 074
- 6 156 635
2 482 903
- 4 280 743

8,68
0,39
0,92
4,01
1,33
1,41
0,62

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

63
210
344
128
229
400
330
14
325
300
122
175
470

000
000
000
000
700
000
000
500
500
000
800
000
000

183,60
283,60
58,65
259,30
207,30
131,30
130,60
179,50
179,50
158,80
189,30
135,70
135,70

487 166 150
11 566 800
59 556 000
20 175 600
33 190 400
47 616 810
52 520 000
43 098 000
2 602 750
58 427 250
47 640 000
23 246 040
23 747 500
63 779 000

358 839 277,27
10 286 105,31
26 281 823,00
16 371 393,00
23 734 352,67
46 971 592,48
36 449 521,03
47 012 413,00
1 920 411,90
43 109 936,21
46 168 299,29
10 472 193,60
7 235 357,25
42 825 878,53

163,27
125,15
47,59
185,42
204,49
91,12
142,46
132,44
132,44
153,89
85,28
41,34
91,12

35,76
12,45
126,61
23,24
39,84
1,37
44,09
- 8,33
35,53
35,53
3,19
121,98
228,21
48,93

128 326 873
1 280 695
33 274 177
3 804 207
9 456 047
645 218
16 070 479
- 3 914 413
682 338
15 317 314
1 471 701
12 773 846
16 512 143
20 953 121

23,77
0,56
2,91
0,98
1,62
2,32
2,56
2,10
2,98
2,98
2,32
1,13
1,16
3,11

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Swedbank
SEB
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
Swedbank
Swedbank

IT
Acando b
CLXcommunication
Ericsson B
KnowIT
Tobii AB

925
92
850
252
160

610
072
000
243
000

27,30
105,25
46,57
122,00
38,10

111 413 877
25 269 153
9 690 578
39 584 500
30 773 646
6 096 000

128 031 533,48
15 555 474,90
11 474 975,00
77 508 998,49
13 673 121,09
9 818 964,00

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

- 12,98 - 16 617 656
62,45
9 713 678
- 15,55
- 1 784 397
- 48,93
- 37 924 498
125,07
17 100 525
- 37,92
- 3 722 964

5,44
1,23
0,47
1,93
1,50
0,30

SEB
Handelsbanken
Swedbank
SEB
SEB

Material
Boliden
SCA B

177 000
400 000

278,00
66,25

75 706 000
49 206 000
26 500 000

55 973 861,18
37 279 924,11
18 693 937,07

210,62
46,73

35,25
31,99
41,76

19 732 139
11 926 076
7 806 063

3,69
2,40
1,29

SEB
SEB

Sällanköpsvaror
Autoliv
ESSITY AB B
Hennes & Mauritz B
KappAhl

35
340
500
109

861,00
220,60
201,00
45,00

210 587 020
30 135 000
75 004 000
100 500 000
4 948 020

205 371 531,70
32 052 376,59
58 708 046,26
109 555 415,85
5 055 693,00

915,78
172,67
219,11
45,98

2,54
- 5,98
27,76
- 8,27
- 2,13

5 215 488
- 1 917 377
16 295 954
- 9 055 416
- 107 673

10,28
1,47
3,66
4,90
0,24

73 905 000

89 659 169,14

- 17,57 - 15 754 169

3,61

Teleoperatörer

KLP

000
000
000
956

SEB
SEB
Handelsbanken
SEB
Handelsbanken
Handelsbanken
Swedbank
Handelsbanken
Handelsbanken
SEB
Swedbank
SEB
SEB
SEB
SEB

Swedbank
SEB
SEB
SEB
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KLP-Aktieportföljen
Per datum 2017-08-31
Benämning

Telia Company

Portföljsammandrag, aktier
Innehav

1 950 000

Värderings- Marknadsvärde
kurs

Anskaffningsvärde

Anskaffningskurs

Ändring
i procent

Ändring
i SEK

Upplupen
ränta

Andel av
portföljen

37,90

73 905 000

89 659 169,14

45,98

- 17,57

- 15 754 169

3,61

Utland
Alfred Berg Fastighetsfond
Autocall Amerikanska 200714
Autocall sv combo 1735 220817
Autocall svbolag 200917
Autocall svbolag 201106
Autocall svbolag 220302
Autocall svbolag 220303
Autocall svbolag CBK 211202
Autocall svbolag skandia211110
Handelsbanken Hållbar Energi
ING BANK N:V LÅN 6133 190128
NDA Bevis Nordiska Bolag
OPM Private Equity
Save Earth Fund
Swedbank Robur Ny Teknik
Öhman Global Hållbar A

189
150
200
150
120
150
150
150
150
463
200
120
99
175
74
109

005
000
000
000
000
000
000
000
000
585
000
000
047
865
556
161

165,33
49,68
88,90
130,11
60,55
107,10
100,30
114,87
101,36
149,70
103,20
101,40
258,11
146,54
649,46
190,46

369 562 288
31 248 200
7 452 000
17 780 000
19 516 500
7 266 000
16 065 000
15 045 000
17 230 500
15 204 000
69 398 716
20 640 000
12 168 000
25 565 015
25 771 206
48 421 265
20 790 886

320 169 347,33
23 000 000,00
15 000 000,00
20 000 000,00
15 000 000,00
12 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
45 574 174,61
17 764 000,00
12 000 000,00
10 331 172,70
19 500 000,02
50 000 000,00
20 000 000,00

121,69
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
98,31
88,82
100,00
104,31
110,88
670,64
183,21

15,43
35,86
- 50,32
- 11,10
30,11
- 39,45
7,10
0,30
14,87
1,36
52,28
16,19
1,40
147,46
32,16
- 3,16
3,95

49 392 941
8 248 200
- 7 548 000
- 2 220 000
4 516 500
- 4 734 000
1 065 000
45 000
2 230 500
204 000
23 824 541
2 876 000
168 000
15 233 842
6 271 206
- 1 578 735
790 886

18,03
1,52
0,36
0,87
0,95
0,35
0,78
0,73
0,84
0,74
3,39
1,01
0,59
1,25
1,26
2,36
1,01

Övriga
XACT BEAR 2

250 000

60,80

15 200 000
15 200 000

15 994 216,00
15 994 216,00

63,98

- 4,97
- 4,97

- 794 216
- 794 216

0,74
0,74

16,21

285 854 622

Summa aktier

KLP

2 049 376 972 1 763 522 350,12

0,00

Depå

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

100,00
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KLP-Aktieportföljen
Per datum 2017-08-31

Optioner

Benämning

Optionstyp

Boliden/1709/260
Boliden/1709/265
Boliden/1709/275
Boliden/1710/280
Elekta B/1709/95
Ericsson B/1709/64
Ericsson B/1709/65
Ericsson B/1709/68
Ericsson B/1709/70
Hennes & Mauritz B/1709/235
Hennes & Mauritz B/1710/245
Nordea/1709/115
Nordea/1710/110
Nordea/1711/112.50
SCA B/1709/310
SCA B/1712/310
Securitas B/1709/150
Skandinaviska Enskilda Banken A/1709/110
Skanska B/1709/225
Skanska B/1709/230
SKF B/1709/200
Swedbank A/1709/240
Svenska Handelsbanken A/1709/130
Summa

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

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

Antal
kontrakt

1
1
2
1

1
1
1

1
1

1

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

Antal Värderings- Marknadsaktier kurs
värde
30
30
50
50
50
100
100
200
100
50
50
100
100
100
50
50
100
150
40
80
20
90
100

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

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

0
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
61 770
43 950
137 550
208 781
50 975
149 984
172 781
250 580
108 010
147 375
149 831
106 900
126 700
131 650
515 813
761 438
196 000
195 436
80 380
129 080
38 210
141 480
88 100
3 992 774

Anskaffningsvärde

Aktiekurs Marknadsvärde
Lösenkurs Lösenvärde
278,00
278,00
278,00
278,00
82,25
46,57
46,57
46,57
46,57
201,00
201,00
106,90
106,90
106,90
66,25
66,25
130,60
103,40
179,50
179,50
158,80
214,80
118,80

0

8 340 000
8 340 000
13 900 000
13 900 000
4 112 500
4 657 000
4 657 000
9 314 000
4 657 000
10 050 000
10 050 000
10 690 000
10 690 000
10 690 000
3 312 500
3 312 500
13 060 000
15 510 000
7 180 000
14 360 000
3 176 000
19 332 000
11 880 000
215 170 500

Depå

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Swedbank
Swedbank
Swedbank
Swedbank
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Swedbank
SEB
SEB
SEB
Handelsbanken
Handelsbanken
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2017-08-01 - 2017-08-31

Köp och försäljning av aktier och fonder

Benämning

Typ

Affärsdag

Likviddag

Antal

XACT BEAR 2
Swedish Orphan Biovitrum
AstraZeneca
AstraZeneca

Köp
Sälj
Köp
Köp

2017-08-25
2017-08-21
2017-08-18
2017-08-18

2017-08-29
2017-08-23
2017-08-22
2017-08-22

150 000
100 000
9 274
726

Boliden
SK Autoliv/1708/1050
SK Boliden/1708/265
SK Boliden/1708/270
SK Elekta B/1708/82.50

Sälj
Option
Option
Option
Option

2017-08-18
2017-08-18
2017-08-18
2017-08-18
2017-08-18

2017-08-22
2017-08-18
2017-08-18
2017-08-18
2017-08-18

3 000

SK
SK
SK
SK
SK

Ericsson B/1708/63
Investor B/1708/440
Nordea/1708/110
Nordea/1708/112.5
Securitas B/1708/147.5

Option
Option
Option
Option
Option

2017-08-18
2017-08-18
2017-08-18
2017-08-18
2017-08-18

SK
SK
SK
SK
SK

Skandinaviska Enskilda Bank
Skandinaviska Enskilda Bank
SKF B/1708/195
Swedbank A/1708/220
Swedish Orphan Biovitrum/17

Option
Option
Option
Option
Option

SK Svenska Handelsbanken A/170
SK Trelleborg B/1708/210
XACT BEAR 2
Getinge B
Handelsbanken Hållbar Energi

Kurs

Belopp

60,84 9 125 472,00
120,36 12 036 329,00
472,64 4 383 300,00
472,88
343 313,00

Belopp
(SEK)

5 472,00
18 082,00
2 628,00
206,00

SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000 9 125 472,00
1,0000 12 036 329,00
1,0000 4 383 300,00
1,0000
343 313,00

1 193,00

SEK

1,0000

Vinst
(SEK)

161
199
180
208
67

944
159
780
781
900

2017-08-18
2017-08-18
2017-08-18
2017-08-18
2017-08-18

793
793
793
793
793

807,00
807,00
807,00
807,00
807,00

140
66
638
411
60

149
319
625
800
875

2017-08-18
2017-08-18
2017-08-18
2017-08-18
2017-08-18

2017-08-18
2017-08-18
2017-08-18
2017-08-18
2017-08-18

793
793
793
793
793

807,00
807,00
807,00
807,00
807,00

147
102
98
76
151

525
264
000
144
450

Option
Option
Sälj
Köp
Köp

2017-08-18
2017-08-18
2017-08-18
2017-08-17
2017-08-17

2017-08-18
2017-08-18
2017-08-22
2017-08-21
2017-08-17

793
793
6 236
2 029

807,00
807,00
256,00
984,00
0,00

Intrum Justitia
NCC B
Raysearch Laboratories B
Recipharm B
AstraZeneca

Köp
Köp
Köp
Köp
Köp

2017-08-17
2017-08-17
2017-08-17
2017-08-17
2017-08-16

2017-08-21
2017-08-21
2017-08-21
2017-08-21
2017-08-18

8
9
11
22
20

1
2
2
2
9

AstraZeneca
AstraZeneca
KappAhl
Bulten AB
KappAhl

Köp
Köp
Köp
Sälj
Köp

2017-08-16
2017-08-16
2017-08-16
2017-08-15
2017-08-15

2017-08-18
2017-08-18
2017-08-18
2017-08-17
2017-08-17

XACT BEAR 2
Autocall sv combo 1735 220817
XACT BEAR 2
XACT BEAR 2
Raysearch Laboratories B

Sälj
Köp
Köp
Köp
Köp

2017-08-11
2017-08-09
2017-08-07
2017-08-07
2017-08-02

2017-08-15
2017-08-10
2017-08-09
2017-08-09
2017-08-04

SEK

KLP

62,36
145,00

6 236 256,00
2 029 984,00
0,00

3 744,00
3 040,00
0,00

SEK
SEK
SEK

1,0000
1,0000
1,0000

000
700
800
600
000

248,56
206,97
170,86
89,54
473,28

1
2
2
2
9

988
007
016
023
465

459,00
583,00
206,00
564,00
563,00

2
3
3
3
5

978,00
007,00
020,00
031,00
676,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

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

988
007
016
023
465

459,00
583,00
206,00
564,00
563,00

5
5
38
95
71

000
000
848
931
108

473,78 2 368
472,11 2 360
46,00 1 786
119,07 11 422
45,97 3 268

891,00
526,00
876,00
612,00
817,00

1
1
2
17
4

420,00
415,00
676,00
160,00
896,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000 2 368
1,0000 2 360
1,0000 1 786
1,0000 11 422
1,0000 3 268

891,00
526,00
876,00
612,00
817,00

200
200
150
75
15

000
000
000
000
000

61,27 12 254 049,00
100,00 20 000 000,00
59,14 8 870 319,00
59,24 4 442 664,00
187,75 2 816 218,00

15 951,00
0,00
5 319,00
2 664,00
4 218,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000 12 254 049,00
1,0000 20 000 000,00
1,0000 8 870 319,00
1,0000 4 442 664,00
1,0000 2 816 218,00

Förlust
(SEK)

3 005 437

807,00
807,00
807,00
807,00
807,00

Valuta

793 807,00

Valutakurs

793
793
793
793
793

100 000
14 000
214

264,60

Courtage och Valuta
övrig kostnad

98 000
36 230
632 488

4 645 776
1 483 439

Köpt, lokal valuta

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Ansk.värde, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

Vinst, optioner

Förlust, optioner

79 297 755,00

42 743 053,00

79 297 755,00

42 743 053,00

37 045 822,42

7 813 157,58

2 115 927,00

2 684 001,00

0,00
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2017-08-01 - 2017-08-31
Valuta

Summa

KLP

Köpt, lokal valuta

Sålt, lokal valuta

Summor för köp och försäljning av aktier och fonder
Köpt, SEK

Sålt, SEK

Ansk.värde, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

Vinst, optioner

Förlust, optioner

79 297 755,00

42 743 053,00

37 045 822,42

7 813 157,58

2 115 927,00

2 684 001,00

0,00
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2017-08-01 - 2017-08-31
Aktie

Autocall svbolag 200917
Autocall svbolag 220302
Autocall svbolag skandia211110
Elekta B
Summa SEK
Summa

KLP

Utdelningar

Valuta

Avstämningsdag

Likviddag

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

2017-08-17
2017-08-30
2017-08-02
2017-08-30

2017-08-17
2017-08-30
2017-08-02
2017-08-30

Utdelning

Kupongskatt

Netto

Valutakurs

Utdelning, SEK

75 000,00
900 000,00
150 000,00
500 000,00
1 625 000,00

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

75 000,00
900 000,00
150 000,00
500 000,00
1 625 000,00

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

75 000,00
900 000,00
150 000,00
500 000,00
1 625 000,00
1 625 000,00
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2017-08-01 - 2017-08-31
Option

Sälj av köp Hennes & Mauritz B/2017-09-15/235
Sälj av köp Boliden/2017-09-15/265
Sälj av köp Boliden/2017-09-15/275
Sälj av köp Nordea/2017-10-20/110
Sälj av köp Hennes & Mauritz B/2017-10-20/245
Sälj av köp Boliden/2017-10-20/280
Sälj av köp Nordea/2017-11-17/112.5
Summa Sälj av köp

KLP

Optionsaffärer
Affärsdag

Likviddag

Lösendag

Antal

Kurs

Courtage

2017-08-07
2017-08-21
2017-08-21
2017-08-25
2017-08-07
2017-08-21
2017-08-25

2017-08-08
2017-08-21
2017-08-22
2017-08-28
2017-08-08
2017-08-22
2017-08-28

2017-09-15
2017-09-15
2017-09-15
2017-10-20
2017-10-20
2017-10-20
2017-11-17

500
300
500
1 000
500
500
1 000

3,00
1,50
2,80
1,30
3,05
4,25
1,35

2
1
2
3
2
3
3

625
050
450
300
669
719
350

Belopp

147 375,00
43 950,00
137 550,00
126 700,00
149 831,00
208 781,00
131 650,00
945 837,00

Affärsnummer

10164
10186
10193
10208
10165
10192
10209
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2017-08-01 - 2017-08-31
Option

Summa

KLP

Optionsaffärer
Affärsdag

Likviddag

Lösendag

Antal

Kurs

Courtage

Belopp

Affärsnummer

0,00
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Portföljfakta för KLP-Räntebärande 31 Augusti 2017
Portföljförmögenhet per 2017-08-31
Antal andelar
Andelskurs

901 342,8183 St
1 712,7872 Kr

Obligationer
81,03% 1 250 959 848 Kr
Räntefonder
13,10% 202 193 210 Kr
Upplupna räntor, värdepapper 0,54%
8 296 921 Kr
Upplupen bankränta
0,00%
24 648 Kr
Likviditet
5,33%
82 333 776 Kr
Ej bokförd likviditet
0.00 Kr
Summa förmögenhet

1 543 808 403 Kr

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2017-08
Avkastning, portfölj
Avkastning, jämförelseindex

3,78%
3,91%

Standaravvikelse, portfölj
Standaravvikelse, jämförelseindex

1,43%
2,52%

Sharpekvot, portfölj
Sharpekvot, jämförelseindex

1,70
1,02

Aktiv risk
Informationskvot

1,92%
-0,07

Riskmått räntebärande per 2017-08
Nominellt värde

1 149 073 203 Kr

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

12 082 055 Kr
0,78 %
0,977 år
1,047 år
2,96

Avkastning per 2017-08-31
Från datum Portföljen
Index
2017-07-31
0,30%
0,29%
06-30
0,57%
0,24%
05-31
-0,07%
-0,23%
04-30
0,35%
0,14%
03-31
0,71%
0,35%
02-28
0,91%
0,18%
01-31
2,13%
0,88%
2016-12-31
2,20%
0,31%
11-30
2,80%
0,14%
10-31
2,56%
-0,56%
09-30
3,25%
-0,67%
08-31
3,57%
-0,72%
2015-12-31
6,90%
2,90%
2014-12-31
8,07%
3,42%
2013-12-31
12,20%
10,73%
2012-12-31
16,06%
11,06%
2011-12-31
24,19%
14,72%
2010-12-31
28,70%
24,39%
2009-12-31
31,75%
26,84%
2008-12-31
38,97%
30,71%
2007-12-31
46,49%
45,16%
2006-12-31
50,25%
48,63%
2005-12-30
53,00%
50,40%
2004-12-30
57,39%
56,91%
2003-12-30
65,28%
68,60%
2003-02-28
71,28%
74,49%

Förfallostruktur2017-08-31
3000 KKr

Differens
0,01%
0,33%
2400 KKr
0,16%
0,21%
1800 KKr
0,36%
0,73%
1,25%
1200 KKr
1,89%
2,66%
3,12%
600 KKr
3,91%
4,30%
4,00%
4,66%
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9
1,48%
5,00%
9,47%
4,31%
4,92%
8,26%
1,33%
Utveckling andelsvärde för perioden 2016-08 - 2017-08
1,61%
Portföljen
Index
2,60%
0,48%
-3,32% 7,5%
-3,21%

Staten
Bostäder
Övriga

9-10 10-11 11-12 12-13 år

5,0%

Fem största innehaven 2017-08-31
Microfinance Fund SEB,
Räntefond
EXCALIBUR,
Räntefond
Nordea,
Nordea AT1 FRN SEK - 2020-03-12
Handelsbanken Tillväxtm oblig,
Räntefond
Trude,
Räntefond

49 435 000 Kr
31 247 855 Kr

2,5%

30 263 066 Kr
28 415 615 Kr
27 021 940 Kr

0,0%

2016-08-31

KLP

|
2016-10-31

|
2017-01-31

|
2017-04-30

|
2017-07-31
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Specifikationer för KLP-Räntebärande 31 Augusti 2017
Likvidkonton
Likvidkonto
Valuta
Saldo
Swedbank
SEK 71 738 111,96
Söderberg & Partners
SEK
669 698,01
Handelsbanken
SEK
1 919 412,91
SEB
SEK
8 006 552,88
Summa
82 333 775,76

Valuta
CHF
GBP

Valutakurser
Kurs
Valuta
8,3221
DKK
10,3262
NOK

Upplupen ränta Kapitaliserad ränta
24 647,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 647,80
0,00

Kurs
1,2778
1,0242

Valuta
EUR
USD

Ränta
0,25%
0,00%
0,00%
0,00%

Kurs
9,5060
8,0204

Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2017-08
Portföljen
80%

Index

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2003-02-28

KLP

|
2004-01-30

|
2005-01-31

|
2006-01-31

|
2007-01-31

|
2008-01-31

|
2009-01-31

|
2010-01-31

|
2011-01-31

|
2012-01-31

|
2013-01-31

|
2014-01-31

|
2015-01-31

|
2016-01-31

|
2017-01-31
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KLP-Räntebärande
Per datum 2017-08-31
Benämning

Portföljsammandrag, räntebärande
ISIN-kod

Förfallodag

OBLIGATIONER

Innehav

Värderingsränta

Värderingskurs

1 149 073 203

Marknadsvärde

Anskaffningsvärde

Ändring Upplupen ränta
i procent

Duration

Andel av
portföljen

1 250 959 848
1 245 787 745,75

0,42

8 296 921

1,047

86,09

Depå

Staten
POSTNORD AB 2017-09-20
RIKSHM 115 Green bond
Vasakronan FRN 211018
Rikshem FRN 220222
Vattenfall frn 220319
Vasakronan greenbond 220524
Sveaskog FRN lån 136 23-10-30

SE0004811099
SE0007073895
SE0009190614
SE0009345622
XS1205625251
SE0009983802
SE0006425526

2017-09-20
2018-05-07
2021-10-18
2022-02-22
2022-03-19
2022-05-24
2023-10-30

89 000 000
13 000 000
13 000 000
10 000 000
5 000 000
13 000 000
20 000 000
15 000 000

0,997
0,163
0,476
0,623
1,845
0,393
0,411

100,048
100,144
101,336
101,225
99,800
100,578
99,885

89 292 160 89 198 745,44
13 006 240 13 196 035,11
13 018 720 13 110 630,00
10 133 600 10 000 000,00
5 061 250
5 000 000,00
12 974 000 12 892 080,33
20 115 600 20 000 000,00
14 982 750 15 000 000,00

0,10
- 1,44
- 0,70
1,34
1,23
0,64
0,58
- 0,12

89 577
25 922
1 413
5 818
779
48 637
1 528
5 480

0,152
0,056
0,189
0,133
0,231
0,053
0,236
0,167

6,14
0,90
0,90
0,70
0,35
0,89
1,38
1,03

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Bostäder
LFHYP513
SWBHYP189
SBAB 142
LFHYP514
SWBHYP190

SE0005498714
SE0007525639
SE0006758561
SE0006543328
SE0007525647

2020-09-16
2020-12-16
2021-03-17
2021-09-15
2021-09-15

62 000 000
10 000 000
18 000 000
10 000 000
12 000 000
12 000 000

0,090
0,148
0,242
0,349
0,347

109,604
102,799
102,673
105,614
102,617

64 719 240 63 846 019,34
10 960 400 11 032 000,00
18 503 820 17 932 440,00
10 267 300
9 896 500,00
12 673 680 12 680 639,67
12 314 040 12 304 439,67

1,37
- 0,65
3,19
3,75
- 0,05
0,08

799 083
310 556
127 000
45 277
201 250
115 000

3,470
2,863
3,227
3,476
3,870
3,937

4,45
0,75
1,27
0,71
0,87
0,85

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Företag, i NOK, EUR, USD
Marine Harvest ASA 2018-03-12
Norwegian Air Shuttle
Storebrand LIV 180529
AUSTEVOLL FRN 181015
DIGIPLEX FET AS
W Holdings AS
Nordea 5,50% FIX 190923 AT1
DNB 5,75 % FIX 200326 AT1
Danske 5,75% FIX 200406 AT1
SEB 5,75% FIX 200512 AT1
SHB 5,25% FIX 210228 AT1
DNB BANK 20230619
Austevoll SEAFOOD 17/23
Storebrand LIVSF 240325
Hoist Kredit 270519

NO0010672827 2018-03-12
NO0010736549 2018-05-20
NO0010430713 2018-05-29
NO0010661465 2018-10-15
NO0010712870 2019-06-10
NO0010714033 2019-07-10
US65557DAM39 2019-09-23
XS1207306652 2020-03-26
XS1044578273 2020-04-06
XS1136391643 2020-05-13
XS1194054166 2021-02-18
NO0010682511 2023-06-19
NO0010797491 2023-06-21
NO0010706021 2024-03-25
XS1617700197 2027-05-19

67 550 000
6 000 000
8 000 000
7 000 000
3 000 000
6 000 000
6 000 000
2 000 000
1 500 000
1 200 000
3 000 000
3 000 000
5 000 000
5 500 000
10 000 000
350 000

2,985
5,336
3,553
3,627
3,485
4,762
3,732
4,362
2,786
4,469
4,604
1,198
1,848
2,193
4,158

101,100
100,300
101,029
103,500
102,000
99,500
103,480
103,340
107,385
103,220
102,000
100,746
100,000
101,504
100,705

152 435 423157 664 626,11
6 212 797
6 768 387,28
8 218 181
8 992 000,00
7 243 173
7 942 998,82
3 180 141
3 505 788,00
6 268 104
6 738 600,00
6 114 474
6 668 400,00
16 599 060 16 861 239,98
12 432 453 12 209 559,56
12 249 622 11 532 033,61
24 836 034 25 444 841,76
24 542 485 25 548 318,91
5 159 203
5 730 800,00
5 633 100
5 679 019,50
10 396 040 10 614 581,21
3 350 556
3 428 057,50

- 3,32
- 8,21
- 8,61
- 8,81
- 9,29
- 6,98
- 8,31
- 1,55
1,83
6,22
- 2,39
- 3,94
- 9,97
- 0,81
- 2,06
- 2,26

2 294 028
40 763
13 359
2 123
14 550
48 186
42 269
383 586
295 126
261 649
409 794
667 948
12 440
20 531
41 802
39 902

0,538
0,033
0,225
0,247
0,125
0,031
0,111
1,928
2,366
2,398
2,497
3,174
0,053
0,058
0,069
8,065

10,49
0,43
0,57
0,50
0,22
0,43
0,42
1,14
0,86
0,84
1,71
1,69
0,36
0,39
0,72
0,23

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Företag, SEK
Peab Finans FRN
Husqvarna FRN 17-11-28
Islandsbankis 2017
Billerud FRN 2018-03-27
Getinge AB 18-05-21
Fabege FRN 20180523
ICA FRN 2018-06-25
Nordlys AB
Real People
NP3 Fastigheter 181015
Balder 102 190312
ÅF FRN 2019-03-21
Millicom FRN 2019-04-17
Castellum 2019-06-07
Sagax 2019-06-18

SE0005449352
SE0004926699
XS1003542849
SE0005130655
SE0005217684
SE0008374011
SE0005280500
SE0006027843
SE0005392560
SE0007491253
SE0005797511
SE0008212070
SE0008242986
SE0005795739
SE0006027041

511 523 203
10 000 000
12 000 000
9 000 000
9 000 000
15 000 000
8 000 000
20 000 000
2 523 203
7 000 000
6 000 000
15 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
8 000 000

1,894
1,962
3,490
2,094
1,472
0,886
1,174
5,244
5,745
4,421
1,046
0,848
2,821
0,877
2,800

100,107
100,435
101,050
101,247
100,741
100,491
101,408
103,000
40,000
102,870
101,496
101,097
103,028
101,402
102,554

515 725 775513 131 647,31
10 010 700 10 000 000,00
12 052 200 12 253 840,00
9 094 500
9 220 500,00
9 112 230
9 159 760,00
15 111 150 14 974 718,25
8 039 280
8 000 000,00
20 281 600 20 268 940,00
2 598 899
2 523 203,00
2 800 000
6 915 026,33
6 172 200
6 000 000,00
15 224 400 14 828 730,11
10 109 700 10 000 000,00
15 454 200 15 000 000,00
20 280 400 20 052 454,44
8 204 280
7 961 137,00

0,51
0,11
- 1,65
- 1,37
- 0,52
0,91
0,49
0,06
3,00
- 59,51
2,87
2,67
1,10
3,03
1,14
3,05

2 537 882
34 723
1 963
66 310
34 027
6 133
1 575
43 700
22 788
81 547
34 631
34 866
16 724
52 894
41 414
27 378

0,385
0,072
0,247
0,044
0,075
0,228
0,233
0,069
0,083
0,053
0,125
0,033
0,058
0,131
0,019
0,133

35,49
0,69
0,83
0,63
0,63
1,04
0,55
1,40
0,18
0,19
0,42
1,05
0,70
1,06
1,40
0,56

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

KLP

2017-09-26
2017-11-28
2017-12-16
2018-03-27
2018-05-21
2018-05-23
2018-06-25
2018-09-12
2018-09-19
2018-10-15
2019-03-12
2019-03-21
2019-04-17
2019-06-07
2019-06-18
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KLP-Räntebärande
Per datum 2017-08-31

Portföljsammandrag, räntebärande

Benämning

ISIN-kod

Förfallodag

Fastpartner 190923
Hexagon 104
Hemfosa 191206
Global Scan FRN 191209
Nordea AT1 FRN SEK
ALM Equity AB 2016/2020
Atrium Ljungberg FRN 200327
Boliden FRN 200409
ÅF FRN 2020-05-12
Qliro FRN 200523
Klövern 20200601
Stendörren FRN 200705
Hemfosa 200901
Kvalitena 20200930
Klövern 201102
Stena FRN 201127
Trelleborg FRN 18.01.2021
Bilia AB 210329
Sagax FRN 2021-04-27
Castellum FRN Green 211004
NorCell 3,5 % 220225
Volvo Cars 220307
Kinnevik FRN 220315
Tele2 FRN 220316
SSAB 220405
AINMT FRN 220407
NIBE Industrier FRN 104
SHBC STE11
Tele2 230224
Castellum FRN 230317
TELIASONERA AB FRN
Klarna AB Tier 2

SE0007576947
SE0006453270
SE0009357403
SE0007783949
XS1202091325
SE0008014690
SE0009779457
SE0005878287
SE0007074620
SE0009779812
SE0008015119
SE0010023564
SE0009664337
SE0009664949
SE0009241805
NO0010752710
SE0006452009
SE0008186886
SE0008294748
SE0009161607
SE0009320146
XS1530953618
SE0009697386
XS1490961759
XS1591582926
NO0010789035
SE0009806052
SE0006085858
XS1604464559
SE0009722721
XS1590783533
SE0008435036

2019-09-23
2019-11-26
2019-12-06
2019-12-09
2020-03-12
2020-03-18
2020-03-27
2020-04-09
2020-05-12
2020-05-23
2020-06-01
2020-07-05
2020-09-01
2020-09-30
2020-11-02
2020-11-27
2021-01-18
2021-03-29
2021-04-27
2021-10-04
2022-02-25
2022-03-07
2022-03-15
2022-03-16
2022-04-05
2022-04-07
2022-04-11
2023-01-10
2023-02-24
2023-03-17
2023-04-04
2026-06-20

Övr Banker(ej börsbolag)
LF FRN 171009
SBAB FRN 171116
Resurs bank ab frn +200
Resurs bank 200224
SBAB FRN AT1 2020-03-16
Collector Bank 200317
LF Bank ECP 15/20200609
SBAB Bank
Jyske Bank Perpetual
IF 16/2046-12-01
Resurs bank Tier2
Landshypotek bank ATI 220329
Sparbanken Öresund
Landshypotek Bank 260525

SE0004867828
XS0854751186
SE0006965356
SE0009663487
XS1202987985
SE0009723083
XS1243897987
XS1412408897
XS1489817525
XS1525537061
SE0009522212
XS1587840098
SE0005497781
XS1418633126

2017-10-09
2017-11-16
2018-04-03
2020-02-24
2020-03-16
2020-03-17
2020-06-09
2021-06-17
2021-09-16
2021-12-01
2022-01-17
2022-03-29
2023-10-25
2026-05-25

Strukturerade obligationer

KLP

Innehav

Värderingsränta

Värderingskurs

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

3,500
0,562
2,297
7,997
2,596
6,245
0,264
1,715
0,730
4,386
3,653
3,506
2,253
5,494
3,465
3,062
0,606
1,695
4,361
1,447
2,482
1,897
0,585
1,040
3,006
4,762
0,862
7,099
0,838
1,275
2,497
3,997

103,138
101,295
102,016
88,500
100,300
99,500
100,677
103,100
100,958
101,250
103,980
100,250
101,622
99,500
102,770
104,346
100,921
104,050
106,127
103,306
104,260
103,175
101,184
102,177
103,264
100,750
101,151
98,000
101,190
102,409
102,082
105,250

170 000 000
5 000 000
7 000 000
15 000 000
10 000 000
26 000 000
15 000 000
20 000 000
14 000 000
15 000 000
12 000 000
3 000 000
9 000 000
9 000 000
10 000 000

1,515
2,236
1,490
1,123
2,740
1,245
2,747
4,245
5,290
1,753
3,921
3,995
2,648
2,265

100,162
100,467
100,706
100,800
101,125
100,355
100,875
105,500
108,437
102,726
105,452
105,228
102,753
105,499

4
11
8
5
30
8
5
16
13
7
8
10
6
12
10
10
5
7
5
12
20
16
8
20
3
7
6
15
15
10
22
10

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
500
000
000
000
000
500
000

249 000 000

Marknadsvärde

4
11
8
4
30
7
5
16
13
7
8
10
6
11
10
10
5
7
5
12
20
16
8
20
3
7
6
14
15
10
22
10

125
142
161
425
090
960
033
496
124
087
318
025
097
940
277
434
046
283
306
396
852
508
094
435
097
739
069
700
178
240
968
525

520
395
280
000
000
000
850
000
540
500
400
000
320
000
000
550
050
500
350
720
000
000
720
400
920
111
060
000
500
900
450
000

Anskaffningsvärde
3
11
8
5
29
8
5
16
12
7
8
10
6
11
10
10
5
7
5
12
20
16
8
20
3
7
6
15
15
10
22
10

963
141
160
000
205
000
000
153
987
000
000
000
000
820
000
000
000
244
000
000
313
000
000
055
000
850
000
000
137
000
500
438

Ändring Upplupen ränta
i procent

Duration

Andel av
portföljen

000,00
488,50
000,44
000,00
839,75
000,00
000,00
760,00
260,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
933,39
000,00
000,00
940,00
000,00
000,00
853,04
000,00
865,00
000,00
000,00
910,06
000,00
000,00
488,00

4,10
0,01
0,02
- 11,50
3,03
- 0,50
0,68
2,12
1,06
1,25
3,98
0,25
1,62
1,02
2,77
4,35
0,92
0,53
6,13
3,31
2,65
3,18
1,18
1,89
3,26
- 1,42
1,15
- 2,00
0,27
2,41
2,08
0,83

26 833
859
43 898
92 188
173 066
102 696
2 383
40 398
5 009
6 823
73 872
55 512
34 171
113 543
27 913
3 402
3 703
20 764
21 199
27 975
359 722
71 664
10 010
43 911
14 279
55 885
7 327
387 917
13 268
26 563
90 516
79 940

0,064
0,242
0,017
0,025
0,033
0,050
0,075
0,108
0,203
0,233
0,003
0,097
0,003
0,083
0,175
0,244
0,133
0,081
0,158
0,094
4,161
0,019
0,042
0,044
0,097
0,103
0,114
4,482
0,150
0,047
0,094
0,056

0,28
0,77
0,56
0,30
2,07
0,55
0,35
1,14
0,90
0,49
0,57
0,69
0,42
0,82
0,71
0,72
0,35
0,50
0,37
0,85
1,43
1,14
0,56
1,41
0,21
0,53
0,42
1,01
1,04
0,70
1,58
0,72

174 541 750170 459 137,55
5 008 100
5 043 488,00
7 032 655
7 000 000,00
15 105 825 15 000 000,00
10 080 000 10 000 000,00
26 292 500 25 732 500,00
15 053 250 15 000 000,00
20 175 000 19 416 980,00
14 770 000 14 387 837,00
16 265 550 15 612 582,00
12 327 120 12 064 200,00
3 163 560
3 000 000,00
9 470 520
9 000 000,00
9 247 770
9 201 550,55
10 549 900 10 000 000,00

2,40
- 0,70
0,47
0,71
0,80
2,18
0,36
3,90
2,66
4,18
2,18
5,45
5,23
0,50
5,50

822 853
11 152
6 522
36 629
2 184
150 396
38 906
126 666
123 813
167 517
53 174
14 704
62 921
24 494
3 775

0,085
0,108
0,214
0,092
0,236
0,044
0,047
0,025
0,047
0,044
0,003
0,131
0,081
0,153
0,239

12,01
0,34
0,48
1,04
0,69
1,81
1,04
1,39
1,02
1,12
0,85
0,22
0,65
0,64
0,73

254 245 500251 487 570,00

1,10

1 753 498

2,921

17,50

Depå

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
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KLP-Räntebärande
Per datum 2017-08-31

Portföljsammandrag, räntebärande

Benämning

ISIN-kod

Förfallodag

SHBC Itraxx CE47L 180110
HANDELSB ITRAX5 180110 KKO
SHBC CX28L
AIO FINVEX SUSTAINABLE INDEX
SHBC CE29L
SHBC CE39L
DanskeCatellaHedge 1542 200605
SWB Spec Energieff 200714
SWB Spec Vatten 200714
SWB Spec eur infrastruktur
EPForward rate 2021-04-15
Swedbank spec 1422K21 210720
AIO Miljö och Etik
SWES1427K22 220110 HY
SWES1428K22 220110 IG
DDB KO HIGH YIELD 2950
Danske FO STable Return 1629
Swedbank spec 1431E22 etik

SE0005035409
SE0004841658
SE0005397999
SE0006091351
SE0006081857
SE0006081998
SE0007074984
SE0007184304
SE0007184312
SE0007980719
SE0006966040
SE0007981477
SE0007870829
SE0009144181
SE0009144199
SE0009409261
SE0008242721
SE0009144439

2018-03-10
2018-10-10
2019-01-18
2019-07-11
2019-12-20
2020-01-10
2020-06-05
2020-07-14
2020-07-14
2021-02-12
2021-04-15
2021-07-20
2021-12-30
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-20
2022-05-03
2022-11-30

RÄNTEFONDER
EXCALIBUR
Handelsbanken räntestrategi
Handelsbanken Tillväxtm oblig
Microfinance Fund SEB
SEB ASSET SELECTION
SEB Credit Opportunity IV
Trude
Öhman Räntefond Kompass

SE0001097080
SE0007157888
LU0907934201
LU1610779768
LU0256625632
LU1486542803
SE0007551338
SE0006887196

Totalt

KLP

Innehav

Värderingsränta

Värderingskurs

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

2,455
7,315
2,541
-7,952
4,515
1,565
-1,517
-0,990
-1,024
-0,685
0,474
-1,913
0,242
5,208
4,014
1,841
1,195
-0,302

98,700
94,980
106,300
116,700
97,500
96,600
104,600
102,900
103,000
102,400
98,300
107,800
99,000
104,700
96,000
100,670
94,600
101,600

1 326 339
2 577
132 653
262 888
500 000
124 661
200 000
2 693
100 865

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

12123,595
99,270
108,090
98,870
177,070
103,710
10033,817
100,020

10
10
15
15
12
7
15
15
15
20
15
20
15
15
10
15
15
10

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

1 150 399 542

Marknadsvärde

9
9
15
17
11
6
15
15
15
20
14
21
14
15
9
15
14
10

870
498
945
505
700
762
690
435
450
480
745
560
850
705
600
100
190
160

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
500
000
000

Anskaffningsvärde
10
10
15
15
12
7
15
15
15
20
15
20
15
15
10
15
15
10

111
186
015
750
000
000
750
150
000
000
225
000
300
000
000
000
000
000

Ändring Upplupen ränta
i procent

Duration

Andel av
portföljen

Depå

210,00
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
000,00
000,00

- 2,39
- 6,76
6,19
11,14
- 2,50
- 3,40
- 0,38
1,88
3,00
2,40
- 3,15
7,80
- 2,94
4,70
- 4,00
0,67
- 5,40
1,60

35 461
105 661
670 625
0
78 260
15 824
3 542
0
0
0
0
0
1 000
618 125
191 667
33 333
0
0

0,111
0,111
1,311
1,852
0,111
0,111
2,751
2,863
2,863
3,441
3,616
3,879
4,322
3,800
4,063
4,194
4,666
5,244

0,68
0,65
1,10
1,20
0,81
0,47
1,08
1,06
1,06
1,41
1,01
1,48
1,02
1,08
0,66
1,04
0,98
0,70

SEB
Handelsbanken
SEB
SEB
Handelsbanken
Handelsbanken
SEB
Swedbank
Swedbank
SEB
SEB
Swedbank
SEB
Swedbank
Swedbank
Söderberg & Partners
SEB
SEB

202 193 210197 301 883,17
31 247 855 27 518 925,17
13 168 506 13 130 036,00
28 415 615 27 500 365,00
49 435 000 50 000 000,00
22 073 766 22 152 557,00
20 742 000 20 000 000,00
27 021 940 27 000 000,00
10 088 528 10 000 000,00

2,48
13,55
0,29
3,33
- 1,13
- 0,36
3,71
0,08
0,89

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

13,91
2,15
0,91
1,96
3,40
1,52
1,43
1,86
0,69

Excalibur
Handelsbanken
Handelsbanken
SEB
Söderberg & Partners
SEB
Excalibur
Öhman Fonder

1 453 153 058
1 443 089 628,92

0,70

8 296 921

100.00
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KLP-Räntebärande
Avser period: 2017-08-01 - 2017-08-31
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

Onsdag 2017-09-06
Sida
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KLP-Räntebärande
Avser period: 2017-08-01 - 2017-08-31
Aktie

Summa
Summa

KLP

Valuta

Utdelningar
Avstämningsdag

Likviddag

Utdelning

Kupongskatt

Netto

0,00

0,00

0,00

Valutakurs

Utdelning, SEK

0,00
0,00
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KLP-Räntebärande
Avser period: 2017-08-01 - 2017-08-31
Benämning

Valuta

Köpt, lokal valuta

NOK
SEK
Summa, SEK

KLP

Typ

0,00
0,00

Köp och försäljning av obligationer
Nominelltbelopp

Kurs

Affärsdag

Likviddag

Belopp
lokal valuta

Varav ränta

Valuta

Valutakurs

Belopp, SEK

Anskaffningsbelopp SEK

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Anskaffningsbelopp, SEK

Upplupen
ränta, köpt

Upplupen
ränta, sålt

Kupong, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Kupong

Vinst/förlust
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KLP-Räntebärande
Avser period: 2017-08-01 - 2017-08-31
Benämning

Typ

Husqvarna FRN 17-11-28
Storebrand LIV 180529
Stena FRN 201127
Hexagon 104

Köp och försäljning av FRN-lån
Affärsdag

Likviddag

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2017-08-28
2017-08-28
2017-08-27
2017-08-26

2017-08-28
2017-08-29
2017-08-28
2017-08-28

SEK
NOK
SEK
SEK

54
89
75
27

660,67
173,72
883,89
286,11

Landshypotek Bank 260525
SAND 150B
Resurs bank 200224
Vasakronan greenbond 220524
Tele2 230224

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2017-08-25
2017-08-24
2017-08-24
2017-08-24
2017-08-24

2017-08-25
2017-08-24
2017-08-24
2017-08-24
2017-08-24

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

55
23
27
16
36

636,39
107,33
012,22
713,33
685,00

SAND 150B
Fabege FRN 20180523
Qliro FRN 200523
Rikshem FRN 220222
Getinge AB 18-05-21

Sälj
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

100,0000 2017-08-24
2017-08-23
2017-08-23
2017-08-22
2017-08-21

2017-08-24
2017-08-23
2017-08-23
2017-08-22
2017-08-21

16
85
7
53

662,22
866,67
066,11
197,08

Norwegian Air Shuttle
SBAB FRN 171116
ÅF FRN 2020-05-12
RIKSHM 115 Green bond
Klövern 201102

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2017-08-20
2017-08-16
2017-08-12
2017-08-07
2017-08-02

2017-08-21
2017-08-16
2017-08-14
2017-08-07
2017-08-02

136
38
22
4
87

763,90
890,44
912,50
074,78
527,78

Valuta

Köpt, lokal valuta

NOK
SEK
Summa, SEK

KLP

0,00
0,00

Nominelltbelopp

6 000 000

Kurs

Belopp
lokal valuta

Varav ränta

6 000 000,00

0,00

Valuta

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

Valutakurs

1,0000

Belopp, SEK

6 000 000,00

Anskaffningsbelopp SEK

Kupong

6 006 000,00

NOK
SEK
SEK
SEK
SEK

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Anskaffningsbelopp, SEK

Upplupen
ränta, köpt

Upplupen
ränta, sålt

Kupong, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

0,00
6 000 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
6 000 000,00
6 000 000,00

0,00
6 006 000,00
6 006 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

225 937,62
633 182,52
859 120,14

0,00
0,00
0,00

0,00
6 000,00
6 000,00

Vinst/förlust

- 6 000,00

Onsdag 2017-09-06
Sida
1

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Augusti 2017
Portföljrapport

2017-08-31

KLP-Totalt

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

2 049 376 972
1 453 153 058
101 974 627
8 388 266
3 612 892 923

56,72 %
40,22 %
2,82 %
0,24 %
100,00 %

1 763 522 350
1 443 089 628

285 854 622
10 063 430

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

3 411 769 464
201 123 459

Förmögenheter för perioden 2016-09-30 - 2017-08-31
Likviditet
3 500 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta

3 000 Mkr

Aktier

2 500 Mkr

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

Totala avsättningar 1996-2017 1 368 431 000

2 000 Mkr
1 500 Mkr

Förmögenhetsutveckling utveckling 1996-05-23 - 2017-08-31

Insatt kapital

Avkastning

1 000 Mkr

4 000 MKr

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

10-31

0 Mkr

3 500 MKr

09-30

500 Mkr

3 000 MKr

Andelskursens utveckling för perioden 2016-09-30 - 2017-08-31

2 500 MKr

Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

2 000 Mkr
3 500 Kr
3 000 Kr

1 500 Mkr

2 500 Kr
2 000 Kr

1 000 Mkr

1 500 Kr
500 Mkr

1000 Kr

KLP

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

10-31

0 Kr

09-30

2017-08-31

2016-12-31

2014-12-31

2015-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

2002-12-31

2001-12-31

1999-12-31

2000-12-31

1998-12-31

1997-12-31

1996-12-31

0 Mkr

1996-05-23

500 Kr
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Augusti 2017
Portföljrapport

2017-08-31

Emmaboda kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

32 279 245
22 888 265
1 606 178
132 122
56 905 809

56,72 %
40,22 %
2,82 %
0,24 %
100,00 %

27 776 817
22 729 758

4 502 428
158 507

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

54 492 096
2 413 713

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
16 850 000
Andel i KLP per rapportdatum
1,575076000500%

Andelskurs per 2017-08-31
3 943,0331
Antal andelar per 2017-08-31 14 431,9888

Förmögenheter för perioden 2016-09-30 - 2017-08-31
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

30 Mkr

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

0 Mkr

11-30

Avkastning

10-31

Insatt kapital

09-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-08-31

40 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2016-09-30 - 2017-08-31
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
2 500 Kr

20 Mkr

2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

10-31

2017-08-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

09-30

500 Kr
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Augusti 2017
Portföljrapport

2017-08-31

Hultsfreds kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

89 210 658
63 256 659
4 439 019
365 146
157 271 483

56,72 %
40,22 %
2,82 %
0,24 %
100,00 %

76 767 228
62 818 592

12 443 430
438 067

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

150 600 665
6 670 818

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
39 009 000
Andel i KLP per rapportdatum
4,353062380400%

Andelskurs per 2017-08-31
3 943,0331
Antal andelar per 2017-08-31 39 885,9149

Förmögenheter för perioden 2016-09-30 - 2017-08-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
150 Mkr

Aktier

100 Mkr

50 Mkr

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-08-31

Insatt kapital

Avkastning

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

10-31

0 Mkr

09-30

150 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2016-09-30 - 2017-08-31
100 Mkr
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

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

KLP

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

10-31

2017-08-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

09-30

500 Kr
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Augusti 2017
2017-08-31

Högsby kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

62 629 076
44 408 440
3 116 350
256 346
110 410 212

56,72 %
40,22 %
2,82 %
0,24 %
100,00 %

53 893 343
44 100 901

8 735 733
307 539

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

105 727 059
4 683 153

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
26 375 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,056005657100%

Andelskurs per 2017-08-31
3 943,0331
Antal andelar per 2017-08-31 28 001,3404

Förmögenheter för perioden 2016-09-30 - 2017-08-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

0 Mkr

100 Mkr

01-31

30 Mkr

12-31

Avkastning

11-30

Insatt kapital

10-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-08-31

60 Mkr

09-30

Portföljrapport

Andelskursens utveckling för perioden 2016-09-30 - 2017-08-31
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

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

KLP

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

10-31

2017-08-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

09-30

500 Kr
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Augusti 2017
2017-08-31

Kalmar kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

69 940 667
49 592 874
3 480 167
286 273
123 299 980

56,72 %
40,22 %
2,82 %
0,24 %
100,00 %

60 185 086
49 249 432

9 755 581
343 442

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

118 070 095
5 229 885

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
50 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,412777041600%

Andelskurs per 2017-08-31
3 943,0331
Antal andelar per 2017-08-31 31 270,3386

Förmögenheter för perioden 2016-09-30 - 2017-08-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

0 Mkr

01-31

30 Mkr

12-31

Avkastning

11-30

Insatt kapital

10-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-08-31

60 Mkr

09-30

Portföljrapport

100 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2016-09-30 - 2017-08-31
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

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

KLP

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

10-31

2017-08-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

09-30

500 Kr

Onsdag 2017-09-06
Sida
5

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Augusti 2017
Portföljrapport

2017-08-31

Landstinget i Kalmar

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

998 670 959
708 128 264
49 692 711
4 087 641
1 760 579 576

56,72 %
40,22 %
2,82 %
0,24 %
100,00 %

859 372 668
703 224 308

139 298 291
4 903 956

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

1 638 023 732
122 555 844

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

Totala avsättningar 1996-2017 587 176 000
Andel i KLP per rapportdatum 48,730466507600%

Andelskurs per 2017-08-31
3 943,0331
Antal andelar per 2017-08-31 446 503,8794

Förmögenheter för perioden 2016-09-30 - 2017-08-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
1 500 Mkr

Aktier

1 000 Mkr

500 Mkr

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

1 500 Mkr

12-31

0 Mkr

11-30

Avkastning

10-31

Insatt kapital

09-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-08-31

Andelskursens utveckling för perioden 2016-09-30 - 2017-08-31
Insatt kapital
1 000 Mkr

4 000 Kr

Avkastning

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

500 Mkr

1 500 Kr
1000 Kr

KLP

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

10-31

2017-08-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

09-30

500 Kr

Onsdag 2017-09-06
Sida
6

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Augusti 2017
Portföljrapport

2017-08-31

Mönsterås kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

98 174 560
69 612 699
4 885 053
401 836
173 074 148

56,72 %
40,22 %
2,82 %
0,24 %
100,00 %

84 480 812
69 130 615

13 693 748
482 084

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

165 733 045
7 341 103

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
51 021 000
Andel i KLP per rapportdatum
4,790458836100%

Andelskurs per 2017-08-31
3 943,0331
Antal andelar per 2017-08-31 43 893,6585

Förmögenheter för perioden 2016-09-30 - 2017-08-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
150 Mkr

Aktier

100 Mkr

50 Mkr

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

150 Mkr

12-31

0 Mkr

11-30

Avkastning

10-31

Insatt kapital

09-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-08-31

Andelskursens utveckling för perioden 2016-09-30 - 2017-08-31
Insatt kapital
100 Mkr

4 000 Kr

Avkastning

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

50 Mkr

1 500 Kr
1000 Kr

KLP

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

10-31

2017-08-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

09-30

500 Kr

Onsdag 2017-09-06
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Augusti 2017
2017-08-31

Mörbylånga kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

56 258 470
39 891 230
2 799 356
230 270
99 179 327

56,72 %
40,22 %
2,82 %
0,24 %
100,00 %

48 411 332
39 614 974

7 847 138
276 256

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

94 972 543
4 206 785

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
24 500 000
Andel i KLP per rapportdatum
2,745149920900%

Andelskurs per 2017-08-31
3 943,0331
Antal andelar per 2017-08-31 25 153,0547

Förmögenheter för perioden 2016-09-30 - 2017-08-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

0 Mkr

01-31

30 Mkr

12-31

Avkastning

11-30

Insatt kapital

10-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-08-31

60 Mkr

09-30

Portföljrapport

80 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2016-09-30 - 2017-08-31
60 Mkr

Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

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

KLP

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

10-31

2017-08-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

09-30

500 Kr

Onsdag 2017-09-06
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Augusti 2017
2017-08-31

Nybro kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

73 786 470
52 319 820
3 671 529
302 014
130 079 834

56,72 %
40,22 %
2,82 %
0,24 %
100,00 %

63 494 462
51 957 493

10 292 008
362 327

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

124 562 375
5 517 459

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
50 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,600434237600%

Andelskurs per 2017-08-31
3 943,0331
Antal andelar per 2017-08-31 32 989,7900

Förmögenheter för perioden 2016-09-30 - 2017-08-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

0 Mkr

01-31

30 Mkr

12-31

Avkastning

11-30

Insatt kapital

10-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-08-31

60 Mkr

09-30

Portföljrapport

100 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2016-09-30 - 2017-08-31
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

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

KLP

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

10-31

2017-08-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

09-30

500 Kr

Onsdag 2017-09-06
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Augusti 2017
Portföljrapport

2017-08-31

Oskarshamns kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

417 064 533
295 728 219
20 752 649
1 707 079
735 252 479

56,72 %
40,22 %
2,82 %
0,24 %
100,00 %

358 890 841
293 680 231

58 173 692
2 047 988

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

704 066 053
31 186 426

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017 440 000 000
Andel i KLP per rapportdatum 20,350796299900%

Andelskurs per 2017-08-31
3 943,0331
Antal andelar per 2017-08-31 186 468,7566

Förmögenheter för perioden 2016-09-30 - 2017-08-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
600 Mkr

Aktier

400 Mkr

200 Mkr

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

0 Mkr

11-30

Avkastning

10-31

Insatt kapital

09-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-08-31

600 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2016-09-30 - 2017-08-31
Insatt kapital
4 000 Kr

400 Mkr

Avkastning

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

200 Mkr

1 500 Kr
1000 Kr

KLP

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

10-31

2017-08-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

09-30

500 Kr

Onsdag 2017-09-06
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Augusti 2017
Portföljrapport

2017-08-31

Torsås kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

33 283 308
23 600 217
1 656 139
136 231
58 675 895

56,72 %
40,22 %
2,82 %
0,24 %
100,00 %

28 640 830
23 436 780

4 642 478
163 437

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

56 187 102
2 488 793

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
32 500 000
Andel i KLP per rapportdatum
1,624069587000%

Andelskurs per 2017-08-31
3 943,0331
Antal andelar per 2017-08-31 14 880,9035

Förmögenheter för perioden 2016-09-30 - 2017-08-31
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

30 Mkr

40 Mkr

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

0 Mkr

11-30

Avkastning

10-31

Insatt kapital

09-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-08-31

Andelskursens utveckling för perioden 2016-09-30 - 2017-08-31
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
2 500 Kr

20 Mkr

2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

10-31

2017-08-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

09-30

500 Kr

Onsdag 2017-09-06
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Augusti 2017
Portföljrapport

2017-08-31

Vimmerby kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

118 079 025
83 726 371
5 875 476
483 307
208 164 179

56,72 %
40,22 %
2,82 %
0,24 %
100,00 %

101 608 930
83 146 546

16 470 096
579 825

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

199 334 699
8 829 480

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
51 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
5,761703532200%

Andelskurs per 2017-08-31
3 943,0331
Antal andelar per 2017-08-31 52 792,9069

Förmögenheter för perioden 2016-09-30 - 2017-08-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

250 Mkr

Aktier
200 Mkr

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-08-31

Insatt kapital

Avkastning

150 Mkr

100 Mkr

50 Mkr

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

10-31

0 Mkr

09-30

200 Mkr

150 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2016-09-30 - 2017-08-31
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr

100 Mkr

3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr
50 Mkr

1 500 Kr
1000 Kr

KLP

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

10-31

2017-08-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

09-30

500 Kr

Onsdag 2017-09-06
Sida
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