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Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Samloka-
lisera mer 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska ut-
göra svar på Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om att samlokalisera mer.  
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  

Bakgrund 
Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår i en motion att berörda bolag och nämnder 
ges i uppdrag att utreda om verksamheter som är finansierade av flera kommu-
ner skulle kunna samlokaliseras för ett effektivare resursutnyttjande och bättre 
samordning. Ett annat skäl som anges är att samlade verksamheter skulle göra 
det naturligare för medborgare att hitta till dem.  

Yttrande 
Som motionären skriver finns det i kommunen ett antal verksamheter som är 
gemensamt finansierade av flera kommuner. Som exempel nämns Barnahus, 
Alternativ till våld, Samordningsförbundet, Sydostjouren och Överförmyndar-
verksamheten.  
 
Det bör tilläggas att de kommuner som deltar i samarbetet varierar mellan 
verksamheterna. I samarbetet kring Barnahus ingår utöver ett antal kommuner 
dessutom Region Kalmar, Polisen och Åklagarmyndigheten. I Samordnings-
förbundet medverkar förutom samtliga kommuner i länet även Försäkringskas-
san, Arbetsförmedlingen och Region Kalmar.   
 
Överförmyndarverksamheten uttrycker att man skulle dra fördel av att dela 
lokaler med andra. Framförallt vore en gemensam reception önskvärt då man 
tar emot besök från allmänheten.  
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För verksamheterna Barnahus och Sydostjouren skulle en samlokalisering 
eventuellt ha vissa fördelar för de anställda. Polisens krav på säkerheten i verk-
samhetens lokaler är dock en aspekt som har visat sig vara begränsande och 
hindrat sådana planer tidigare. Såväl skalskydd som sekretess måste beaktas, 
liksom avståndet till närmaste polisstation.  
 
En annan aspekt att ta hänsyn till är hur tillgängliga de olika verksamheterna 
ska vara. Även här finns en variation. Vissa verksamheter är öppna för allmän-
heten, som t.ex. Överförmyndarverksamheten. I dessa fall är det praktiskt med 
en lokalisering på ett ställe som medborgarna enkelt kan nå. Barnahus tar där-
emot endast emot barn och ungdomar efter en kontakt med socialtjänsten eller 
Polisen. Värdet av att ligga samlat tillsammans med andra gemensamt finansi-
erade verksamheter med annan organisation och innehåll är därför begränsat. 
Utöver detta bör nämnas att Sydostjouren av säkerhetsskäl bör vara anonym 
och inte skylta med sin verksamhet.  
 
Samordningsförbundet arbetar utifrån ett länsperspektiv. Att samlokalisera 
kansliet skulle kunna uppfattas som att verksamheten blir mer knutet till just 
Kalmar kommun vilket inte skulle gynna verksamhetens länsuppdrag. Den 
nuvarande lokaliseringen med närheten till de myndigheter man samverkar 
med uppges fungera mycket väl och Samordningsförbundet ser därför inga 
fördelar med en samlokalisering.  
 
Överförmyndarverksamheten är därmed den enda av verksamheterna som är 
entydigt positiv till förslaget. Sammantaget talar detta för att det saknas tillräck-
liga skäl för att gå vidare med en utredning om samlokalisering av verksamhet-
er.  
 
 
 
Stina Nordström   
Handläggare social hållbarhet   
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Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L)

Samlokalisera mer

Kalmar kommun är engagerad i flera mycket lovvärda samarbeten med andra kommuner inom socialt
arbete. Det handlar om gemensamt finansierade verksamheter som t.ex. Barnahus, Alternativ till våld
(ATV), Samordningsförbundet och Sydostjouren. Verksamheterna är idag utspridda och har i några fall
privata hyresvärdar.

Även under kommunstyrelsens ansvar finns flera verksamheter med koppling till socialt arbete,
arbetsmarknadsfrågor, idag utspridda. Från 2019 drivs dessutom Överförmyndarverksamheten
tillsammans med ölandskommunerna vilket skulle göra även den verksamheten intressant att
samlokalisera.

Kunde kommunkoncernen erbjuda ändamålsenliga lokaler på en plats skulle verksamheterna kunna
samnyttja resurser och samarbeta för att gemensamt satsade medel skulle räcka längre och för att i
större grad gå till sitt ändamål. Givetvis måste hänsyn tas till de olika verksamheternas behov av
sekretess osv. men detta skulle kunna lösas på ett ändamålsenligt sätt även i gemensamma lokaler.

Samlade verksamheter skulle också göra det naturligare för medborgare att hitta till dem. Som ett
kontorshotell för kommunalt finansierade verksamheter.

Samlandet av kommunala verksamheter skulle ske i en passande tid då Linnéuniversitetet börjat
lämna flera av sina tidigare utbildningslokaler runt om i Kalmar.

Med anledning av ovanstående föreslår jag fullmäktige besluta:

Berörda bolag och nämnder ges i uppdrag att utreda om verksamheter som är finansierade av flera
kommuner skulle kunna samlokaliseras för ett effektivare resursutnyttjande och bättre samordning.

Carl-Henrik Sölvinger (L)
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