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Kommunfullmäktige

Tid
Måndagen den 28 maj 2018 kl. 11:30
Kommunfullmäktige håller en allmänpolitisk debatt under temat ”Framtiden
för Kalmar” mellan klockan 09:30-11:30
Plats
Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens
Skriftliga reservationer och protokollsanteckningar från kommunstyrelsens
sammanträde den 2 maj 2018 redovisas i bilaga.
Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand
till kommunledningskontoret (Marie Svensson 45 28 10).
Enligt uppdrag

Jonas Sverkén

Föredragningslista
1

Val av protokollsjusterare

2

Frågor och interpellationer

3

Strategi för jämställdhet 2018-2022
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar förslag till Strategi för jämställdhet
2018–2022.
Kalmar kommuns jämställdhetsprogram som omfattar
perioden 2014–2020 ersätts av Strategi för jämställdhet 2018–
2022.
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Christopher Dywik (KD) reserverade sig mot beslutet i
kommunstyrelsen till förmån för egna förslag.
Christina Fosnes (M), Per Dahl (M), Carl-Henrik Sölvinger
(L), Christopher Dywik (KD) och Jonas Lövgren (M)
redovisade en protokollsanteckning i kommunstyrelsen, se
bilaga.
Carl-Henrik Sölvinger (L) och Max Troendlé (MP)
redovisade protokollsanteckningar i kommunstyrelsen, se
bilaga.
4

Översyn av villkor köpekontrakt
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att:
-

Vid försäljning av mark och fastigheter för
byggnation av hyresrätter ska köpekontraktet
innehålla villkor om tilläggsköpeskilling, viten och
sanktion i markanvisningar för att verka för att
säkerställa byggnation och bevarande av hyresrätter.

-

Vid försäljning av mark och fastigheter för
byggnation ska köpekontraktet innehålla villkor om
krav på kommunens skriftliga medgivande till
överlåtelse till dess att köparen fullgjort sin byggnadsskyldighet i enlighet med tecknat köpekontrakt.

Beslutet ska gälla från och med den 1 juni 2018 och ska inte
tillämpas retroaktivt.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att uppdatera de
befintliga Riktlinjerna för reservation och försäljning av mark
med ovanstående.
Christina Fosnes (M) och Per Dahl (M) reserverade sig
skriftligen mot beslutet i kommunstyrelsen, se bilaga.
5

Motion från Thoralf Alfsson (SD) angående redovisning
av det ekonomiska resultatet för kommunens vindkraftverk
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska
utgöra svar på motionen angående redovisning av det
ekonomiska resultatet för kommunens vindkraftverk.
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Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Thoralf Alfsson (SD) reserverade sig mot beslutet i
kommunstyrelsen till förmån för eget förslag att bifalla
motionen.
6

Regionförbundet i Kalmar läns revisionsberättelse och
årsredovisning 2017
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kalmar kommun beviljar för sin del Regionförbundet i
Kalmar läns styrelse ansvarsfrihet för 2017 och godkänner
årsredovisningen 2017.

7

Kalmarsunds Gymnasieförbunds revisionsberättelse och
årsredovisning 2017
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kalmar kommun beviljar för sin del styrelsen (förbundsdirektionen) för Kalmarsunds Gymnasieförbund och enskilda
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2017 och
godkänner årsredovisningen 2017.

8

Samordningsförbundet i Kalmar läns revisionsberättelse
och årsredovisning 2017
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kalmar kommun beviljar för sin del förbundsstyrelsen för
Samordningsförbundet i Kalmar län ansvarsfrihet för 2017
och godkänner årsredovisningen 2017.

9

Uppföljning av handlingsplaner och program
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige lägger uppföljningen av handlingsplaner
och program till handlingarna.

10

Valärenden

11

Anmälningsärenden

-

Kommunstyrelsens protokoll den 2 maj 2018

-

Högsta förvaltningsdomstolens beslut att inte meddela
prövningstillstånd i överklagat ärende av förvärv av
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Guldfågeln Arena
-

Länsstyrelsens beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige
för Miljöpartiet

-

Länsstyrelsens beslut om fördelning av fasta valkretsmandat i
Kalmar läns landsting

-

Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om
grönstruktur runt parkering och nybyggnation vid del av
Kungsljuset 3, Lasarettsvägen

-

Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om att
man borde satsa mer på skolbussarna från
Kalmarsundsskolan till Rockneby

-

Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om att
sänka hastigheten på Esplanaden

-

Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om
fartsäkning på Åsagatan i Rockneby till 30 km

-

Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om
medborgarinflytandemöten i Smedby

-

Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om
ändring från boendeparkering till tidsbegränsad parkering på
Fiskaregatan

-

Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om
farthinder/skylt vid Malmbrogatan, Strandgatan

-

Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om
inhängnad aktivitetsgård för hundar i Lindsdal

-

Motion från Annika Carlsson Wistedt (MP), Kalmar
kommun utreder möjligheten att boende i familj blir ett
huvudalternativ för ensamkommande unga

-

Motion från Pelle Sederkvist (M), Ge föreningar möjlighet att
sälja namnet på sin arena

-

Motion från Björn Brändewall (L) om att återkoppla
gymnasieavhopp till grundskolorna

-

Motion från Max Troendlé (MP), Låt icke-binära omfattas av
HBTQ-handlingsplanen

-

Medborgarförslag om att lägga ner kostsamma möten med
politiker, donationsstiftelsen
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-

Medborgarförslag om att göra fotbollsplanen väster om
vattentornet till rastplats för hundar

-

Medborgarförslag om farthinder på Förnyelsevägen och Lech
Walesas gata

-

Medborgarförslag om belysning längs strandpromenaden i
Kalmarsundsparken

-

Medborgarförslag om att utreda och införa hastighetssänkare
i Rinkabyholm

-

Granskning intern kontroll vid utbetalning av löner

-

Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende
hot och våld
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Bilaga
Ärende 3, Strategi för jämställdhet 2018-2022
Protokollsanteckning från Christina Fosnes (M), Per Dahl (M), Carl-Henrik
Sölvinger (L), Christopher Dywik (KD) och Jonas Lövgren (M):
”Strategidokument, enligt förslag till beslut, föreslås ersätta kommunens
jämställdhetsprogram 2014-2020. Det är en föreslagen strategi som anger mål
och åtgärder för att Kalmar kommun ska bedriva en jämställd verksamhet, men
även bidra till att kommunen är en jämställd kommun att leva och verka i. Det
är en strategi vi stödjer och välkomnar.
I Strategidokumentet har det under remissrunda uppkommit åsikter om
rubriksättning för punkt sex – Mäns våld mot kvinnor ska upphöra – som
vilseledande. Vi menar att rubriksättningen bör ändras till att omfatta vad
målbeskrivningen ger uttryck för. Målbeskrivningen, till skillnad mot
rubriksättning, beskriver att allt våld och utnyttjande mot medmänniskor ska
bekämpas. Mäns våld mot kvinnor eller kvinnors våld mot män liksom allt våld
i nära relationer är oacceptabelt, därav hade ändrad rubriksättning med fördel
uppfattats som mer tydlig med en annan formulering.”
Protokollsanteckning från Carl-Henrik Sölvinger (L):
”Strategi för jämställdhet 2018-2022 är ett viktigt dokument i det fortsatta
jämställdhetsarbetet.
Flera synpunkter har framkommit vad gäller rubriksättningen ’Mäns våld mot
kvinnor ska upphöra’. Självklart ska allt våld motverkas och lagföras. Den
regionala strategin har valt en rubriksättning som lyder ’Mäns våld mot kvinnor
och våld i nära relationer ska upphöra’. Jag anser att denna skulle användas i
vår lokala strategi och skulle även stärka kopplingen mellan dokumenten.
Jag instämmer i övrigt i synpunkten från Länsstyrelsen att strategin innehåller
för mycket uttryck som ’verka för’, ’uppmana’, ’uppmuntra’ osv. Detta är
självklart lämpligt på områden som kommunen inte har rådighet över men en
hel del områden har vi rådighet över där dessa begrepp förekommer ofta t.ex.
tillsättandet av politiska uppdrag, vår roll som arbetsgivare, skola etc. Här
kunde vi vara tydligare med hur vi ska uppnå dessa viktiga mål.”
Protokollsanteckning från Max Troendlé (MP):
”Miljöpartiet ville återremittera ärendet. Vi ser en väldigt stor brist i att
strategin utgår från att det bara finns män och kvinnor, och helt förbiser ickebinära transpersoner*. Transpersoner är en av de mest utsatta grupperna i
samhället sett till andelen som övervägt att ta sitt liv, som försökt ta sitt liv,
som utsätts för psykiskt eller fysiskt våld, som känner sig begränsade från att
delta i aktiviteter för rädsla av att bli utsatta för kränkande behandling, och så
vidare.
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Att icke-binära dessutom inte ens nämns i kommunens egen handlingsplan för
HBTQ ser vi också allvarligt på. Miljöpartiet vill att Kalmar kommun ska gå i
bräschen för transpersoners rättigheter, och ta frågorna på större allvar. För att
göra detta måste vår jämställdhetsstrategi även beröra de som varken är män
eller kvinnor. Vi beklagar att vi var ensamma i kommunstyrelsen om att rösta
bifall till vår återremiss.”
Ärende 4, Översyn av villkor köpekontrakt
Skriftlig reservation från Christina Fosnes (M) och Per Dahl (M):
”Översyn av villkor vid köpekontrakt har sin bakgrund från att en byggentreprenör valde att uppföra ett antal bostadsrätter i strid mot överenskommet antal hyreslägenheter vid markanvisning. Vi ser det därför som
nödvändigt och välkomnar en översyn av villkor och avtal inför kommande
markanvisningar
Andelen hyres- respektive bostadsrätter alternativt ägarlägenheter ska vara
tydligt reglerat i uppgörelsen för markanvisning redan när ömsesidigt avtal
undertecknas. Det är förvånande att inte reglerade avtal rutinmässigt varit del
av markanvisningsavtal mellan parterna.
Vi ifrågasätter att Kalmar kommun enligt förslag till beslut om ’översyn av
villkor köpekontrakt’ ska innehålla villkor om ’…. viten och sanktioner i
markanvisningar för att säkra byggnation och bevarande av hyresrätter’. Egna
kommunala sanktioner kan medföra rättsosäkerhet. Vi anser istället att
avvikelser mellan parterna efter markanvisningsavtal ska ske via rättslig
prövning i exempelvis Kalmar Tingsrätt.”

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

2018-04-16

Ärendebeteckning

KS 2017/0868
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Strategi för jämställdhet 2018–2022
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till Strategi för jämställdhet 2018–2022.
Kalmar kommuns jämställdhetsprogram som omfattar perioden 2014–2020
ersätts av Strategi för jämställdhet 2018–2022.
Bakgrund
Förslaget som föreslås ersätta kommunens jämställdhetsprogram 2014–2020,
anger mål och åtgärder för att säkerställa en jämställd kommunal verksamhet
och stärka insatserna för att Kalmar ska bli en jämställd kommun att verka och
leva i.
Den föreslagna strategin är anpassad till Sveriges nya jämställdhetspolitik och
det av kommunfullmäktige fastslagna målet att den kommunala verksamheten
ska vara jämställdhetssäkrad år 2022, vilket innebär att alla verksamheter
säkerställer:
• likvärdig service och bemötande,
• likvärdig myndighetsutövning,
• likvärdig resursfördelning och
• jämställd fördelning av makt och inflytande
till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 januari 2018 att skicka
förslag till Strategi för jämställdhet 2018–2022 på remiss till Kalmar kommuns
samtliga nämnder, bolagsstyrelser, fackliga organisationer samt Landstinget i
Kalmar län, Länsstyrelsen i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län.
Sju nämnder och Regionförbundet i Kalmar län och Länsstyrelsen i Kalmar län
har valt att inkomma med synpunkter. Samtliga ansluter sig till innehållet i
strategin och ställer sig bakom den framarbetade Strategin för jämställdhet

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│anette.mellstrom@kalmar.se
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2018–2022. Flera menar att strategin kommer att vara till god hjälp för arbetet
med att nå målet om att skapa en jämställd verksamhet.
Synpunkter
Södermöre kommundelsnämnd har framfört några synpunkter som de anser
bör tas i beaktning, förtydligas och läggas till i strategin.
1. Under rubriken Ansvar och organisation beskrivs jämställdhetsutvecklarens
ansvar. I beskrivningen bör det förtydligas vilka riktlinjer som man avser i
detta sammanhang. Meningen återkommer under rubriken Stöd och
samordning.
Kommunledningskontorets kommentar:
- Dessa synpunkter har beaktats och integrerats i nu föreliggande förslag
till strategi.
2. Under rubriken Metoder och arbetssätt, står att: ”All statistik som rör
individer ska genomgående presenteras, kommenteras och analyseras efter
kön, exempelvis i årsredovisningen”. Södermöre kommundelsnämnd har
ett par verksamheter med få anställda samt få anställda män. Det kan
därför vara utpekande och identitetskränkande att redovisa könsuppdelad
statistik. Kommundelsnämnden kommer från fall till fall att bedöma om
statistiken kan redovisas könsuppdelad eller inte.
Kommunledningskontorets kommentar:
- Under denna rubrik finns en hänvisning till - ”Policy för könsuppdelad
statistik”.
3. Under samtliga delmål i kapitlet Det jämställda Kalmar, återkommer
Rekommendationen - Utveckla ett nätverk för samverkan,
erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning. Södermöre kommundelsnämnd
anser att rekommendationen bör gälla ett övergripande gemensamt nätverk
som omfattar samtliga delmål och inte enskilda nätverk för respektive
delmål.
Kommunledningskontorets kommentar:
- Länsstyrelsen kommer tillsammans med regionala och lokala aktörer
bilda flera nätverk som utvecklar samverkan, erfarenhetsutbyte,
kunskapsspridning och metoder för att skapa ett jämställt Kalmar län.
Däri ingår Kalmar kommun. Nätverken ger möjligheter till
sektorsövergripande samarbeten och samverkan. Dessutom möjliggörs
en bättre helhetsbild över utvecklingen i länet och kommunerna.
4. Under kapitlet Så här ska vi göra, bör även jämställdhetsperspektivet i
beslutsprocesser lyftas in.
Kommunledningskontorets kommentar:
- Dessa synpunkter har beaktats och integrerats i nu föreliggande förslag
till strategi.
Synpunkter kring de nationella målen för jämställdhet.
1. Mål 4 - En jämställdfördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
Under punkten Rekommendationer vill Södermöre kommundelsnämnd
byta ut punkt 2 mot följande text: ”Verka för att samtliga föräldrar och
blivande föräldrar skall erbjudas att delta i föräldrastödskurser, exempelvis
Cope och Comet”.
Kommunledningskontorets kommentar:
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Denna punkt har inte ändrats i strategin. Föräldrastödskurser som
Cope behandlar inte föräldraskap och barns uppväxtvillkor ur ett
jämställdhetsperspektiv. Dessa kurser är dock viktiga ur ett annat
perspektiv. Cope – programmen handlar om hur föräldrar kan
förbättra samspelet inom familjen. Syftet är att uppmuntra och stödja
föräldrar att ge barn positiv uppmärksamhet och på ett genomtänkt sätt
hantera konflikter.

2. Mål 6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Under punkten Rekommendationer vill Södermöre kommundelsnämnd
infoga ny punkt mellan punkt 1 och 2 enligt följande: ”Verka för att
utveckla ett verkningsfullt arbete för att förebygga och bryta kvinnors våld
mot män, våld i samkönade relationer och hedersrelaterat våld”.
Kommunledningskontorets kommentar:
- Denna punkt har inte lagts till i strategin, då den prioriterade frågan i
ett effektivt jämställdhetsarbete är mäns våld mot kvinnor. Det finns
stora utmaningar vad gäller mäns våld mot kvinnor som inkluderar
hedersrelaterat våld och förtryck, sexualiserat våld, prostitution och
människohandel för sexuella ändamål, således är inte målet begränsat
till våld i nära relationer.
I övrigt har strategin kompletterats med följande:
- Stilistiska förändringar
- Kalmar kommuns jämställdhetspris
- Anslutning till Länsstyrelsens i Kalmar läns regionala strategi, ”Ett jämställt
Kalmar län 2017–2027”
- Ordförklaringar

Ann-Sofie Lagercrantz
Strateg social hållbarhet

Bilagor
Strategi för jämställdhet 2018–2022
Yttrande från Länsstyrelsen i Kalmar län
Yttrande från Regionförbundet i Kalmar län
Protokollsutdrag från:
Barn- och ungdomsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Serviceförvaltningen
Socialnämnden
Södermöre kommundelsnämnd

Katarina Johansson Storm
Jämställdhetssamordnare

Strategi för jämställdhet

2018 – 2022

Kalmar kommun ska leverera likvärdig service och
fördelning av resurser mellan kvinnor och män,
flickor och pojkar.
Att arbeta med jämställdhet ur ett medborgaroch brukarperspektiv handlar om att säkerställa
en jämställd samhällsservice. Det innebär att
verksamheten kvalitetsäkras för att garantera att
den svarar mot båda könens behov och villkor.

Innehåll
Strategi för jämställdhet 2018 – 2022
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Strategi för jämställdhet 2018 – 2022
2022 ska Kalmar kommuns verksamheter och bolag vara kvalitetssäkrade ur ett jämställdhetsperspektiv.
Det innebär att alla verksamheter ska säkerställa likvärdig service och bemötande, likvärdig
myndighetsutövning, likvärdig resursfördelning och en jämställd fördelning av makt och inflytande till alla
kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.
Varje förvaltning och bolag vill och arbetar även för att Kalmar ska vara en jämställd kommun.
Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter och
makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.
Utgångspunkterna för Kalmar kommuns jämställdhetsarbete är att jämställdhet är en fråga om rättvisa och
demokrati, men att det också är en drivkraft för tillväxt, hållbar utveckling och kvalitet i våra verksamheter.
Arbetet handlar om att integrera jämställdhet i verksamheternas externa arbete gentemot Kalmar
kommuns invånare.
Syftet med strategin är att skapa hållbarhet i arbetet för en jämställd verksamhet och en jämställd kommun.
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Den jämställda verksamheten
Mål

Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022.

Målbeskrivning
Att jämställdhetssäkra verksamheten innebär att kvalitetssäkra verksamheten så att
den svarar mot båda könens villkor och behov samt att säkerställa att hög kvalitet och
goda resultat uppnås för kvinnor och män, flickor och pojkar.
Alla verksamheter ska säkerställa att:
•
likvärdig service och bemötande,
•
likvärdig myndighetsutövning,
•
likvärdig resursfördelning och
•
jämställd fördelning av makt och inflytande
ges till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.
Utdrag ur Verksamhetsplan med budget 2018 och ekonomisk plan för 2019-2020.

Jämställdhet skapas i varje vardaglig handling och genom beslut där både kvinnor och män deltar.
Jämställdhetsintegrering är en strategi för att uppnå uppsatta jämställdhetsmål. Det innebär att ett
jämställdhetsperspektiv ska integreras i såväl beslutsfattande, som i planering och utförande av
verksamhet.
Genom jämställdhetsintegrering
• synliggörs olika förhållanden och villkor – vem får vad och på vilka villkor,
• analyseras konsekvenser av hur beslut påverkar kvinnor, män, flickor och pojkar,
• utformas rutiner och ledningssystem för att säkerställa jämställda verksamheter och
• införlivas ett jämställdhetsperspektiv i alla beslut och processer.
Hur väl vi lyckas att uppnå målen ska mätas genom könsuppdelad statistik och brukarundersökningar,
genom internrevision, analyser med stöd av SKLs uppföljningssystem Makeequality samt Öppna
jämförelser jämställdhet.

Ansvar och organisation

Det krävs en tydlig organisation, ansvarsfördelning och ett aktivt ledarskap för att säkra långsiktigheten
och kvaliteten i kommunens och bolagens jämställdhetsarbete. Under perioden 2018 – 2022 ska det finnas
en organisation för att utveckla jämställda verksamheter på varje förvaltning och bolag.
Kommunstyrelsen har ett kommunövergripande ansvar för jämställdhetsfrågorna. Ansvaret för att
konkretisera övergripande mål, aktiviteter och åtgärder samt uppföljningsindikatorer har nämnder och
styrelser. Förvaltningarnas och bolagens ledningsgrupper leder arbetet och fattar beslut i samspel med
uppdragsgivare och jämställdhetsutvecklare. Medarbetarna är de som genomför förändringar.
Kommunstyrelsen ansvarar för styrning och uppföljning av koncernens jämställdhetsarbete. De ansvarar
även för det opinionsbildande arbetet.
Kommundirekören ansvarar för att hålla sig informerad om förankring, utveckling och genomförande av
strategin och jämställdhetsarbetet.
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Kommunledningskontoret ansvarar för övergripande utvecklings- uppföljnings- och
samordningsinsatser. Förvaltningen ska bistå med stöd, rådgivning och information till övriga
förvaltningar och kommunala bolag samt för omvärldsbevakning inom jämställdhetsområdet.
Inom förvaltningen finns en jämställdhetsstrateg som är en nyckelperson med expertkunskap som stödjer
kommunens verksamheter i det förändrings- och utvecklingsarbete som jämställdhetsarbetet innebär.
Jämställdhetstrategen är sammankallande för kommunens jämställdhetsnätverk med ansvar för att stödja
kontaktpersonerna i deras uppdrag som utvecklare.
Nämnder och kommunala bolagsstyrelser ansvarar för beslut, genomförande och uppföljning av
insatser för ökad jämställdhet inom sina respektive ansvarsområden.
Politiskt förtroendevalda ska i sin roll som arbetsgivare uppträda som tydliga representanter för
kommunens hållning i jämställdhetsfrågor.
Förvaltningschefer och VD i kommunala bolag ansvarar för att jämställdhetsarbetet genomförs enligt
Kalmar kommuns strategi för jämställdhet 2018 – 2022 och gällande lagstiftning.
Jämställdhetsutvecklare inom varje förvaltning och bolag är ledningens stöd i planering, genomförande
och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Jämställdhetsutvecklaren deltar i ett kommunövergripande
jämställdhetsnätverk, vars syfte är att skapa förutsättningar för ett erfarenhets- och kunskapsutbyte.
Ledare på alla nivåer har ett operativt ansvar för jämställdhetsarbetet.
Varje medarbetare har ett eget ansvar för sin medverkan i jämställdhetsarbetet.

Aktivt ägarskap
Sätta ramar, följa utvecklingen, implentera resultat
Professionell styrning
Strategiska beslut i samspel med ägarna
Kompetent ledning
Organisera nätverk, engagera, motiva, föra dialog
Engagerade medarbetare
Prova idéer, genomföra förändringar

1.1 Stykekedja för hållbart förbättringsarbete

Jämställdhetsarbetet involverar alla nivåer i en organisation. Alla har sin roll och eget ansvar - medarbetare,
chefer och politiker. Rollfördelningen visas genom en styrkedja. Ingen kedja är starkare än sin svagaste
länk.
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Genomförande

För att uppnå ett hållbart jämställdhetsarbete behövs ett långsiktigt och systematiskt förändringsarbete, där
målen och styrningen är tydliga. Det krävs att chefer och medarbetare har tillräcklig kunskap och tillgång
till verksamhetsanpassade metoder, arbetssätt och stöd för att i sitt dagliga arbete bedriva en jämställd
verksamhet.
Följande aktiviteter ska genomföras för att skapa en jämställdhetssäkrad verksamhet:
Mål och styrning
• Nämnder och styrelser ansvarar för att målet om jämställd verksamhet uppnås inom sina respektive
ansvarsområden. Det innebär att beslut om genomförande ska tas i nämndernas och styrelsernas
verksamhetsplaner och internbudget och revideras årligen. I verksamhetsplanen specificeras hur
arbetet med jämställdhet ska ske under året och vilka områden som ska prioriteras.
Utbildning
• Kommunledningskontoret ska erbjuda kompetensutveckling som är anpassad för förtroendevalda
politiker, chefer och medarbetare.
• Varje förvaltning och bolag ska ta fram en verksamhetsspecifik kompetensplan för jämställdhet.
Metoder och arbetssätt
• All statistik som rör individer ska genomgående presenteras, kommenteras och analyseras efter kön,
exempelvis i årsredovisningen. Se Policy för könsuppdelad statistik.
• Könskonsekvenser av förslag och förslag till beslut ska analyseras med hänsyn till jämställdhet
mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Verksamheternas resursfördelning ska utgå från
genomförda jämställdhetsanalyser.
• Jämställdhetsperspektivet ska integreras i alla styrdokument, beslut och uppföljningar.
• Tjänste- och varuupphandlingar ska genomföras med ett jämställdhetsperspektiv.
• Kommunledningskontoret ska ansvara för framtagning och spridning av kommungemensamma
verktyg och metoder.
• Varje förvaltning och bolag ska ta fram verksamhetsanpassade metoder och arbetssätt.
Stöd och samordning
• Kommunledningskontoret ansvarar för övergripande uppföljning- och samordningsansvar, för stöd,
rådgivning och information till förvaltningarna och bolagen.
• För att säkerställa processen med jämställdhetsintegrering ska det finnas en jämställdhetsutvecklare
centralt placerad i varje förvaltning och bolag. Jämställdhetsutvecklaren är ledningens
stöd i planering, genomförande och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Detta förutsätter
att jämställdhetsutvecklaren har goda kunskaper om jämställdhet kopplat till respektive
verksamhetsområde.
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Det jämställda Kalmar

Alla förvaltningar och bolag vill och arbetar för att Kalmar ska vara en jämställd kommun. Jämställdhet
uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter och makt att själva
forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.
Utgångspunkten med ett jämställt Kalmar är att arbeta efter de nationella målen för jämställdhetspolitiken.

1. En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma
villkoren för beslutsfattandet.
Målbeskrivning
Målet tar sikte på formella politiska rättigheter – möjligheten att delta i demokratiska processer både
som väljare och som vald. För att kvinnor ska kunna uppnå halva den reella makten, oavsett sektor,
krävs också inflytande över vilka frågor som ska tas upp respektive avvisas från dagordningen. Det gäller
beslutsprocessen på alla politiska nivåer både inom och utanför det formella demokratiska systemet.
Målet tar även sikte på fördelningen av den makt som ligger utanför det formella demokratiska systemet,
till exempel inom det civila samhället, företag, medier, idrott och trossamfund. Målet handlar också om
lika möjligheter för kvinnor och män att delta i och påverka de processer som formar våra föreställningar,
tankar och idéer inom media, kultur, forskning, fortbildning och utbildningsväsende. En jämn fördelning
av makt och inflytande mellan kvinnor och män inom samhällets alla sektorer är självfallet ingen garanti
för att den reella makten fördelas jämnt mellan könen, men det är en avgörande förutsättning för att även
kvalitativa aspekter av maktutövning ska kunna förändras i en mer jämställd riktning.
Rekommendationer
• Verka för en jämställd representation i politiskt tillsatta nämnder och ledningar.
• Verka för en jämn representation av kvinnor och män på ledande positioner.
• Verka för en jämn könsfördelning i arbetsgrupper.
• Verka för att jämställdhet beaktas vid fördelning av föreningsstöd.
• Utveckla ett nätverk för samverkan, erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning.

2. Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk
självständighet livet ut.
Målbeskrivning
Tyngdpunkten i målet ligger på de ekonomiska villkor kvinnor och män har som individer. Delmålet tar
sikte på fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män och omfattar inkomster i form
av lön och näringsverksamhet samt avkastning på kapital. Vidare omfattas ersättningar och bidrag från
transföreringssystemen samt effekter av skatter och avgifter. Begreppet ekonomisk självständighet innebär
att kvinnor och män har samma möjligheter och villkor att försörja sig själva och sina eventuella barn.
En utgångspunkt är att kvinnor och män ses som individuellt ansvariga för sin försörjning. Att skatter och
socialförsäkringar är knutna till individen främjar en jämn fördelning av både betalt och obetalt arbete.
Rekommendationer
• Verka för att minska ofrivilligt deltidsarbete.
• Verka för att minska lönegapet mellan kvinnor och män.
• Se över och åtgärda strukturella löneskillnader mellan kvinnodominerade och mansdominerade
yrken samt oskäliga löneskillnader inom yrkesgrupper.
• Utveckla ett nätverk för samverkan, erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning.
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3. Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning,
studieval och personlig utveckling.
Målbeskrivning
Målet omfattar hela det formella utbildningssystemet från förskola till universitet och högskola
inklusive vuxenutbildning och yrkeshögskolan. Även bildning och utbildning utanför det formella
utbildningssystemet omfattas, till exempel folkhögskolor och studieförbundens utbildningsverksamhet.
Arbetet med att motverka könsbundna studieval omfattar alla utbildningsnivåer och delar och ger ett
strategiskt fokus till arbetet för en jämställd utbildning.
Att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller personlig
utveckling handlar om jämställda förutsättningar att utveckla intressen, ambitioner och att nå sin fulla
potential utan att hindras av strukturer, fördomar och stereotypa föreställningar utifrån kön. Det finns ett
särskilt ansvar inom skolväsendet att främja personlig utveckling. Målsättningen om en jämställd personlig
utveckling omfattar även andra arenor utanför den formella och icke-formella utbildningssektorn, till
exempel föreningslivet.
Rekommendationer
• Verka för att förstärka insatserna i syfte att minska könssegregeringen inom utbildningssystemet.
• Verka för att erbjuda kompetenshöjande insatser för rektorer, lärare samt studie- och yrkesvägledare
för att förbättra grundskoleelevers möjligheter till icke-könsstereotypa utbildnings- och praktikval.
• Verka för att öka insatserna för att uppnå jämställda resultat i grundskolan.
• Verka för ökade insatser för att stötta föreningsliv och icke-formell utbildningssektor.
• Utveckla ett nätverk för samverkan, erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning.

4. En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ha samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika
villkor.
Målbeskrivning
Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att få omsorg på lika villkor. Målet
omfattar inte endast fördelningen av obetalt hemarbete inom ett heterosexuellt par i ett hushåll, utan avser
fördelningen mellan kvinnor och män av obetalt arbete på samhällsnivå.
Målet omfattar även obetalt hemarbete, omsorg av barn, äldre och andra närstående. Målet inbegriper
både den som ger omsorg och den som tar emot den. Med hemarbete avses det hushålls- och
underhållsarbete som utförs i hemmet. Den äldreomsorg och barnomsorg som inte är obetaldomfattas av
delmål fem, jämställd hälsa.
Rekommendationer
• Uppmuntra till ett jämställt uttag av föräldraförsäkring samt tillfällig föräldrapenning vid vård av
sjukt barn.
• Verka för att erbjuda utbildningsinsatser med ett jämställt perspektiv på föräldraskap och barns
uppväxtvillkor för föräldrar och blivande föräldrar.
• Verka för att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid.
• Underlätta för medarbetare att förena förvärvsarbete och föräldraskap.
• Utveckla ett nätverk för samverkan, erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning.
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5. Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa och ska erbjudas vård
och omsorg på lika villkor.
Målbeskrivning
Delmålet hälsa avser fysisk, psykisk och sexuell hälsa och omfattar såväl förebyggande folkhälsoarbete
som åtgärder och insatser till enskilda personer gällande socialtjänst, stöd och service till personer
med funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvård. När det gäller omsorg tar målet sikte på offentligt
finansierad omsorg.
Rekommendationer
• Verka för att skapa en bättre fysisk och psykisk arbetsmiljö och färre sjukskrivningar på
arbetsplatser.
• Verka för att minska den psykiska ohälsan bland kvinnor och män, flickor och pojkar.
• Utveckla ett nätverk för samverkan, erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning.

6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.
Målbeskrivning
Delmålet omfattar alla yttringar av fysiskt och psykiskt, inklusive sexuellt våld och hot om våld som riktas
mot kvinnor och flickor. Delmålet omfattar även hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och
handel med människor för sexuella ändamål.
Det andra ledet i delmålet om kroppslig integritet handlar om kvinnors och flickors rätt och möjlighet att
bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion. Delmålet omfattar också mäns och pojkars
våldsutsatthet och kroppsliga integritet.
Delmålet har även ett särskilt fokus på kopplingen mellan maskulinitet och våld. Vidare omfattas att
motverka kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen, i medier, pornografi och reklam som
syftar till att återskapa föreställningar om kvinnors underordning. I målet ingår även trakasserier, hot och
annat våld som sker på Internet och i digitala kanaler. Delmålet är mer omfattande än vad som räknas till
begreppet våld i nära relationer.
Rekommendationer
• Verka för att vidareutveckla ett verkningsfullt förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor.
• Arbeta för att säkerställa rutiner för tidigt upptäckt av våldsutsatthet.
• Verka för att förbättra tillgången till skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn.
• Verka för en effektivare brottsbekämpning.
• Verka för att stärka kunskaps- och metodutvecklingen.
• Utveckla ett nätverk för samverkan, erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning.
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1. Planera

Planera förändringen. Alla nämnder och styrelser ska redovisa
förbättringsområden i verksamhetsplaneringen:
1. Vad – börja med att kartlägga verksamheten och beskriva problemet. Ta fram könsuppdelad
statistik, mätningar och annat som ger en tydlig bild av förbättringsområden.
2. Varför – beskriv varför ändringen ska ske, vad är anledningen? Vad ska åstadkommas? Ta fram
prioriterade områden.
3. Hur – utifrån de prioriterade förbättringsområdena formulera mål och aktiviteter i den ordinarie
verksamhetsplaneringen.
4. Vem – bestäm vem är ansvarig för respektive åtgärd eller förändring.

2. Genomföra

Genomför förändringen och följ arbetet noga. Säkerställ i verksamhetsplaner vad som ska göras,
vem som ska göra det och när det ska göras. Jämställdhetsanalyser ska vara en naturlig del i Kalmar
kommunkoncerns samtliga verksamheter.

3. Analysera och utvärdera

Utvärdera mål, indikatorer och genomförda aktiviteter. Detta bör kombineras med att undersöka vilka
effekter som aktiviteterna medfört och hur de bidragit till måluppfyllelse ur ett jämställdhetsperspektiv.
Avrapportering ska ske till nämnd och styrelse.

4. Utveckla

Att löpande se över och revidera verksamhetens processer och rutiner är en viktig del i det ständiga
förbättringsarbetet. Analysera det som inte blev lika bra och gör en ny planering. Lärandet utgör ett stöd
för att analysera förutsättningarna, följa utvecklingen, kritiskt granska verksamheten och kommunicera
erfarenheter. Vad ska göras för att hela tiden erbjuda en jämställd verksamhet till alla kvinnor och män,
flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet?

Könsuppdelad statistik

Nyckeltal

Tillgång till grundläggande fakta om kvinnors, mäns, flickors
och pojkars situation är en förutsättning för att kunna
arbeta med jämställdhetsintegrering. Därför ska kön vara en
övergripande och genomgående indelningsgrund i statistiken.
Könsuppdelad statistik synliggör kvinnor och mäns
förutsättningar, livsvillkor och behov. Individbaserad statistik
ska
•
vara insamlad, analyserad och presenterad efter kön samt
•
spegla jämställdhetsfrågor och problem i samhället.

•

Statistiken måste även leda vidare till analyser, mål och
åtgärder för att vara meningsfull.
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Jämställdhetsintegrering som strategi innebär ett ständigt
förändringsarbete. För att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i en
verksamhets beslutsfattande krävs ett systematiskt och långsiktligt arbete.
Jämställdhetsperspektivet i beslutsprocesser är en förutsättning för att
målet om en jämställd verksamhet ska uppnås 2022.
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Så här ska vi göra för att nå en
jämställdhetsäkrad verksamhet

Nyckeltalen ger viktig
bakgrundsinformation för
planering och utvärdering av
verksamheter.
Hur väl stämmer resurserna
med uppdraget, de lokala
målen och behovet av stöd,
service, vård och omsorg?
Vilka resultat ger
verksamhetens insatser i
förhållande till målen och
kostnaderna?

Jämställdhetspris

Kalmar kommun delar årligen ut ett jämställdhetspris samt ett internt jämställdhetspris bland kommunens
anställda. Med prisen vill Kalmar kommun belöna en person, grupp eller verksamhet som utmärkt sig på
ett positivt sätt i arbetet för ökad jämställdhet. Syftet med prisen är att uppmärksamma och sprida goda
jämställdhetsinsatser och på så sätt inspirera fler att påbörja, utveckla och fördjupa sitt jämställdhetsarbete.

Några kriterier
•
•
•
•
•
•

Arbetar aktivt med jämställdhet på ett sätt som gett synliga effekter.
Visar hur ett jämställdhetsperspektiv har integrerats i utvecklingen av nya processer, produkter eller
tjänster.
Bidrar till att öka kunskapen om jämställdhet.
Är en förebild och inspiration för andra verksamheter.
Har infört särskilda satsningar på jämställdhetsarbete.
Sökande ska vara verksam i kommunen.

Ett jämställt Kalmar län

Kalmar kommun är ansluten till Länsstyrelsens i Kalmar läns regionala strategi, ”Ett jämställt Kalmar
län 2017 – 2027”. Anslutningen innebär att Kalmar kommun aktivt och systematiskt ska utveckla arbetet
med jämställd verksamhet samt att Kalmar ska vara en jämställd kommun. Genom avsiktförklaringen får
Kalmar kommun tillgång till nätverk, verktyg, kompetenshöjande insatser och stöd som kan användas för
att utveckla jämställdhetsarbetet i verksamheterna.
Strategins ambition är att implementera de nationella jämställdhetspolitiska målen på regional nivå samt att
den ska fungera som en plattform för det lokala arbetet med jämställdhetsintegrering i länet. Målgruppen
för länsstyrelsens strategiarbete är framförallt offentliga aktörer som kommun, landsting och statliga
myndigheter.
Länsstyrelsen ska tillsammans med regionala och lokala aktörer bilda flera nätverk som utvecklar
samverkan, erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och metoder för att skapa ett jämställt Kalmar län.
Nätverken ger möjligheter till sektorsövergripande samarbeten och samverkan. Dessutom möjliggörs en
bättre helhetsbild över utvecklingen i länet och kommunerna.
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Ordlista
Jämställdhet
Jämnställdhet beskriver förhållandet mellan kvinnor och män. Jämställdhet handlar om att kvinnor och
män har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden i samhället. Kvinnor och män ska
ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
Jämlikhet
Jämlikhet innebär att alla individer är lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter.
Jämställdhetsintegrering
Jämställdhetsintegrering är en strategi för att nå målet om jämställdhet. Det innebär att
ett jämställdhetsperspektiv ska ingå all verksamhet, på alla nivåer och inom alla områden.
Jämställdhetsfrågorna ska ingå som en självklar del i allt arbete.
En viktig grund är att synliggöra kvinnors och mäns olika förhållanden genom könsuppdelad statistik och
jämställdhetsanalyser.
Kön och genus
Kön och genus är benämningar på det biologiska och sociala könet.
Kön är ett sätt att kategorisera människor som kvinnor eller män. Kön avses ofta det biologiska och
juridiska kön som används vid exempelvis könsuppdelad statistik.
Genus avser kulturella och socialt betingade föreställningar om hur kvinnor och män är eller bör vara eller
vad som benämns som kvinnliga respektive manliga egenskaper med utgångspunkt i könstillhörigheten.
Vad som uppfattas som ”kvinnligt” respektive ”manligt” är inte något definitivt, utan något som ständigt
förändras och skiljer sig mellan tidsperioder och kulturer.
Jämställdhetsperspektiv
Jämställdhetsperspektiv finns med i all verksamhet och i det dagliga arbetet med våra ordinarie ledningsoch styrningssystem, från förslag till genomförande och utvärdering. När ett jämställdhetsperspektiv
integreras i verksamheten säkerställs likvärdig service, resursfördelning och inflytande för kvinnor och
män, flickor och pojkar. Verksamheten bidrar därmed till att uppnå jämställdhet i samhället.
Jämställdhetsanalys
Jämställdhetsanalys är en kartläggning av verksamheten. Resultat och analys jämförs med uppställda
jämställdhetsmål samt vilka konsekvenser olika åtgärder eller beslutsalternativ får för kvinnor respektive
män.
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”

Jämställdhet skapas i varje
vardaglig handling.
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Dnr 3269-18

Mottagare Ann-Sofie Lagercrantz
Kommunledningskontoret Kalmar kommun

Yttrande till förslag ”Strategi för jämställdhet 2018-2022”
Kalmar kommun har arbetat fram en strategi som syftar till att uppnå målet
jämställdhetssäkrad kommunal verksamheter 2022. Kalmar kommun ska bli en
jämställd kommun att verka och leva i. Strategin ersätter därmed Kalmar kommuns
nuvarande jämställdhetsprogram 2014-2020. Nedan följer en sammanfattning av de
synpunkter som Länsstyrelsen i Kalmar län har som uppdrag att delge Kalmar
kommun.

Styrkor


Strukturen är tydlig och följer de sex delmål som är uppsatta utifrån regeringens
jämställdhetspolitik, delmålen blir således en röd tråd genom hela strategins
målbeskrivningar och rekommendationer. Detta skapar användarvänlighet och
läsarvänlighet.



Strategin är tydlig med att ett jämställdhetsarbete är ett förändringsarbete som
kräver både resurser och organisatoriska förutsättningar för att ge långsiktiga
effekter



Det innehåll och de rekommendationer som finns under varje målområde följer
väl de riktlinjer som finns i nationella och regionala strategier och direktiv. Detta
märks särskilt genom de rekommendationer som finns under delmål 6 som ligger
väldigt väl i linje med de insatser som finns i Länsstyrelsens handlingsplan ”Mot
våld i nära relationer”



Bra att varje delmål har en utvecklande förklaring via Målbeskrivning. Det
konkretiserar det övergripande delmålet och gör det lättare för mottagaren att
förstå vad det handlar om



Bra och användarvänligt med informativa inslag ex. informationsrutor omkring
könsuppdelad statistik, nyckeltal samt vilka steg som behövs för att uppnå
systematik



Strategin är tydlig när det gäller vilka roller och ansvar som finns i organisationen,
vem som ansvarar för vad när det gäller att leverera en jämställdhetssäkrad
verksamhet, t.ex. att det varje förvaltnings ansvar att genomföra

Postadress

391 86 Kalmar

Telefon

010 223 80 00

E-post

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Telefax

010 223 81 10

Hemsida

kalmar@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/kalmar
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könskonsekvensanalyser, att systematisera arbetet med jämställdhet samt att
koppla jämställdhetsmål till verksamhetsplanering

Att utveckla eller förtydliga


Det finns en utmaning i att mäta och sätta siffror på jämställdhet och
jämställdhetsutveckling och det finns utmaningar i att skapa nulägesanalyser som
förtydliga vilka särskilda utmaningar som finns i kommunal verksamhet. En
strategi på lokal, kommunal nivå blir dock än mer användarvänlig och stringent
om det finns både ett utgångsläge med en analys om varför det ser ut som det gör
just i Kalmar kommun vilka särskilt utvalda utmaningar som finns just i Kalmar
kommun samt ”siffrorsatta” smarta målbilder.



Strategin anger riktlinjer via rekommendationer samt använder begrepp som
”verka för” vilket kan uppfattas som en svag styrning gentemot förvaltningar men
som å andra sidan kan kompenseras med en tydlig kravspecifikation till
förvaltningar att leverera mål som är ”bekönade”, insatser som är kopplade till
mål och könskonsekvensanalyser.

Sammanfattningsvis
En tydligt strukturerad och kortfattad strategi som har fokus på de jämställdhetspolitiska
delmålen som på ett bra sätt kan fungera som ett riktmärke för förvaltningars uppdrag och
ansvar när det gäller att själva planera insatser och sätta smarta mål i sitt systematiska och
effektfulla jämställdhetsarbete. Strategin är generell och lyfter jämställdhet utifrån både
organisatoriska och strukturella perspektiv och går inte in i verksamhetsspecifika frågor.
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-03-21

§ 24
Svar på remiss "Strategi för jämställdhet 2018-2022"
Dnr BUN 2018/0104
Handlingar
- Remiss ”Strategi för jämställdhet 2018-2022”.
- Förvaltningskontorets skrivelse 2018-02-20.
Bakgrund
Kommunledningskontoret har uppdraget att revidera Kalmar kommuns jämställdhetsprogram. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 januari
2018 att skicka förslag på strategi för jämställdhet i Kalmar kommun på remiss.
Förslaget föreslås ersätta kommunens jämställdhetsprogram 2018-2020, anger
mål och insatser för att säkerställa en jämställd kommunal verksamhet och stärka
insatserna för att Kalmar ska bli en jämställd kommun att verka och leva i.
Den föreslagna strategin är anpassad till Sveriges nya jämställdhetspolitik och
det av kommunfullmäktige fastslagna målet att den kommunala verksamheten
ska vara jämställdhetssäkrad år 2022. Strategin innebär att Kalmar kommuns
verksamheter ska säkerställa:
 Likvärdig service och bemötande
 Likvärdig myndighetsutövning
 Likvärdig resursfördelning
 Jämställd fördelning av makt och inflytande
Till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.
Som ett led i remissförfarandet har barn- och ungdomsnämnden fått möjlighet
att inkomma med yttrande före den 3 april 2018.
Barn- och ungdomsnämnden ser att strategin faller sig naturlig för verksamheterna förskola, grundskola, fritidshem. Vidare anser barn- och ungdomsnämnden att strategin är positiv då den hjälper till att sätta ytterligare fokus på det
viktiga arbete som redan idag pågår på flera sätt.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden ställer sig positiv till ”Strategi för jämställdhet
2018-2022”.

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Lillian Alverö/Ida Johansson
Tfn 0480-45 30 22/45 35 08

2018-02-20

BUN 2018/0104

Barn- och ungdomsnämnden

Svar på remiss "Strategi för jämställdhet 20182022"
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden ställer sig positiv till ”Strategi för jämställdhet
2018-2022”.
Bakgrund
Kommunledningskontoret har uppdraget att revidera Kalmar kommuns jämställdhetsprogram. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 januari 2018
att skicka bifogat förslag på strategi för jämställdhet i Kalmar kommun på remiss.
Förslaget föreslås ersätta kommunens jämställdhetsprogram 2018-2020, anger
mål och insatser för att säkerställa en jämställd kommunal verksamhet och
stärka insatserna för att Kalmar ska bli en jämställd kommun att verka och leva
i.
Den föreslagna strategin är anpassad till Sveriges nya jämställdhetspolitik och
det av kommunfullmäktige fastslagna målet att den kommunala verksamheten
ska vara jämställdhetssäkrad år 2022. Strategin innebär att Kalmar kommuns
verksamheter ska säkerställa:
x Likvärdig service och bemötande
x Likvärdig myndighetsutövning
x Likvärdig resursfördelning
x Jämställd fördelning av makt och inflytande
Till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.
Som ett led i remissförfarandet har Barn- och ungdomsnämnden fått möjlighet
att inkomma med yttrande före 2018-04-03.

Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret
Adress Box 951, 391 29 KALMAR Ň Besök Skeppsbrogatan 55
Tel 0480-45 00 00 vx ŇLillian.Alvero@kalmar.se

BUN 2018/0104
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Barn- och ungdomsnämnden ser att strategin faller sig naturlig för verksamheterna förskola, grundskola, fritidshem. Vidare anser barn- och ungdomsnämnden att strategin är positiv då den hjälper till att sätta ytterligare fokus på det
viktiga arbete som redan idag pågår på flera sätt.

Mats Linde
Förvaltningschef

Lillian Alverö
Planeringssekreterare
Ida Johansson
HR-specialist
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UTDRAG
Sammanträdesdatum

2018-03-15

Kultur- och fritidsnämnden
§ 34
Remissvar - Strategi för jämställdverksamhet i Kalmar
Dnr KFN 2018/0056
Handlingar
Förvaltningschef Lolita Perssons och administrativ chef Jimmy Rudelius
skrivelse 1 mars 2018, samt remissen ”Strategi för jämställdhet 2018-2022”.
Bakgrund
Kalmar kommuns jämställdhetsprogram löper från 2014 till 2020. Den
strategin har utvärderats och reviderats under 2017. Den 23 januari 2018
beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att skicka strategin för jämställdhet i
Kalmar kommun på remiss.
Förslaget som föreslås ersätta kommunens jämställdhetsprogram 2014 – 2020,
anger mål och insatser för att säkerställa en jämställd kommunal verksamhet
och stärka insatserna för att Kalmar ska bli en jämställd kommun att verka och
leva i.
Den föreslagna strategin är anpassad till Sveriges nya jämställdhetspolitik och
det av kommunfullmäktige fastslagna målet att den kommunala verksamheten
ska vara jämställdhetssäkrad år 2022, vilket innebär att alla verksamheter
säkerställer:





Likvärdig service och bemötande
Likvärdig myndighetsutövning
Likvärdig resursfördelning
Jämställd fördelning av makt och inflytande till alla kvinnor och män,
flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.

Resonemang
Jämställdhetsstrategin 2018-2022 är väl genomarbetad och har en tydlig
koppling till den nationella jämställdhetspolitiken. Den ger även en god bild av
hur organisationen ska se ut samt hur Kalmar kommun gemensamt ska arbeta
för att nå fullmäktiges mål om en jämställhetssäkrad verksamhet 2022. Denna
strategi kommer att vara till hjälp för nämndernas arbete med att nå sina mål
kring jämställdhetsarbetet.

Anslaget på kommunens anslagstavla den 22 mars 2018.
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UTDRAG
Sammanträdesdatum
2018-03-15

Det pågår idag ett arbete på länsstyrelsen i Kalmar län för att presentera en ny
regional jämställdhetsstrategi för Kalmar län. Planen är att strategin ska
presenteras under våren 2018. Syftet är skapa en strategi för att uppnå de
nationella jämställdhetsmålen i Kalmar län. De kommer att införa ett så kallat
anslutningssystem som innebär att olika aktörer kan få stöd, verktyg,
kompetensutveckling och processhandledning. Genom att Kalmar kommun
går lite före denna strategi vill nämnden framlyfta vikten av att dra nytta av
synergieffekterna av det arbete länsstyrelsen gör och tar del av de stöd, verktyg,
kompetensutveckling och processhandledning länsstyrelsen erbjuder.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag som sitt eget och
skickar svaret till kommunstyrelsen.
Ändringsyrkanden
Vice ordförande Pelle Sederkvist (M) yrkar på två ändringsyrkanden.
Ändringsyrkande 1: På sidan 9 under rubriken 4. En jämn fördelning av det
obetalda hem- och omsorgsarbetet föreslås att följande mening stryks
”Kvinnor och män ska ha samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att
ge och få omsorg på lika villkor”.
Ändringsyrkande 2: På sidan 10 rubriken 6. Mäns våld mot kvinnor ska
upphöra föreslås ändras till ”Våld mot kvinnor och män ska upphöra”.
Birgitta Nordlöw (L) bifaller Pelles ändringsyrkanden. Linus Hellman (S) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.
Överläggning
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut dels förvaltningens
förslag till beslut samt Pelle Sederkvists två ändringsyrkanden.
Omröstning 1
Ordförande frågar om nämnden vill bifalla förvaltningens förslag förutom de
två ändringsförslagen och finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag.
Ordförande frågar om nämnden vill bifalla Pelle Sederkvists ändringsförslag 1
att stryka meningen ”Kvinnor och män ska ha samma ansvar för hemarbetet
och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor” på sidan 9 och finner att
nämnden avslår ändringsförslag 1. Votering begärs och ska genomföras.
Votering 1
De som röstar på förvaltningens förslag röstar ja och de som röstar på Pelle
Sederkvists ändringsyrkande 1 röstar nej.
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Sammanträdesdatum
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Röstresultat:
Följande ledamöter röstar ja: Marianne Dahlberg (S), Ola Erlandsson (S), Linus
Hellman (S), Helena Olsson (S), Nikolaos Strachinis (S), Niklas Hellström (C)
och Bo Hellström (V).
Följande ledamöter röstar nej: Pelle Sederkvist (M), John Wahlgren (M),
Birgitta Nordlöw (L) och Micael Foghagen (SD).
Röstresultat 1
Det är 7 ledamöter som röstat ja och 4 ledamöter som har röstat nej. Detta
innebär bifall till förvaltningens förslag.
Omröstning 2
Ordförande frågar om nämnden vill bifalla Pelle Sederkvists ändringsförslag
2 att byta ut rubriken 6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra till ”Våld mot
kvinnor och män ska upphöra”, och finner att nämnden avslår ändringsförslag
2. Votering begärs och ska genomföras.
Votering 2
De som röstar på förvaltningens förslag röstar ja och de som röstar på Pelle
Sederkvists ändringsyrkande 2 röstar nej.
Följande ledamöter röstar ja: Marianne Dahlberg (S), Ola Erlandsson (S), Linus
Hellman (S), Helena Olsson (S), Nikolaos Strachinis (S), Niklas Hellström (C)
och Bo Hellström (V).
Följande ledamöter röstar nej: Pelle Sederkvist (M), John Wahlgren (M),
Birgitta Nordlöw (L) och Micael Foghagen (SD).
Röstresultat 2
Det är 7 ledamöter som röstat ja och 4 ledamöter som har röstat nej. Vilket
innebär bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag som sitt eget och
skickar svaret till kommunstyrelsen.
Protokollsanteckning
Vi anser att kommunen kan uppmuntra män och kvinnor att ta samma ansvar
på lika villkor i hemmet, men det är inte kommunens uppgift att se till att så
sker. Vi anser dessutom att jämställdhetsplanen, för att vara jämställd, saknar
att våld mot män ska upphöra. Det vill säga vi anser att rubriksättningen på
punkt 6 är vilseledande och borde vara ”Våld mot kvinnor och män ska
upphöra”.
Pelle Sederkvist (M), John Wahlgren (M), Birgitta Nordlöw (L) och Fredrik
Sjömar (KD)
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Sekreterare
Pia Axeheim

Justeras
Marianne Dahlberg
ordförande

Helena Olsson

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Jimmy Rudelius
50661

2018-03-01

KFN 2018/0056

Kultur- och fritidsnämnden

Remissvar - Strategi för jämställdverksamhet i
Kalmar
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag som sitt eget och
skickar svaret till kommunstyrelsen.
Bakgrund
Kalmar kommuns jämställdhetsprogram löper från 2014 till 2020. Den strategin har utvärderats och reviderats under 2017. Den 23 januari 2018 beslutade
kommunstyrelsens arbetsutskott att skicka strategin för jämställdhet i Kalmar
kommun på remiss.
Förslaget som föreslås ersätta kommunens jämställdhetsprogram 2014 – 2020,
anger mål och insatser för att säkerställa en jämställd kommunal verksamhet
och stärka insatserna för att Kalmar ska bli en jämställd kommun att verka och
leva i.
Den föreslagna strategin är anpassad till Sveriges nya jämställdhetspolitik och
det av kommunfullmäktige fastslagna målet att den kommunala verksamheten
ska vara jämställdhetssäkrad år 2022, vilket innebär att alla verksamheter säkerställer:
 Likvärdig service och bemötande
 Likvärdig myndighetsutövning
 Likvärdig resursfördelning
 Jämställd fördelning av makt och inflytande till alla kvinnor och män,
flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.

Kultur- och fritidsförvaltningen Administration
Adress , │ Besök
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax Klicka

här för att ange
text.│jimmy.rudelius@kalmar.se

KFN 2018/0056

2 (2)

Resonemang
Jämställdhetsstrategin 2018-2022 är väl genomarbetad och har en tydlig koppling till den nationella jämställdhetspolitiken. Den ger även en god bild av hur
organisationen ska se ut samt hur Kalmar kommun gemensamt ska arbeta för
att nå fullmäktiges mål om en jämställhetssäkrad verksamhet 2022. Denna strategi kommer att vara till hjälp för nämndernas arbete med att nå sina mål kring
jämställdhetsarbetet.
Det pågår idag ett arbete på länsstyrelsen i Kalmar län för att presentera en ny
regional jämställdhetsstrategi för Kalmar län. Planen är att strategin ska presenteras under våren 2018. Syftet är skapa en strategi för att uppnå de nationella
jämställdhetsmålen i Kalmar län. De kommer att införa ett så kallat anslutningssystem som innebär att olika aktörer kan få stöd, verktyg, kompetensutveckling och processhandledning. Genom att Kalmar kommun går lite före
denna strategi vill nämnden framlyfta vikten av att dra nytta av synergieffekterna av det arbete länsstyrelsen gör och tar del av de stöd, verktyg, kompetensutveckling och processhandledning länsstyrelsen erbjuder.

Lolita Persson
förvaltningschef
Bilaga: Strategi för jämställdhet 2018-2022

Jimmy Rudelius
administrativ chef
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Omsorgsnämnden

§ 17
Remiss - strategi för jämställdhet 2018-2022
Dnr ON 2018/0018
Handlingar
Tjänsteskrivelse 2018-03-07
Inbjudan yttrande – Strategi för jämställdhet 2018-2022
Förslag – Strategi för jämställdhet 2018-2022
Bakgrund
Kommunledningskontoret har uppdraget att revidera Kalmar kommuns
jämställdhetsprogram.
Förslaget som föreslås ersätta kommunens jämställdhetsprogram 2014 – 2020,
anger mål och insatser för att säkerställa en jämställd kommunal verksamhet
och stärka insatserna för att Kalmar ska bli en jämställd kommun att verka och
leva i.
Den föreslagna strategin är anpassad till Sveriges nya jämställdhetspolitik och
det av
kommunfullmäktige fastslagna målet att den kommunala verksamheten ska
vara jämställdhetssäkrad år 2022, vilket innebär att alla verksamheter
säkerställer:
Likvärdig service och bemötande
Likvärdig myndighetsutövning
Likvärdig resursfördelning
Jämställd fördelning av makt och inflytande
till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.
Syftet med strategin är att skapa hållbarhet i arbetet för en jämställd
verksamhet och en jämställd kommun.
I strategin har följande mål tillsammans med målbeskrivning och
rekommendationer tagits fram:
1. En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället
2. Ekonomisk jämställdhet
3. Jämställd utbildning
4. En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
5. Jämställd hälsa
6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Anslaget på kommunens anslagstavla den Klicka här för att ange text.
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Överläggning
Ole Torffvit yrkar på att formuleringen ”mäns våld mot kvinnor” byts ut till
”nolltolerans mot våld” i jämställdhetstrategin.
Ordförande yrkar på avslag mot tilläggsförslaget. Han finner att nämnden
beslutar att fastställa det liggande förslaget. Ärendet bordläggs 15.50 och
återupptas 16.00.
Proposition
Ordförande frågar om Alliansens tilläggsförslag ska tilläggas remissvaret. Han
finner att omsorgsnämnden avslår tilläggsförslaget.
Votering
Votering begärs varvid ordförande ställer följande propositionsordning:
De som vill avslå Alliansens tilläggsförslag röstar Ja.
De som vill bifalla Alliansens tilläggsförslag röstar Nej.
Omröstning sker och utfaller med 7 Ja-röster mot 4 Nej-röster.
Ja-röster avges av Liselotte Ross(V), Kristina Podolak Andersson (S), Inger
Henriksson(S), Magnus Lundén (S), Anna Johansson (S), Marita Fransson (C)
och Michael Ländin (S).
Nej-röst avges av Per Dahl (M), Ole Torffvit (M), Lene Polteg (L) och
Margreth Johansson (KD)
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att:
1. Ansluta till innehållet i Strategi för jämställdhet 2018-2022
2. Ge förvaltningen uppdraget att se över de ekonomiska konsekvenserna
av genomförandet av uppdraget i kommande budgetarbete och
utbildningsplan 2019-2022.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation
Härmed reserverar vi oss mot användandet av begreppet ”mäns våld mot
kvinnor”, dels i tjänsteskrivelsen (s 2), dels i strategidokumentet på s 10. Allt
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våld mot medmänniskor är oacceptabelt, oavsett om det gäller mäns våld mot
kvinnor, kvinnors våld mot män eller våld mellan brukare och personal. Vi
anser därför att begreppet borde ha ersatts av ”Nolltolerans mot våld”.
Per Dahl (m) Lene Polteg (l)

Ole Torffvit (m)

Protokollsanteckning
Vi instämmer i den inlämnade reservationen
Margreth Johansson (kd)

Annica Portland Bengtsson (m)

Sekreterare
Evelina Juel

Justeras
Michael Ländin
ordförande

Liselotte Ross
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Servicenämnden
§ 34
Remiss Strategi för jämställdhet 2018 - 2022
Dnr SFN 2018/0049
Handlingar
Förvaltningens skrivelse 2018-02-09
Remiss Strategi jämställdhet 2018 - 2022
Bakgrund
Strategi för jämställdhet 2018-2022 har tagit fram av kommunledningskontoret
och skickats på remiss till kommunens samtliga nämnder samt till berörda
organisationer.
Strategin utgår från de nationella målen för jämställdhetspolitik och bygger sin
målbeskrivning på de 6 nationella målen.
 En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället
 Ekonomisk jämställdhet
 Jämställd utbildning
 En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
 Jämställd hälsa
 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Strategin tydliggör också de olika instansernas ansvar. Nämnderna ansvarar för
beslut, genomförande och uppföljning av insatser för ökad jämställdhet inom
respektive ansvarsområde.
På varje förvaltning och bolag utsedd jämställdhetsutvecklare ansvarar för att
stödja och följa upp arbetet med jämställdhetsmålen och hur de
implementeras.
Yttrande
Serviceförvaltningen ställer sig positiva till Strategin för jämställdhet 20182022. Jämställdhetsarbetet är en viktig del i verksamheten och det är positivt att
det lyfta fram med en strategi.
Förvaltningen ser att det är av stor vikt att det tas fram verktyg som gör det
enkelt och tydligt hur arbetet kan implementeras i olika verksamheter.
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Därav ser vi ett behov av att utveckla frågeställningen ”hur” genom att
komplettera strategin med verktyg alternativt en planering för hur verktyg ska
tas fram.
Förvaltningen ser också att det är av stor vikt att det ges utrymme och
möjlighet för att på ett fullgott sätt aktivt kunna arbeta med frågorna.
Därav ser vi det som en nödvändighet att det tilldelas och avsätts resurser för
att förvaltningen ska kunna genomföra jämställdhetsarbete med kvalité.

Överläggning
Under överläggningen yrkar Junita Karlsson (KD) följande tillägg:
-

Eftersom jämställdhet är en definition som handlar om lika rättigheter
mellan könen så är det viktigt att man tydliggör vad man menar med
kön. För att det ska bli tydligt i policyn föreslår vi att man tidigt i
skrivelsen (inledningen) definierar vilken betydelse av ordet kön som
man avser i strategin. Mitt förslag på tilläggstext är:
”I denna strategi avser ordet kön i alla skrivningar juridiskt (kön enligt
personnummer).”

Mötet ajourneras.
Mötet återupptas. Sedan överläggningen avslutas beslutar servicenämnden att
bifalla förvaltningens förslag.
Därefter frågar ordföranden om nämnden vill bifalla yrkat tilläggsförslag. Hon
finner att servicenämnden avslår yrkat tilläggsförslag.
Beslut
Servicenämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande och överlämna
ärendet för vidare handläggning och beslut i kommunstyrelsen.

Sekreterare
Marcus Kindahl
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Justeras
Johanna Petersson
ordförande

Sven-Erik Ekblad
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Socialnämnden
§ 62
Strategi för jämställdhet 2018-2022
Dnr SN 2018/0091.02.10
Handlingar
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-19.
Strategi för jämställdhet 2018-2022.
Förvaltningschef Cecilia Frid informerar i ärendet.
Bakgrund
Kommunledningskontoret har uppdraget att revidera Kalmar kommuns
jämställdhetsprogram. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 januari
2018 att skicka bifogat förslag på strategi för jämställdhet i Kalmar kommun på
remiss.
Förslaget föreslås ersätta kommunens jämställdhetsprogram 2018-2020, anger
mål och insatser för att säkerställa en jämställd kommunal verksamhet och
stärka insatserna för att Kalmar ska bli en jämställd kommun att verka och
leva i.
Den föreslagna strategin är anpassad till Sveriges nya jämställdhetspolitik och
det av kommunfullmäktige fastslagna målet att den kommunala verksamheten
ska vara jämställdhetssäkrad år 2022. Strategin innebär att Kalmar kommuns
verksamheter ska säkerställa:
 Likvärdig service och bemötande
 Likvärdig myndighetsutövning
 Likvärdig resursfördelning
 Jämställd fördelning av makt och inflytande
Till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.
Syftet med strategin är att skapa hållbarhet i arbetet för en jämställd
verksamhet och en jämställd kommun.
I strategin har följande mål tillsammans med målbeskrivning och rekommendationer tagits fram:
1. En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället
2. Ekonomisk jämställdhet
3. Jämställd utbildning
4. En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
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5. Jämställd hälsa
6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Socialnämnden ser positivt på strategin. Den ligger i linje med och kommer
stödja det arbete som påbörjats när det gäller socialnämndens mål om att
socialtjänsten ska vara jämlik och jämställd.

Beslut
Socialnämnden ställer sig bakom ”Strategi för jämställdhet 2018-2022”.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sekreterare
Martina Eriksson

Justeras
Roger Holmberg (S)
ordförande

Erik Ciardi (C)
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Södermöre kommundelsnämnd
§ 18
Strategi för jämställdhet 2018-2022
Dnr SKDN 2018/0019
Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-02-27
Bakgrund
I verksamhetsplan med budget för 2018 slår kommunfullmäktige fast att ett av
kommunens långsiktiga mål är jämställd verksamhet. Tidsmässigt förväntas
målet vara uppfyllt senast 2022. Att jämställdhetssäkra kommunens
verksamheter innebär att alla verksamheter säkerställer:
• Likvärdig service och bemötande
• Likvärdig myndighetsutövning
• Likvärdig resursfördelning
• Jämställd makt och inflytande
till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.
Södermöre kommundelsnämnd är positiv till förslaget till en strategi för
jämställdhet. Strategin är tydlig i sin helhet. Södermöre kommundelsnämnd har
några mindre synpunkter som bör förtydligas och tilläggas, dessa beskrivs i
yttrandet.
Beslutet har en positiv inverkan på socialt, ekonomisk jämställdhet och
jämställdhetsperspektivet eftersom strategin syftar till att lyfta könsskillnader i
verksamheter och på enheter.
Yttrande:
Södermöre kommundelsnämnd är positiv till förslaget om en strategi för
jämställdhet. Strategin är tydlig i sin helhet. Södermöre kommundelsnämnd har
några synpunkter som bör förtydligas, tas i beaktning och läggas till i strategin.
Sida 6, under rubriken Ansvar och organisation beskrivs
Jämställdhetsutvecklarens ansvar. I beskrivningen bör det förtydligas vilka
riktlinjer som man avser i detta sammanhang. Meningen återkommer under
rubriken Stöd och samordning, på sidan 7.
Sida 7, under rubriken Metoder och arbetssätt, står att: All statistik som rör
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individer ska genomgående presenteras, kommenteras och analyseras efter
kön, exempelvis i årsredovisningen. Södermöre kommundelsnämnd har ett
par verksamheter med få anställda samt få anställda män. Det kan därför vara
utpekande och identitetskränkande att redovisa könsuppdelad statistik.
Södermöre kommundelsnämnd kommer från fall till fall att bedöma om
statistiken kan redovisas könsuppdelad eller inte.
Under samtliga delmål i kapitlet Det jämställda Kalmar, återkommer
rekommendationen:
• Utveckla ett nätverk för samverkan, erfarenhetsutbyte och
kunskapsspridning. Södermöre kommundelsnämnd förutsätter att
rekommendationen gäller ett övergripande gemensamt nätverk som omfattar
samtliga delmål och inte enskilda nätverk för respektive delmål. Delmålen
hänger samman och Södermöre kommundelsnämnd berörs direkt eller indirekt
av samtliga delmål.
Under kapitlet Så här ska vi göra, bör även jämställdhetsperspektivet i
beslutsprocesser lyftas in. Jämställdhetsperspektivet i beslutsprocesser är en
förutsättning för att målet om en jämställd verksamhet ska uppnås 2022 och är
en
del av kommunens kvalitet- och miljöarbete. Vikten av jämställdhetsperspektiv
i besluts beskrivs också i strategin under rubriken mål, på sidan 5.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
Christopher Dywik (KD) föreslår Södermöre kommundelsnämnd att besluta i
enlighet med förvaltningens förslag med följande tilläggsändringar:
1. Stycke 4. En jämställdfördelning av det obetalda hem- och
omsorgsarbetet. Under punkten ”Rekommendationer” byta ut punkt 2
av mot följande text: ”Verka för att samtliga föräldrar och blivande
föräldrar skall erbjudas att delta i föräldrastödskurser, exempelvis Cope
och Comet”.
2. Stycke 6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Under punkten
”Rekommendationer” infoga ny punkt mellan punkt 1 och 2 enligt
följande: ”Verka för att utveckla ett verkningsfullt arbete för att
förebygga och bryta kvinnors våld mot män, våld i samkönade
relationer och hedersrelaterat våld”.
Sedan överläggningen avslutats beslutar först Södermöre kommundelsnämnd i
enlighet med förvaltningskontorets förslag. Härefter frågar ordföranden om
Södermöre kommundelsnämnd vill bifalla eller avslå Christopher Dywiks
ändringsförslag. Hon finner att Södermöre kommundelsnämnd bifaller
Christopher Dywiks ändringsförslag.
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Beslut
Södermöre kommundelsnämnd beslutar att överlämna yttrandet med
tilläggsändringar till Kansli- och omvärldsenheten på
kommunledningskontoret.

Sekreterare
Martin Westbrandt

Justeras
Elisabeth Gustavsson
ordförande

Christian Lindström

Handläggare

Datum

Hanna Ivarsson

18

2018-03-29

Södermöre kommundelsnämnds yttrande –
Strategi för jämställdhet 2018-2022
Södermöre kommundelsnämnd är positiv till förslaget om en strategi för jämställdhet. Strategin är tydlig i sin helhet. Södermöre kommundelsnämnd har
några synpunkter som bör förtydligas, tas i beaktning och läggas till i strategin.
Sida 6, under rubriken Ansvar och organisation beskrivs Jämställdhetsutvecklarens ansvar. I beskrivningen bör det förtydligas vilka riktlinjer som man avser
i detta sammanhang. Meningen återkommer under rubriken Stöd och samordning, på sidan 7.
Sida 7, under rubriken Metoder och arbetssätt, står att: All statistik som rör
individer ska genomgående presenteras, kommenteras och analyseras efter kön, exempelvis i
årsredovisningen. Södermöre kommundelsnämnd har ett par verksamheter med få
anställda samt få anställda män. Det kan därför vara utpekande och identitetskränkade att redovisa könsuppdelad statistik. Södermöre kommundelsnämnd
kommer från fall till fall att bedöma om statistiken kan redovisas könsuppdelad
eller inte.
Under samtliga delmål i kapitlet Det jämställda Kalmar, återkommer rekommendationen:
 Utveckla ett nätverk för samverkan, erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning.
Södermöre kommundelsnämnd förutsätter att rekommendationen gäller ett
övergripande gemensamt nätverk som omfattar samtliga delmål och inte enskilda nätverk för respektive delmål. Delmålen hänger samman och Södermöre
kommundelsnämnd berörs direkt eller indirekt av samtliga delmål.
Under kapitlet Så här ska vi göra, bör även jämställdhetsperspektivet i beslutsprocesser lyftas in. Jämställdhetsperspektivet i beslutsprocesser är en förutsättning för att målet om en jämställd verksamhet ska uppnås 2022 och är en
del av kommunens kvalitet- och miljöarbete. Vikten av jämställdhetsperspektiv
i besluts beskrivs också i strategin under rubriken mål, på sidan 5.

Adress
Tel 0480-45 00 00 vx │

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Josefine Blomlöf
0480-450 088

2018-04-18

Ärendebeteckning

KS 2018/0363

Kommunfullmäktige

Översyn av villkor köpekontrakt
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
•

Vid försäljning av mark och fastigheter för byggnation av hyresrätter
ska köpekontraktet innehålla villkor om tilläggsköpeskilling, viten och
sanktion i markanvisningar för att verka för att säkerställa byggnation
och bevarande av hyresrätter.

•

Vid försäljning av mark och fastigheter för byggnation ska köpekontraktet innehålla villkor om krav på kommunens skriftliga medgivande
till överlåtelse till dess att köparen fullgjort sin byggnadsskyldighet i enlighet med tecknat köpekontrakt.

Beslutet ska gälla från och med den 1 juni 2018.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att uppdatera de befintliga Riktlinjerna
för reservation och försäljning av mark med ovanstående.
Bakgrund
I kommunens verksamhetsplan sätts inriktningen att under perioden 20162018 arbeta för att färdigställa minst 700 bostäder per år fram till 2020. I verksamhetsplanen beskrivs också att Kalmar ska ha en blandad bebyggelse där vi
värnar hyresrätter och prioriterar aktörer som satsar på denna boendeform.
Vid markförsäljningar i Kalmar kommun i dag sätts markpriset för flerbostadshus beroende på om förvärvaren ska uppföra hyres- eller bostadsrätter. Enligt
villkor i köpekontraktet ska dock köparen betala en tilläggsköpeskilling i det fall
ombildning till bostadsrätter sker. Tilläggsköpeskillingen motsvarar differensen
i markpris mellan hyres- och bostadsrätter. Utöver tilläggsköpeskilling finns i
dagsläget inga villkor i avtalen som tar sikte på bevarandet av hyresrätten, utan
det bygger i denna del i stort sett på ett ömsesidigt förtroende mellan kommunen och bygg-/fastighetsbolaget.

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhet
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │josefine.blomlof@kalmar.se
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Mot bakgrund av ovanstående ser kommunledningskontoret nu ett behov av
att skärpa villkoren i köpekontrakten för att tydligare verka för att säkerställa
byggnation och bevarande av hyresrätter.
Byggnation och bevarande av hyresrätter
Det finns ingen möjlighet att styra upplåtelseform för bostäder i detaljplan eller
bygglov. I de fall då kommunen säljer mark för nya bostäder finns dock möjlighet att villkora köpekontraktet för att på så sätt verka för byggnation och
bevarande av hyresrätt. De metoder som används för att säkerställa hyresrätter
skiljer sig åt mellan kommunerna. De vanligaste metoderna är tomträtt, tilläggsköpeskilling, viten och förfogandeförbud. Det finns också många kommuner som inte reglerar frågan i avtal utan har en överenskommelse om hyresrätter som bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan kommunen och köparen.
Man är medveten om att ombildning till bostadsrätter kan ske, men att det
skulle medföra att förtroendet för köparen sannolikt är förbrukat. Köparen
riskerar därmed att diskvalificeras i kommande markanvisningar.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunen vid försäljning av mark och
fastighet för byggnation av hyresrätter tar med villkor i köpekontraktet som
reglerar tilläggsköpeskilling, viten och sanktion i markanvisningar.
Tilläggsköpeskillingen ska även fortsättningsvis motsvara differensen för
markpris mellan hyres- och bostadsrätter och ska erläggas av köparen till
kommunen i det fall en ombildning sker. Samma sak gäller i de fall fastighetsbildning sker för att ombilda hyresrätter till ägarlägenheter.
Viten i köpekontrakten ska användas för att säkerställa byggande och bevarande av hyresrätter. Vitet är en sanktion som kommunen har rätt till i de fall
det ingångna avtalet inte följs vad gäller byggande och bevarande av hyresrätter. Kommunen kan dock i särskilda fall medge undantag från detta. Vitets
storlek för ombildningen är i normalfallet samma belopp som köpeskillingen
inklusive tilläggsköpeskilling för fastigheten.
Sanktion i markanvisningar innebär att kommunen har rätt att diskvalificera
bolag i markanvisningar om bolaget inte följt tidigare med kommunen ingångna avtal gällande ovan.
Villkor om medgivande till överlåtelse
Vid försäljning av mark och fastigheter för bostäder och verksamheter regleras,
i köpekontraktet, en skyldighet för köparen att inom viss tid från köpet uppföra bebyggelse enligt kontraktet. I det fall byggnadsskyldigheten inte är uppfylld inom denna tid har kommunen rätt till vite till dess att byggnationen är
färdigställd och köparen erhållit slutbesked från samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunledningskontoret föreslår att i köpekontrakten ta med villkor om att
fastigheten inte får överlåtas utan kommunens skriftliga medgivande innan
byggnadsskyldigheten är fullgjord. I det fall köparen överlåter fastigheten eller
del därav innan byggnadsskyldigheten är fullgjord har kommunen rätt till vite
av köparen motsvarande i normalfallet samma belopp som köpeskillingen inklusive tilläggsköpeskilling för fastigheten. Det krävs särskilda skäl för att
kommunen ska ge sitt medgivande till överlåtelsen. Syftet med villkoret är att
kommunen, i möjligaste mån, önskar ha samma avtalspart under hela genomförandet och att undvika att kommunens mark köps upp i spekulation.
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Villkoret om medgivande till överlåtelse ska gälla vid försäljning av mark och
fastigheter för byggnation av bostäder och verksamheter. Villkoret ska gälla
både vid försäljning till bolag och till privatpersoner (bland annat via tomtkön).
De båda beslutspunkterna ska gälla från och med den 1 juni 2018.

Pär Svanfeldt
Exploateringschef
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Servicenämnden
§ 32
Motion från Thoralf Alfsson (SD) angående redovisning
av det ekonomiska resultatet för kommunens
vindkraftverk.
Dnr SFN 2018/0051
Handlingar
Förvaltningens skrivelse 2018-03-07
Motion från Thoralf Alfsson (SD) angående redovisning av det ekonomiska
resultatet för kommunens vindkraftverk.
Bakgrund
Thoralf Alfsson (SD) har inkommit med en motion som avser redovisningen
av det ekonomiska resultatet för kommunens vindkraftverk.
I motionen föreslås:
- Att Kalmar kommun i första hand skall avskaffa systemet med ett
internpris och därmed sluta manipulera det ekonomiska resultatet för
kommunens vindkraftverk.
-

Att Serviceförvaltningen i sin årsrapport redovisar det
marknadsmässiga resultatet och den överdebitering som skett till
förvaltningarna om inte internpriset avskaffas.

Under 2017 (2017-04-26) inkom Sverigedemokraterna med en motion om
kommunens vindkraft med förslag 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
Motionen behandlades i servicenämnden 2017-06-21 och i kommunfullmäktige
2017-10-30. Kommunfullmäktige beslutade då att avslå motionen.

Yttrande
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I motionen föreslås:
-

Att Kalmar kommun i första hand skall avskaffa systemet med ett
internpris och därmed sluta manipulera det ekonomiska
resultatet för kommunens vindkraftverk.
Förvaltningen anser att ovan frågeställning om internt elpris redan är
besvarad och att kommunfullmäktige tagit ställning i frågan genom att
avslå motion med liknande frågeställning under kommunfullmäktige
2017-10-30

-

Vidare föreslås i motionen:
Att Serviceförvaltningen i sin årsrapport redovisar det
marknadsmässiga resultatet och den överdebitering som skett till
förvaltningarna om inte internpriset avskaffas.
I servicenämndens årsrapport för 2017 framgår följande:
”Snittet av det interna priset per KWh har under året varit 0,59 kr.
Serviceförvaltningen redovisar ett nollresultat för
vindkraftsverksamheten genom att kommunens verksamheter debiteras
nettokostnaden via ett internpris som speglar kostnaden. Under 2017
har nedskrivning av kommunens vindkraft gjorts med 8,6 mnkr,
baserat utifrån försäljning av andelar i vindkraftsparken gjorda under
året. Marknadsvärdet av sålda andelar motsvarar uppräknat till ett helt
vindkraftverk 14,4 mnkr. Nedskrivningen påverkar inte
serviceförvaltningens resultat då förvaltningen har fått
budgetkompensation för den. För kommunen har vindkraften
inneburit en kostnad på 1,0 mnkr exklusive nedskrivning. Underskottet
beror på att energiskattesubventioneringen är borttagen sedan mitten
av 2016.”
Förvaltningen redovisar därmed i årsrapporten det interna priset och
kommunens resultat för vindkraften.

Beslut
Servicenämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt svar på
motionen och överlämnar yttrandet till kommunfullmäktige.
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Reservation
Krister Thornberg (SD) reserverar sig mot beslutet och anför att detta ligger
utanför den kommunala kärnverksamheten.
Protokollsanteckning
Majoriteten redovisar följande protokollsanteckning:
"Majoriteten försvarar Kalmar kommuns vindkraftssatsning.
Vi beklagar vissa enskilda kommunpolitikers inställning och syn på den
satsning som varit en del av den gröna teknikutveckling som under många år
har pågått i vår värld. Satsningen har i huvudsak angripits utifrån ett
ekonomiskt perspektiv.
Det ligger i teknikutvecklingens natur att det är dyrt i början och blir billigare
med tiden, allt eftersom att tekniken förfinas.
Vi ser kommunala gröna satsningar som en helt nödvändiga. En förutsättning
för teknikutveckling är att det finns kommuner med pionjärsanda. Precis som
Kalmar. Det gör oss stolta över Kalmar kommun."

Sekreterare
Marcus Kindahl

Justeras
Johanna Petersson
ordförande

Sven-Erik Ekblad

Kalmar 2018-02-01

Motion angående redovisning av det ekonomiska resultatet för
kommunens vindkraftverk.
Under 2017 har jag vid flera tillfällen tagit upp den ekonomiska hanteringen av Kalmar
kommuns vindkraftverk. Det gäller då framförallt det system med ett internpris som
tillämpas för den elenergi som produceras vid vindkraftverket.
I min interpellation som behandlades i kommunfullmäktige den 2017-04-24 ställde jag
följande fråga till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C).
”Anser du att resultatet som serviceförvaltningen redovisar om drygt en miljon kronor för
vindkraftverket under 2016 är rättvisande?”
Ingemar Einarsson (C) gav mig då följande svar enligt protokollet.
”Resultatet för vindkraften som redovisas av Servicenämnden är serviceförvaltningens
interna resultat liksom övriga verksamheters resultat som redovisas av förvaltningen, vilket
jag anser rättvisande utifrån Servicenämndens årsrapport.”
Det är förvånande att kommunalrådet Ingemar Einarsson (C) anser att resultatet som
redovisas är rättvist.
I min motion daterad 2017-04-26 beskriver jag hur detta internpris hanteras och hur det
påverkar kommunens olika abonnenter på ett negativt sätt. Enligt svaret på motionen
överdebiterades kommunens förvaltningar med 1 325 976 kronor under 2014, 1 743 964
kronor under 2015, 1 087 658 kronor under 2016. För 2017 var överdebiteringen lägre då
interpriset sattes ner från 77 öre/kWh till 0 öre/kWh, under årets fyra sista månader. Vilket i
praktiken innebär att pengar betalades tillbaka till förvaltningarna men överdebiteringen blev
trots det ändå ca 800 000 kronor.
Den överdebitering som Serviceförvaltningen tillämpat har därmed givet ett missvisande
resultat när det gäller vindkraftverket. Det ekonomiska resultatet har blivit direkt felaktigt i
förhållande till det marknadsmässiga resultatet. Enligt den information jag fått har ingen
sammanställning gjorts över det marknadsmässiga resultatet under de år som Kalmar kommun
ägt vindkraftverket.
Det resultat som baserats på den överdebitering med internpris är också det resultat som
redovisats i Serviceförvaltningens årsredovisning. Därmed har man från Serviceförvaltningen
sida enligt min åsikt vilselett samtliga politiker i Servicenämnden, kommunstyrelsen och
kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, under flera år.

I årsrapporten för 2016 kan följande läsas.
”Vindkraften, som redovisas inom denna verksamhet, har under året gett högre intäkter än
budgeterat och ger därmed ett överskott på 1,0 mnkr.”
Det marknadsmässiga resultatet för 2016 var enligt Serviceförvaltningens egna ekonomers
nya uträkning –325 tkr. Skillnaden är med andra ord 1 325 000 kronor mellan det redovisade
resultatet i årsrapporten och det marknadsmässiga resultatet, som är det verkliga resultatet för
Kalmar kommun.
Det är med andra ord direkt vilseledande information i Serviceförvaltningens årsrapporter när
det gäller vindkraftverkets ekonomiska påverkan på Kalmar kommuns ekonomiska resultat.
Sverigedemokraterna föreslår med anledning av detta kommunfullmäktige besluta:
att Kalmar kommun i första hand skall avskaffa systemet med ett internpris och därmed sluta
manipulera det ekonomiska resultatet för kommunens vindkraftverk.
att Serviceförvaltningen i sin årsrapport redovisar det marknadsmässiga resultatet och den
överdebitering som skett till förvaltningarna om inte internpriset avskaffas.

Thoralf Alfsson
Sverigedemokraterna
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Inledning
Under det gångna året har arbetet med revideringen av länets regionala utvecklingsstrategi, RUS,
avslutats. Förslaget var klart efter sommaren och under hösten gick utkastet på remiss till bland annat
länets kommuner, länsstyrelsen, och Linnéuniversitet. Regionförbundet har tidigare inte använt sig av
detta förfaringssätt men då Region Kalmar län bildas den 1 januari 2019 är det extra viktigt att ha RUS
väl förankrat inte i länet.
Även en ny regional transportplan blev klar och beslutad innan årsskiftet. Arbetet med framtagandet
av denna har löpt parallellt med processen för den nationella planen för transportsystemet 2018-2029.
I det gemensamma remissvar som har lämnats för länet uppmanas departementet att regeringen ger
Trafikverket i uppdrag att direktförhandla med Kalmar län för att ta fram en samlad plan när det gäller
järnvägen i länet. Svaret föregicks av en politisk dialog med länets kommuner, landstinget och
företrädare för näringslivet.
Aktiviteterna kring framtida strukturfonder och inte minst de politiska diskussionerna kring EU:s
långtidsbudget har intensifierats under året. Arbetet i regionerna med att påverka regeringen i frågan
drivs från SKL och den så kallade 8-gruppen där samtliga ordföranden för strukturfondsdelegationerna
ingår. Regeringen har inte haft någon tydlig position i frågan angående Sveriges syn på
strukturfonderna vilket många regioner är starkt kritiska till. EU:s strukturfonder är ett viktigt
finansiellt verktyg i det regionala utvecklingsarbetet. Under nuvarande period, 2014-2020, omsluter
programmen i Småland och Öarna cirka 1,2 miljarder kronor. På tjänstemannanivå sker ett
påverkansarbete i Bryssel via vårt Europakontor och i samverkan med andra aktörer.
Arbetet med att bilda region och kommunförbund har fortgått under året. Beslutet om den politiska
organisationen för regionen fattades under hösten samtidigt som ett förslag till tjänstemannaorganisation presenterades. Arbetet med regionbildningen leds av presidierna i landstinget och
regionförbundet samt landstings- och regiondirektör. Utöver det är ett antal tjänstemän är engagerade i
ett olika arbetsgrupper. Processen med att bilda kommunförbund har letts av PKN:s presidium och två
av länets kommunchefer. Utöver bildande av de nya organisationerna förbereds också avvecklingen av
regionförbundets organisation. Arbetet har löpt på väl och fortsätter under 2018.

Helena Nilsson
Regiondirektör
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Vårt uppdrag
Regionförbundet i Kalmar län är ett kommunalt samverkansorgan och ska verka för en
hållbar ekonomisk, social och kulturell utveckling i Kalmar län. Vårt syfte är att vara en
gemensam organisation för kommunerna och landstinget för att främja länets utveckling. I
egenskapen av samverkansorgan 1 har vi fått ett antal statliga planeringsuppgifter och
utvecklingsresurser. Vårt arbetssätt präglas i hög grad av samförstånd och konsensus och
många av de initiativ till förändringar och förbättringar som regionförbundet tar förutsätter
därför de egna medlemmarnas eller andra offentliga och privata aktörers aktiva medverkan.
Vår verksamhet ska utgå ifrån den regionala utvecklingsstrategin (RUS).
Enligt lagen om samverkansorgan ska vi:
•

utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner och landsting avser att
genomföra i samarbete med andra parter

•

samordna insatser för genomförande av strategin

•

besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete

•

upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur

•

följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet till
regeringen.

Enligt vår förbundsordning ska vi också:
•
ansvara för förskottering av medel till statliga investeringar i infrastruktur av betydelse för regionen
•

ha möjlighet att bidra till finansiering, investeringar i och marknadsföring av infrastruktur av
betydelse för regionen

•

ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag2

•

verka för att eftergymnasial utbildning samt forskning och utveckling samordnas och anpassas
till regionens behov

•

ansvara för och samordna regionala näringspolitiska utvecklingsinsatser

•

ansvara för omvärldsbevakning, internationell verksamhet, marknadsföring och information
inom förbundets uppgiftsområde

•

ansvara för regional turismverksamhet

•

ansvara för regional samordning och intressebevakning av miljöfrågor, arbetsmarknadsfrågor
och kommunikationsfrågor inom förbundets uppgiftsområde

•

utse representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde

•

verka för att organisationer i Kalmar län, som arbetar med regionala utvecklingsuppgifter,
samordnar sina verksamheter

•

ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten eller som medlemmarna väljer
att tillföra förbundet

•

utgöra samverkans- och intresseorgan för länets kommuner

•

svara för den övergripande trafikpolitiken i länet.

1 Förordning

om regionalt tillväxtarbete (SFS 2007:713) och Lag (2002:34) om samverkansorgan i länen
regionförbundets styrelsemöte den 16 december 2015 beslutades att punkten om Kulturansvar stryks från
förbundsordningen från och med 1 januari 2016 i samband med att ansvaret för kulturfrågor förs över till Landstinget i
Kalmar län.
2 Vid
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Det politiska arbetet
Styrelse
Styrelsen är regionförbundets högsta beslutande organ. Den består av 33 ledamöter och lika många
ersättare. Av dessa är 22 utsedda av kommunerna och 11 av landstinget. Under 2017 har
regionförbundets styrelse sammanträtt vid sex tillfällen. Ordförande i styrelsen är Ulf Nilsson (S).
Vice ordförande är Akko Karlsson (MP) och Harald Hjalmarsson (M)

Arbetsutskott
Regionförbundets arbetsutskott består av sex ledamöter och två ersättare. Arbetsutskottet förbereder
ärenden till styrelsens sammanträden. Gruppen sammanträdde vid åtta tillfällen under 2017.
Ordförande i arbetsutskottet är Ulf Nilsson (S). Vice ordförande är Akko Karlsson (MP) och Harald
Hjalmarsson (M).

Primärkommunala nämnden
Primärkommunala nämnden (PKN) består av 15 ledamöter och lika många ersättare och är ett organ
för primärkommunala frågor av gemensamt intresse. Under 2017 har sex sammanträden med PKN
genomförts. Ordförande i nämnden är Tomas Kronståhl (S), och vice ordförande är Henrik Yngvesson
(M).
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Medarbetare
Regionförbundet strävar efter att skapa en effektiv och långsiktigt hållbar verksamhet som bidrar till
länets utveckling med goda resultat. Vårt arbetssätt präglas i hög grad av samförstånd. Kompetenta
och delaktiga medarbetare är tillsammans med en väl fungerande dialog såväl internt som externt en
nyckel till framgång. För medarbetarnas del innebär det bland annat kompetensutvecklingsinsatser,
krav på flexibilitet och att vara delaktig i den utveckling som sker.
De värderingar som präglar arbetsplatsen och som vi arbetar för att omsätta i det dagliga arbetet är:
•

arbetet på regionförbundet ska präglas av öppenhet

•

vi tar stort personligt ansvar och respekterar varandra

•

vi är positiva och gör alltid vårt bästa

•

bemötandet på arbetsplatsen kännetecknas av prestigelöshet, rättvisa, förståelse och
ärlighet

•

vi värderar nyfikenhet och är öppna för förändring

Regionbildning
Den 1 januari 2019 kommer Region Kalmar län att bildas genom att det regionala utvecklingsansvaret,
som idag ligger på Regionförbundet i Kalmar län, går över till Landstinget i Kalmar län.
Regionförbundet upphör som en konsekvens av detta från och med den 31 december 2018. Länets tolv
kommuner kommer parallellt att bilda ett kommunförbund för primärkommunala frågor.
Under 2017 påbörjades arbetet med att bilda Region Kalmar län samt att planera för avveckling av
regionförbundet. Arbetsgrupper inom områdena kommunikation, ekonomi, IT, personal,
ärendehantering, samt avtal startade sitt arbete under den gemensamma ledningen för
regionbildningen. Under våren 2018 intensifieras motsvarande arbete gällande kommunförbund.
Under hösten startade processen med att göra en risk- och konsekvensanalys av förändring och avslut
av regionförbundet, enligt Arbetsmiljöverkets regelverk, inför ovanstående förändringar. Samtliga
områdesgrupper har med metoden SWOT-analys gjorts delaktiga i de förändringar som pågår.
Resultaten från dessa analyser kommer tas tillvara och hanteras på olika sätt.

Personalförsörjning
Antal anställda
Den 31 december 2017 fanns det 87 personer anställda vid regionförbundet, jämfört med 91 personer
vid samma tidpunkt föregående år. Det totala antalet medarbetare var vid årsskiftet något färre än
föregående år beroende på regionförbundets flexibla och projektorganiserade verksamhet som bidrar
till variationer i antal anställda under året. Därutöver pågick några ersättningsrekryteringar vid årets
slut.
Anställningsform och medelålder
Av de totalt 87 anställda hade 62 en tillsvidareanställning och 25 en tidsbegränsad anställning. Flera
av de tidsbegränsat anställda arbetade med kortare och externt finansierade projekt. 10 av de 25
tidsbegränsat anställda hade en intermittent anställning, det vill säga en behovsanställning för
specifika/enstaka mindre uppdrag (jämfört med 13 stycken 2016).
Av de anställda var 60 kvinnor (69 procent) och 27 män (31 procent). Medelåldern hos de anställda
var 47 år, både för kvinnor och män.
Regionförbundet i Kalmar län
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Personalomsättning och pensionsavgångar
Under året har 16 personer slutat sin anställning vid regionförbundet, bland annat beroende på att
externt finansierade projekt avslutats. Flertalet tjänster har ersatts med nya medarbetare.
Personalomsättningen var 23 procent. Två personer har gått i pension och ytterligare
pensionsavgångar förväntas ske fram till årsskiftet 2018/2019.

Arbetsmiljö och hälsa
Frågor om medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö har alltid varit viktiga för att skapa en långsiktigt
hållbar och effektiv verksamhet på regionförbundet. Detta område är nu särskilt viktigt att hålla fokus
på i de förändringar som vi nu står inför.
Målet är att vi ska vara en arbetsplats med
•

god arbetsorganisation

•

gott ledarskap

•

goda möjligheter för den anställde att påverka sin arbetssituation

•

god balans mellan arbets- och privatliv

•

gott socialt stöd arbetskamrater emellan

•

god fysisk arbetsmiljö

Under året har följande aktiviteter genomförts inom arbetsmiljöområdet. En hälsoundersökning
gjordes av företagshälsovården bland medarbetarna (54 personer deltog) och en utbildning i hjärt- och
lungräddning (26 personer deltog). När individuella behov har funnits, har företagshälsovårdens
ergonom anlitats för utprovning av utrustning och arbetsanpassning av kontorsarbetsplats.
För att främja medarbetarnas hälsa erbjuds ett friskvårdsbidrag på 2 000 kr per kalenderår. Under 2017
utnyttjade 52 personer hela eller delar av bidraget.

Handlingsplan mot kränkande särbehandling och trakasserier
En handlingsplan mot kränkande särbehandling och trakasserier togs fram under hösten. Under våren
2018 kommer medarbetarna att delta i utbildning och dialog i ämnet. Vid sidan av detta arbete har
Metoo-rörelsen bidragit till en ökad medvetenhet om denna typ av frågor.

Nyckeltal sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har legat på en fortsatt låg nivå, och den minskade något under 2017. Sjukfrånvaron var
2,60 procent av den totala ordinarie arbetade tiden. Kvinnornas sjukfrånvaro var något högre än
männens (1,43 procentenheter) och gruppen 50 år eller äldre har en något högre sjukfrånvaro än övriga
grupper (2,42 procent). Att långtidssjukfrånvaron har ett så högt värde (22,50 procent) beror framför
allt på att värdet beräknas som andel av den totala sjukfrånvaron som i sin tur är relativt lågt.
Dessutom handlar det totalt sett om ett fåtal personer.
Sjukfrånvaro i procent

2017

2016

2015

Total sjukfrånvaro

2,60

3,15

1,46

Långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro > 60
dagar

22,50

24,22

22,10

Total sjukfrånvaro, kvinnor

2,50

3,45

1,80

Total sjukfrånvaro, män

1,07

2,46

0,57

Regionförbundet i Kalmar län

8

Årsredovisning 2017

Total sjukfrånvaro, 0 – 29 år

*

*

2,84

Total sjukfrånvaro, 30 – 49 år

1,83

1,79

0,76

Total sjukfrånvaro, 50 år –

2,42

4,46

1,79

* Redovisas ej p.g.a. undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet
anställda i gruppen är högst 10 eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ.

Regionförbundets rutin för bevakning och uppföljning av sjukskrivningar och rehabiliteringsbehov har
tillämpats i några få förekommande fall och individuella handlingsplaner har upprättats där behov
funnits. Det finns också ett etablerat samarbete med företagshälsovården som, i samråd med aktuell
chef, har bidragit i rehabiliteringsarbetet när en sjukskrivning bedömts vara arbetsrelaterad.

Regionförbundet i Kalmar län
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Ekonomisk måluppfyllelse
Regionförbundets intäkter för 2017 uppgår till 124 155 tkr. Årets resultat är ett överskott på 2 496 tkr.

INTÄKTER 2017
Statsbidrag regional
kulturverksamhet (1 125 tkr)
1%
Övriga ersättningar och
intäkter (24 374 tkr)
20%

Medlemsavgifter
(34 897 tkr)
28%

Medlemsbidrag (13 488 tkr)
11%

Projektbidrag (50 271 tkr)
40%

Medlemsavgifter och medlemsbidrag från länets kommuner och landstinget utgör tillsammans 39 %
av finansieringen. Resterande 61 % består av extern finansiering i form av projektbidrag, statsbidrag
och övriga ersättningar och intäkter. Fördelningen mellan olika intäktsslag framgår av diagrammet
ovan.

Finansiella mål och ekonomisk ställning
Styrelsen har fastslagit tre finansiella mål:
Soliditeten mäter betalningsförmågan på lång sikt och visar hur stor del av tillgångarna som
finansieras med egna medel. Då soliditeten är 39 % (2016: 37 %) och målvärdet är att soliditeten ska
överstiga 20 %, har det finansiella målet uppnåtts.
Likviditeten visar betalningsförmågan på kort sikt och har som målvärde att överstiga 100 %, vilket
uppfylls med god marginal då likviditeten är 169 % (2016: 162 %).
Projektfinansieringsgraden är ett mått på betalningsförmåga avseende kostnader i projekt i avvaktan
på inbetalning av extern medfinansiering och ska överstiga 100 %. Nyckeltalet för 2017 uppgår till
671 % (2016: 1 247 %). Förändringen jämfört med 2016 beror på en kombination av en högre andel
upparbetade kostnader i pågående projekt och en lägre andel projektmedel som betalats ut i förskott
vid bokslutstidpunkten 2017 än vad som var fallet 2016.

Regionförbundet i Kalmar län
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Till förbundets förfogande står:
•

från föregående år balanserat resultat 31 119 910 kr

•

årets resultat 2 496 304 kr

•

Summa eget kapital 33 616 214 kr

Eget kapital för 2016 har justerats med -4 097 029 kr för tidigare års avsättning till förtroendevaldas
pensioner.
Eget kapital per resultatenhet:
•

Kansli 28 155 508 kr (anm; 5,5 mkr är bundet i Kommunernas Hus AB)

•

AV-Media 3 568 964 kr

•

Fokus Kalmar län 1 891 742 kr

Regionförbundet uppfyller Kommunallagens krav på att ha balans i ekonomin. Målen för god
ekonomisk hushållning har uppnåtts.

Viktigare händelser för bedömning av resultat och ställning
Efter att projektverksamheten under ett par års tid har befunnit sig i glappet mellan två av EU:s
programperioder har, med början under hösten 2016, flera stora projekt startat. Dessa är nu bemannade
och i full drift, vilket visar sig i bokslutet där såväl intäkter som kostnader ökat jämfört med
föregående år. Projekten bedrivs inom områden som integration, skolfrågor, ungdomspolitik,
livsmedel och marknadsföring av regionen.
Enligt verksamhetsplan och budget, och i likhet med år 2015 och 2016, belastar även i år finansiering
av verksamheten kommunal praktisk samverkan socialtjänst (KOMPASS) resultatenheten Fokus med
1 200 tkr. Till detta kommer avvecklingskostnader för personal med 2 tkr.

Intäkter 2013-2017
250 000 000
200 000 000
150 000 000
100 000 000
50 000 000
0

2013

2014

2015

2016

Medlemsavgifter

Medlemsbidrag

Projektbidrag

Övriga ersättningar och intäkter

2017

Statsbidrag regional kulturverksamhet

Förändringen i total omsättning, men även fördelning mellan de olika intäktsslagen de senaste fem
åren, illustreras i diagrammet ovan.
Regionförbundet i Kalmar län
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Kostnader 2013-2017
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Övriga rörelsekostnader

2016
Personalkostnader

2017
Avskrivningar

Motsvarande förändring av rörelsekostnader framgår av ovanstående diagram. Jämförelsetalen 2016
har justerats med 531 tkr i ökade personalkostnader med anledning av avsättning för förtroendevaldas
ålderspensioner.

Årets resultat
Regionförbundet redovisar ett positivt resultat med 2 496 tkr, att jämföra med budgeterat underskott
på 1 500 tkr. Resultatet inkluderar underskott med 1 202 tkr i resultatenheten Fokus.
I jämförelsesiffrorna för 2016 har justering för förtroendevaldas pensioner gjorts, vilket innebär att
resultatet för kansliet justerats med -531 tkr.

Budgetavvikelse
2017

Driftredovisning, tkr

2017

2016

Budget
2017

Kansli

3 596

4 478

-5

3 601

AV-Media

127

3

0

127

-1 202

-1 222

-1 500

298

Nka

-13

-147

0

-13

Räntenetto

-12

150

5

-17

2 496

3 262

-1 500

3 996

Fokus

Resultat

Kansliets överskott på 3 596 tkr är en följd av att utfallet för projektbidrag (not 4) och övriga
ersättningar och intäkter (not 6) under perioden blev högre än budgeterat, samtidigt som övriga
Regionförbundet i Kalmar län
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rörelsekostnader (not 9) och personalkostnader (not 10) är lägre än förväntat. Projektverksamheten har
bidragit med ett positivt netto på 700 tkr.
AV-Media visar ett positivt resultat på 127 tkr. Under året har verksamheten periodvis haft vakanser
som nu är tillsatta. Utfallet på personalkostnader blev till följd av detta lägre än budgeterat. Samtidigt
överstiger övriga kostnader budget, men inte i motsvarande omfattning, vilket sammantaget förklarar
den positiva budgetavvikelsen.
Fokus redovisar ett underskott med 1 202 tkr, vilket är 298 tkr lägre än budgeterat då kostnader för
personalavveckling i stort sett uteblivit. Ingen verksamhet har bedrivits sedan 2013, men medel har
nyttjats för verksamheten KOMPASS med 1 200 tkr och resultatenheten bär vissa
avvecklingskostnader för personal.
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) redovisar ett resultat på -13 tkr och har följt budget.
Verksamheten finansieras av projektmedel och statsbidrag beviljade för särskilda uppdrag.
Finansnettot -12 tkr är 17 tkr lägre än budgeterat främst beroende på negativa valutakursdifferenser
(not 12).
Småland Blekinge Hallands Brysselkontor redovisas inte i sammanställningen ovan. Verksamheten
omsatte 3 694 tkr, och resultatet blev ett överskott på 1 188 tkr. Under året har verksamheten utökats
med en medarbetare och flyttat till större kontorslokaler. I det nya hyresavtalet förhandlades sex
månaders hyresfri tid, vilket är en del av förklaringen till överskottet. Budget för 2017 rymmer
kostnader för tre medarbetare på heltid under hela året, men då den nya tjänsten inte var bemannad
hela året är såväl personalkostnader som övriga kostnader lägre än budgeterat. I enlighet med tidigare
hantering av resultatet fonderas, i stället för att återbetalas, den del av medlemsavgiften som inte
nyttjats under året. Dessa medel används för resultatutjämning. Ingående reserv 2017 var ett överskott
på 369 tkr. Årets resultat fonderas till kommande år.
IT Plattform Småland & Öland AB ägs till lika delar av Region Kronoberg, Smålands Turism AB och
Regionförbundet i Kalmar län. Bolaget har i uppdrag av ägarna att utveckla, effektivisera och
samordna den ”IT-plattform” som har utvecklats av ägarna gemensamt. Bolaget fakturerar ägarna för
drift, underhåll & support av teknisk IT-plattform. De utförda tjänsterna bedöms vara av gemensam
nytta och ägarna faktureras med lika belopp, vilket för 2017 blev 350 tkr då överskott från tidigare år
kunnat användas (jmf 2016: 750 tkr).

Investeringsredovisning
Investeringar på 103 tkr har gjorts under perioden (not 11). Beträffande kapitalkrävande anskaffningar
tillämpar regionförbundet i regel leasing.

Ekonomisk framtidsbedömning
Under året har arbetet i flera stora projekt tagit fart, bland annat inom områdena livsmedel, integration,
skolfrågor och ungdomspolitik. Regionförbundets omsättning har som en direkt följd av detta ökat
jämfört med föregående år då projektverksamheten påverkades av att befinna sig i glappet mellan två
av EU:s programperioder. Projektverksamheten förväntas fortsätta på årets nivå.
För verksamheten KOMPASS och avvecklingskostnader för personal har 1 202 tkr av Fokus eget
kapital använts. Avtalet med länets kommuner för verksamheten KOMPASS omfattar åren 20172018, där regionförbundets del av finansiering är 1 200 tkr per år. Av Fokus eget kapital återstår 1 892
tkr att använda under avtalsperiodens sista år. För att regionförbundets samlade ekonomi inte heller
under 2018 ska visa underskott krävs att kansliets verksamhet, genom positivt netto för
projektverksamheten, tillkommande andra intäkter eller lägre övriga kostnader, genererar minst lika
mycket överskott som Fokus redovisar i underskott, samt att övriga resultatenheter minst redovisar
nollresultat.
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Den nya programperioden för strukturfonderna har startat. Nya regler för bidragen jämfört med
föregående strukturfondsperiod innebär att vissa typer av projekt blir svårare att finansiera, och att
ersättningen för de administrativa omkostnaderna blir lägre. Det kan därför bli svårare att få extern
kostnadstäckning för insatser.
Regionförbundet i Kalmar län kommer att avvecklas per den 31 december 2018, och verksamheten
övergår till Region Kalmar län respektive Kommunförbundet i Kalmar län. Processerna medför
kostnader utöver ordinarie verksamhet som kommer att belasta regionförbundet under 2018. När
likvidationen avslutats kommer eventuella kvarvarande tillgångar fördelas mellan ägarna enligt
förbundsordningen.

Finansiella risker
Den finansiella risken bedöms vara relativt liten. Projektverksamheten står för den mest känsliga
delen, men ger också förutsättningar för att bedriva den verksamhet som genomförs. De enskilda
projekten budgeteras på detaljnivå och uppföljning görs löpande under året. Vid en ekonomisk
prognos om underskott i ett enskilt projekt finns det ofta handlingsutrymme för att minimera
underskottet.

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen skall enligt lagen om kommunal redovisning visa resultaträkning,
balansräkning och kassaflödesanalys för regionförbundet och övriga juridiska personer i vilka
regionförbundet har ett betydande inflytande. Kommunernas Hus AB (ägarandel 100 %) ska därför
ingå i den sammanställda redovisningen. Sammanställd redovisning visar överskott på 3 262 tkr.
Samtliga transaktioner framgår av noterna.

Intern kontroll
Granskning sker i enlighet med fastställd kontrollplan. Denna är framtagen utifrån risk- och
väsentlighetsanalyser. 2017 års kontrollplan innehåller fyra kontrollmoment inom områdena
upphandling/inköp, attesträtt, ärendeberedning och handlingars registrering. Internkontrollplanen
innehåller också tre åtgärder inom områdena IT-säkerhet, rutiner för uppföljning och utvärdering av
1:1-medel samt reducera sårbarhet/kvalitetssäkrande rutinbeskrivningar.
Kontrollerna avseende upphandling/inköp visar att det finns avvikelser. Utifrån uppföljningen av förra
årets interna kontroll föreslogs ett antal åtgärder. Under året har dessa genomförts. De avvikelser som
upptäckts ligger tidsmässigt före åtgärderna. Kontroll av attesträtt, ärendeberedning samt handlingars
registrering visar att det överlag fungerat bra.
I internkontrollplanen ingick tre områden för åtgärder. Rutin och processbeskrivningar har fortsatt i
grupperna. Ny styrrutin angående lösenord med högre säkerhetskrav har införts. När det gäller rutiner
för uppföljning och utvärdering av 1:1-medel kommer arbetet fortsätta under 2018. Detta beror på att
Tillväxtverket fått i uppdrag av Näringsdepartementet att ta fram nya riktlinjer för uppföljning.
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Resultaträkning, kr
Regionförbundet
not

Sammanställd redovisning

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

124 155 130

110 619 341

124 007 449

110 492 073

1
Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter

2

34 896 986

33 037 630

34 896 986

33 037 630

Medlemsbidrag

3

13 488 338

12 150 875

13 488 338

12 150 875

Projektbidrag

4

50 270 567

41 772 171

50 270 567

41 772 171

Statsbidrag kultursamverkan

5

1 125 000

1 112 000

1 125 000

1 112 000

Övriga ersättningar och intäkter

6

24 374 239

22 546 665

24 226 558

22 419 397

Jämförelsestörande poster

7

Verksamhetens kostnader

536 464

536 464
-120 319 250 -107 179 496

-121 501 732

-107 841 939

Utbetalade bidrag

8

-23 279 828

-16 198 824

-23 279 828

-16 198 824

Övriga rörelsekostnader

9

-47 273 363

-44 471 587

-46 090 881

-43 809 144

10

-50 948 541

-47 171 528

-50 948 541

-47 171 528

1, 11

-145 502

-202 475

-389 163

-451 114

2 507 896

3 111 391

3 299 036

3 397 927

26 821

182 040

1 821

149 607

26 821

182 040

1 821

149 607

-38 413

-31 847

-38 464

-31 914

-38 413

-31 847

-38 464

-31 914

2 496 304

3 261 584

3 262 393

3 515 620

2 496 304

3 261 584

3 262 393

3 515 620

Personalkostnader
Jämförelsestörande poster
Avskrivningar
Rörelseresultat
Övriga finansiella intäkter
Övriga ränteintäkter m m

12

Finansiella kostnader
Övriga räntekostnader m m
Resultat före extraordinära
poster

12

/Resultat efter finansiella poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat
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Balansräkning, kr
Regionförbundet
not

Sammanställd redovisning

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

5 912 894

5 955 395

4 281 028

4 567 190

332 794

375 295

4 170 928

4 457 090

332 794

375 295

535 944

643 418

3 634 984

3 813 672

1
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella
Materiella

11

varav ADB och övrigt
varav byggnader och mark
varav finansiell leasing
Finansiella

5 580 100

5 580 100

110 100

110 100

580 100

580 100

110 100

110 100

500 000

500 000

80 100

80 100

110 100

110 100

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

80 023 486

77 909 409

83 747 777

79 945 009

109 800

123 579

109 800

123 579

109 800

123 579

109 800

123 579

16 380 748

14 967 555

16 421 556

14 802 990

Kundfordringar

3 438 366

3 106 514

3 424 758

2 888 429

Skattefordringar

2 328 797

4 967 721

2 344 725

4 983 649

535 470

519 987

547 751

532 250

10 078 114

6 373 333

10 104 321

6 398 662

63 532 938

62 818 275

67 216 421

65 018 440

85 936 380

83 864 804

88 028 805

84 512 199

13

varav aktier
i koncernföretag
i andra företag
varav fordringar
fordringar i koncernföretag
Omsättningstillgångar
Förråd, lager
Rikskuponger
Övrigt
Koncernfordringar
Fordringar

14

Övriga fordringar
Interimsfordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa o bank
SUMMA TILLGÅNGAR
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Regionförbundet

Sammanställd redovisning

not

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

17

33 616 214

31 119 910

35 509 634

32 247 240

100 000

100 000

100 000

100 000

EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
varav bundet eget kapital
Reservfond
justering

-3 566 439

varav ingående fritt eget kapital
varav årets resultat
Avsättningar
varav pensioner och liknande
förpliktelser

16

Skulder

14

-3 566 439

31 119 910

31 424 765

32 147 241

32 198 059

2 496 304

3 261 584

3 262 393

3 515 620

5 000 310

4 526 258

5 000 310

4 526 258

5 000 310

4 526 258

5 000 310

4 526 258

47 319 856

48 218 636

47 518 861

47 738 701

47 319 856

48 218 636

47 518 861

47 738 701

9 725 641

9 882 757

9 783 883

9 295 449

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Interimsskulder

224 158

224 158

8 244

89 966

48 341

37 361 813

38 335 879

37 420 854

38 394 911

85 936 380

83 864 804

88 028 805

84 512 199

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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Borgens- och ansvarsförbindelser
Sammanställd
redovisning

Regionförbundet

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

Ställda säkerheter
Bankgaranti har tecknats avseende 6 månaders
hyra för hyreskontraktet i Bryssel.

Inga

Inga

Inga

Inga

Tillgångar i SKL Pensionsstiftelse

12 702 284

11 949 638

12 702 284

11 949 638

Ansvarsförbindelse pensionsförpliktelser från
förutvarande Kalmar läns Kommunförbund och
regionförbundet till och med juni 2002

12 484 517

12 500 024

12 484 517

12 500 024

Ansvarsförbindelse visstidspension PBF

905 055

816 830

905 055

816 830

Ej säkrad förpliktelse

687 288

1 367 216

687 288

1 367 216

222 000

260 000

222 000

260 000

Operationell leasing, överstigande 3 år
Förfallobelopp under det närmaste året
Återstående framtida förfallobelopp efter det
närmaste året

144 000

144 000

Hyreskontrakt med Kommunernas Hus AB är ett
ettårigt kontrakt.
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Kassaflödesanalys, kr
Sammanställd
redovisning

Regionförbundet

not

2017-12-31

2016-12-31 2017-12-31

2016-12-31

Årets resultat, efter finansnetto

17

2 496 304

3 261 584

3 262 393

3 515 620

Justering för av- och nedskrivningar

11

145 502

202 475

389 163

451 114

16

474 052

500 458

474 052

500 458

3 115 858

3 964 517

4 125 608

4 467 192

-1 413 193

6 319 688

-1 618 565

6 060 650

13 779

3 281

13 779

3 281

-898 780

2 574 178

-219 840

2 054 328

817 664

12 861 664

2 300 982

12 585 451

-103 001

-285 138

-103 001

-775 137

-103 001

-285 138

-103 001

-775 137

0

0

0

0

ÅRETS KASSAFLÖDE

714 663

12 576 526

2 197 981

11 810 314

Förändring likvida medel

714 663

12 576 526

2 197 981

11 810 314

62 818 275

50 241 748 65 018 440

53 208 126

63 532 938

62 818 275 67 216 421

65 018 440

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Justering för betald skatt
Justering för gjorda avsättningar
Justering för ianspråktagna avsättningar
Just. för övr ej likvidpåverkande poster
(reavinst/förlust)
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar

14

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga placeringar
Ökning (-)/minskning (+) förråd och varulager
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder

14

Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar

11

Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Investering i finansiell leasing
Försäljning av finansiell leasing
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Ökning (+)/minskning (-) långfristiga skulder
Ökning (+)/minskning (-) finansiell leasing
Ökning (-)/minskning (+) långfristiga fordringar
Övriga finansiella poster
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunal redovisningslag (SFS 1997:614) samt i likhet med
föregående årsredovisning, om inte annat anges nedan.
Den sammanställda redovisningen avser Regionförbundet i Kalmar län och Kommunernas Hus AB.
Eget kapital för 2016 har justerats med tidigare års avsättning till förtroendevaldas pensioner. 2016 års
resultat har justerats med 531 tkr vilket motsvarar årets kostnad för förtroendevaldas pensioner.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.
Anläggningstillgångar
Till anläggningstillgångar räknas inventarier och utrustning avsedd för stadigvarande användning i
verksamheten (mer än tre år) och med ett anskaffningsvärde som överstiger 25 000 kronor.
Programvaror och minnesuppdateringar ses inte som anläggningstillgångar. AV-Medias datorer, TVapparater, kameror och liknande som används till produktion eller uthyrning betraktas inte som
anläggningstillgångar.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden.
Följande avskrivningstider tillämpas:

ADB-inventarier
Övriga inventarier

Antal år
3
5

Leasingavtal, finansiella och operationella
Samtliga leasingavtal är och redovisas som vanliga hyresavtal (operationell leasing).
Tabellen nedan visar det nominella värdet av framtida leasingavgifter för avtal på mer än tre år.

Kaffemaskin
Vattenkylare
Kopieringsmaskin
Bilar

Antal
3
2
3
3

2018 (tkr)
18
10
72
122

2019 (tkr)
0
0
0
0

Not 2 Medlemsavgifter
Avser debiterade medlemsavgifter för länets kommuner och landstinget enligt beslutad budget.
Not 3 Medlemsbidrag
Erhållna ersättningar och anslag från länets kommuner och landstinget. Projektbidrag ingår inte i
posten.
Not 4 Projektbidrag
Omfattar projektbidrag där regionförbundet är projektägare (stödmottagare). Statsbidragen till
verksamheten inom Nka ingår med 9 500 tkr. Av totalbeloppet 50 271 tkr utgör 8 300 tkr EU-bidrag.
Not 5 Statsbidrag regional kulturverksamhet
Regionförbundet får i år 1 125 tkr i statsbidrag till regionbiblioteket från Kulturrådet.
Regionförbundet i Kalmar län
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Not 6 Övriga ersättningar och intäkter
I övriga ersättningar och intäkter på 24 374 tkr ingår bland annat kurs- och konferensavgifter med
9 601 tkr, kansliersättning från länsstyrelsens anslag med 5 957 tkr och finansiering av
Brysselkontoret med 3 040 tkr. Intäkterna avser såväl ordinarie verksamhet som projekt- och
kursverksamhet.
Kommunernas Hus AB har debiterat regionförbundet 2 172 702 kr för hyra och städning.
Regionförbundet har debiterat Kommunernas Hus AB 159 685 kr för fastighetstillsyn och
administration.
Not 7 Jämförelsestörande poster
Inga jämförelsestörande poster har förekommit under året.
Not 8 Utbetalade bidrag
Utbetalade bidrag uppgår till 23 280 tkr. I summan ingår bidrag till ALMI med 5 496 tkr och
projektbidrag inom kansliets projektverksamhet där bland annat Glasrikesmiljonen 1 och 2 ingår med
3 000 tkr vardera, Plug In med 4 120 tkr och Träprogrammet med 2 255 tkr.
Not 9 Övriga rörelsekostnader
Övriga rörelsekostnader 47 273 tkr, avser regionförbundets samtliga kostnader utöver
personalkostnader och utbetalade bidrag. Kostnaderna avser såväl ordinarie verksamhet som projektoch kursverksamhet.
Övriga rörelsekostnader (kr)
Konsulter, föreläsare, inhyrd personal
Övriga externa tjänster (konferensavgifter,
revision, övriga tjänster)
Lokalkostnader
Resor (bilar, biljetter, logi)
Annonser, utställningar, marknadsföring
Förbruknings- och kontorsmaterial,
förbrukningsinventarier, trycksaker
Post, frakter, tele, datakommunikation
Måltidskostnader och lokaler, egna kurser o
konferenser mm
Övrigt (medlemsavgifter, företagsförsäkring,
tidningar & facklitteratur mm)

2017

2016

25 179 285

22 594 080

1 577 097

3 389 038

3 123 614
4 111 926
1 526 632
4 363 804

3 041 528
3 987 809
1 194 947
4 283 768

2 201 374
4 099 204

2 416 205
2 645 936

1 090 427

918 276

47 273 363

44 471 587

Av kostnaderna för konsulter, föreläsare och inhyrd personal på totalt 25 179 tkr avser 15 183 tkr
kansliets projektverksamhet, 3 527 tkr kansliet i övrigt, 4 206 tkr avser Nka medan kurs- och
konferensverksamheten och samhällsorientering svarar för 1 444 tkr. Kostnaden för inhyrd personal/
tjänsteköp av längre karaktär ingår i ovanstående och uppgår till totalt 7 431 tkr för regionförbundet.
Kommunernas Hus AB har debiterat regionförbundet 2 172 702 kr för hyra och städning.
Regionförbundet har debiterat Kommunernas Hus AB 159 685 kr för fastighetstillsyn och
administration.
Not 10 Personalkostnader
Personalkostnader 50 949 tkr, avser regionförbundets samtliga personalkostnader, det vill säga såväl
ordinarie verksamhet som projektverksamhet.
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Personalkostnader (kr)

2017

Medeltal anställda (avser antal årsarbetare)

2016
80

78

Löner och ersättningar har uppgått till
Förtroendevaldas arvoden
Övrigas arvoden
Anställdas löner
Övriga ersättningar
Totala löner och ersättningar

2 008 922
28 000
32 302 956
975 976
35 315 854

1 883 727
21 010
30 577 272
807 391
33 289 400

Pensionskostnader
Sociala avgifter samt semesterlöneskuld
Övriga personalrelaterade kostnader
Bidrag för personal

4 924 291
10 775 567
595 217
- 423 522

3 450 137
10 138 962
591 076
- 298 047

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och
pensionskostnader

50 948 541

47 171 528

I övriga ersättningar ingår bland annat traktamente och bilersättning. Övriga personalrelaterade
kostnader omfattar till exempel utbildning och motionsbidrag.
Pensionsavgifterna för anställda i Regionförbundet i Kalmar län regleras genom löpande betalning av
avgifter debiterade av KPA och Pensionsvalet. Pensionsförpliktelser för personal från åren 2002 och
tidigare, samt ansvarsförbindelse för förtroendevaldas visstidspension enligt PBF redovisas under
Borgens- och ansvarsförbindelser. Jämförelsetalen 2016 har justerats med 531 tkr i ökade
personalkostnader med anledning av att avsättning för förtroendevaldas ålderspensioner har lagts till.
Not 11 Inventarier
Inventarier (kr)
Ingående anskaffningsvärden
+ Inköp

2017-12-31 2016-12-31
6 765 785
103 001

6 480 647
285 138

6 868 786

6 765 785

- Försäljning
- Utrangering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
- Avskrivningar

- 6 390 490 - 6 188 015
- 145 502 - 202 475

Utgående ackumulerade avskrivningar

- 6 535 992 - 6 390 490

Utgående restvärde enligt plan

332 794

375 295

Investeringar i utrustning till kontorslokal i Bryssel och en ny server för totalt 103 tkr har gjorts under
året.
Not 12 Finansiella intäkter och kostnader
Av periodens finansiella intäkter avser 25 tkr ränta på fordran (5 000 tkr) på Kommunernas Hus AB.
De finansiella kostnaderna på totalt 38 tkr består huvudsakligen av valutakursförluster.
Regionförbundet debiterar enligt avtal ränta på lån till Kommunernas Hus AB med 25 tkr.
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Not 13 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier (kr)

Antal

2017-12-31

2016-12-31

Aktier i Kommunernas Hus i
Kalmar AB
(556190-8368) (100%)

5 000

500 000

500 000

IT Plattform Småland & Öland AB
(33,33%)

500

50 000

50 000

Aktier i E22 AB (20%)

200

20 000

20 000

Aktier i Industriellt
Utvecklingscentrum IUC
Träcentrum i Nässjö AB (2,5%)

10

10 000

10 000

Sweden China Trade Council
ekonomisk förening

1

100

100

Långfristiga fordringar (kr)

Långfristig fordran som förfaller till betalning
Senare än fem år efter balansdagen:

2017-12-31

2016-12-31

5 000 000

5 000 000

Regionförbundet har ett långfristigt lån till Kommunernas Hus AB. Säkerhet är fastighetsinteckning på
4 200 tkr.
Not 14 Fordringar och kortfristiga skulder
Fordringar uppgår totalt till 16 381 tkr fördelat på kundfordringar 3 438 tkr, skattefordringar 2 329 tkr,
övriga fordringar 536 tkr och interimsfordringar 10 078 tkr. Av interimsfordringar utgör i 8 423 tkr
fordringar på projektbidrag.
Kortfristiga skulder uppgår totalt till 47 320 tkr fördelat på leverantörsskulder 9 726 tkr, skatteskulder
224 tkr, övriga skulder 8 tkr och interimsskulder 37 362 tkr. Av interimsskulder utgör 25 743 tkr
förskottsbetalad projektfinansiering.
Regionförbundet har en kortfristig fordran på 17 tkr på Kommunernas Hus AB. Kommunernas Hus
AB har inga fordringar på regionförbundet vid årsskiftet.
Not 15 Kassa och bank
Regionförbundet har en (outnyttjad) checkkredit på 1 000 000 kr. Bankbehållningen och förändringen
av likvida medel framgår av balansräkning och kassaflödesanalys.

Regionförbundet i Kalmar län

24

Årsredovisning 2017

Not 16 Avsättningar för pensioner

Avsatt till pensioner

2017-12-31

2016-12-31

Ingående avsättning

4 526 258

429 229

Justering

3 566 439

Ränte- och basbeloppsuppräkning

85 000

Ändrad diskonteringsränta

88 000

Nyintjänande PBF

360 000

Nyintjänande OPF-KL
Övrig post

12 000
- 163 500

Förändring löneskatt
Summa avsatt till pensioner

427 000

92 552

103 590

5 000 310

4 526 258

Visstidspension betalas ut till en före detta politiker.
Avsättningen 2016 har justerats med 3 566 tkr på grund av tidigare års avsättning till förtroendevaldas
pensioner.

Not 17 Förändring av eget kapital
Eget kapital (kr)
Belopp vid årets ingång

2017-12-31

2016-12-31

31 119 910

31 424 765

Justering
Årets resultat, AV-Media
Årets resultat, Fokus Kalmar län
Årets resultat, övrigt
Belopp vid årets utgång

- 3 566 439
126 847

2 999

- 1 202 492

- 1 221 906

3 571 949

4 480 491

33 616 214

31 119 910

Eget kapital 2016 har justerats med 3 566 tkr på grund av tidigare års avsättning till förtroendevaldas
pensioner. Resultatet 2016 har justerats med 531 tkr avseende årets avsättning till förtroendevaldas
pensioner.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE »
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Befolkning och välfärd

I verksamheten ingår att samordna arbetet inom Länsgemensam ledning i samverkan inom
socialtjänsten och angränsande område hälso- och sjukvård. Området samordnar även
utvecklingsarbetet inom socialtjänsterna i länets kommuner samt kommunernas
arbetsmarknadsnätverk. Vi driver och stödjer samverkan inom samhällsorientering för
nyanlända vuxna, unga och anhöriginvandrare på modersmål samt kring ungas uppväxt. Vi
är också representerade i SKL:s nationella referensgrupp för arbetsmarknad och integration.

Mål 1
Bidra till en jämlik och jämställd
region med fokus på vård och
omsorg, nyanlända och ungdomar.

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja

Indikatorer – mål 1

Utfall för indikatorerna

Samtliga ledningar i länets
kommuner ska ha erbjudits utbildning
i jämställdhet.

Ej genomfört. Länsstyrelsen har under 2017 anställt en
jämställdhetsstrateg som tillsammans med regionförbundet
och landstinget planerar för ett erbjudande i samband med
att länet antar en ny jämställdhetsstrategi den 8 mars 2018.
Till strategin kommer finnas ett så kallat anslutningssystem
till stöd för de kommuner och organisationer som ställer sig
bakom strategin.

”Unga i samverkan” ska ha
genomfört åtta aktiviteter kring ungas
jämlika uppväxt.

Fler aktörer ska finnas med i
samverkan kring vägar in på
arbetsmarknaden.

Fem nätverksträffar hölls under året med nätverket som
samverkar kring ungdomsenkäten LUPP, Lokal uppföljning
av ungdomspolitiken. Dessa möten täckte tillsammans väl
upp de områden som identifierats bland annat för att kunna
göra gemensamma satsningar i länet kring jämställdhet,
trygghet, ungas hälsa och delaktighet. Regionförbundet
deltog också i den nordiska jämställdhetskonferensen
YouthEQ med särskild inriktning mot unga samt
medverkande i planeringen och som föreläsare på en av
Reglabs nätverksträffar inom Ung region.
Regionförbundet har samordnat fyra möten för länets
arbetsmarknadsenheter under året. Utöver detta har
arbetsmarknadsfrågor och kompetensutveckling varit ett
tema för kommunstrategiska överläggningar under hösten.
I november 2017 beviljades regionförbundet 13,4 miljoner
kronor från ESF för att arbeta med projektet Samverkan
leder till arbete under tre år.
Projektet ska medverka till att fler kvinnor och män
kommer i arbete, studier eller närmare arbetsmarknaden. I
projektet ska man också arbeta för en bättre samverkan
mellan aktörer som ansvarar för arbetsmarknadsfrågor,
utbildning och kompetens-försörjning. I projektet ingår ett
fördjupat samarbete med länets företag för att öka
möjligheterna till exempelvis praktik. Regionförbundet är
projektägare.
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Fler aktörer ska finnas med i
utvecklingsarbetet inom stöd, vård
och omsorg.

Samtliga av länets kommuner har
påbörjat implementeringen av ”IBIC –
Individens behov i centrum”.

Kommungemensamma
kompetensutvecklingsplanen inom
”Kompass – Kommunal Praktisk
Samverkan Socialtjänst”
ska vara genomförd i samtliga
kommuner.

Utvecklingsrådet har under första halvåret utökat sin
representation av brukare, anhöriga och närstående samt
olika intresseföreningar. Rådet ingår i den regionala
samverkans- och stödstrukturen för socialtjänsten och
angränsande hälso- och sjukvård i Kalmar län.
Beredningsgruppen för länsgemensam ledning i
samverkan, har haft två möten med skolcheferna under
våren 2017 vilket har medfört att nu även skolan har
möjlighet att kalla socialtjänsten och landstinget till en så
kallad samordnad individuell plan.
Regionförbundet har under året genomfört flera
länsövergripande nätverksträffar samt genomfört
utbildningar i verktyget IBIC i länets kommuner. Det
regionala nätverket har tagit fram en strategi för det
länsövergripande arbetet med systematisk uppföljning och
implementering är påbörjad i majoriteten av länets
kommuner
Under våren genomfördes en introduktionsutbildning för
nya handläggare inom socialtjänsten i länets kommuner.
Under hösten genomfördes utbildningar inom följande
områden: samtal med barn, klarspråk, anknytning samt
lagen om vård av unga och lagen om vård av missbrukare.
Sammanlagt har 160 personer gått utbildningarna.

Mål 2
Bidra till samverkan och
sammanhållen vård, stöd, omsorg
och välfärd i Kalmar län.

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja

Indikatorer – mål 2

Utfall för indikatorerna
Dessa återfinns i uppföljningen av styrdokumentet för
länsgemensam ledning i samverkan.

Ett gemensamt samverkansavtal
mellan landsting och kommunerna
som inkluderar samtliga
verksamheter som berör barn och
unga såsom skola, socialtjänst,
barnpsykiatri, habilitering.

En gemensam handlingsplan för
framtidens mest sköra äldre i
Kalmar län.

Arbetet pågår enligt plan och beräknas vara klart vid
årsskiftet 2017/2018.

En gemensam strategi- och handlingsplan är upprättad
mellan kommunerna och landstinget i Kalmar län för 20172018.

En gemensam handlingsplan för
LOB (Lagen om omhändertagande
av Berusade personer).

Länsgemensam ledning beslutade under hösten att, i en
framtagen handlingsplan, ha fortsatt inriktning kring
kompetensutveckling och kommungemensamma rutiner.
Arbetsgruppen påbörjar planering av detta under 2018.

En gemensam handlingsplan för
Psykisk hälsa.

En regional gemensam handlingsplan för Kalmar läns
kommuner och landstinget är framtagen och beslutad samt
inrapporterad till SKL.
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En gemensam handlingsplan för
ungdomsmottagningarna i länet.

En gemensam överenskommelse i
linje med lagen om trygg och säker
utskrivning.
Genomföra utbildningar om
ovanstående överenskommelser.

Följa upp de samverkans/utvecklingsprojekt där fler än 6
kommuner ingår som pågår eller
startas under 2017.

Ett förslag på gemensamt ramavtal för kommunerna och
Landstinget i Kalmar län är framtaget och utskickat för remiss
under sommaren. Beslut väntas i början på 2018.
En överenskommelse är framtagen och beslut fattades på
respektive kommunfullmäktige samt på landstingsfullmäktige
under hösten.
Möten har genomförts på de tre sjukhusen i länet samt i varje
kommun. På dessa har även öppenvården deltagit.
Länsgemensamma praktiska anvisningar samt handlingsplan
är framtagna.
En utvärdering av introduktionsutbildningen har genomförts.
Utvärderingen visade på att majoriteten av deltagarna nöjda.

Mål 3
Bidra till samverkan, utveckling och
forskning mellan länets socialtjänster
genom Kompass.

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja

Indikatorer – mål 3

Utfall för indikatorerna

Samtliga kommuner tar aktivt del i
Kompass olika utvecklingsspår.

Kompetensutvecklingsplanen är klar
och implementeringen påbörjad.

”IBIC – Individens behov i centrum”
implementeras i samtliga kommuner.

Regionförbundet i Kalmar län

Arbetet går enligt plan och samtliga kommuner har
tillfördelats utbildningsplatser i
kompetensutvecklingsplanens olika delar och samtliga
kommuner har deltagit under 2017.
Med utgångspunkt från framtagen
kompetensutvecklingsplan har det under våren 2017
genomförts en introduktionsutbildning för nya handläggare.
Under hösten genomfördes utbildningar inom områdena:
Samtal med barn, klarspråk, anknytning samt LVU och
LVM. Dessa utbildningar riktade sig mot mer erfarna
handläggare. Sammanlagt har 195 utbildningsplatser
erbjudits och samtliga kommuner har deltagit.
Det har under året genomförts flera länsövergripande
nätverksträffar ledda av utvecklingsledaren.
Utvecklingsledaren har också genomfört utbildningar ute i
kommunerna. Det regionala nätverket har lagt upp en
strategi för det länsövergripande arbetet med systematisk
uppföljning och implementeringen är påbörjad i samtliga
kommuner.
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Mål 4
Bidra till att bygga samverkan för
en stark arbetsmarknadsregion.

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Nej

Indikatorer – mål 4

Utfall för indikatorerna

Tydliga, delade målbilder för länets
utveckling på
arbetsmarknadsområdet i RUS,
Regional utvecklingsstrategi.

Inga regionala överenskommelser eller målbilder är
formulerade. Arbetet löper vidare inom projektet Samverkan
leder till arbete.

Två forum som under 2017 samlar
arbetsmarknadens aktörer inom
offentlig sektor.

Fyra nätverksträffar har genomförts tillsammans med länets
arbetsmarknadsenheter under 2017 och en
kommunstrategisk överläggning med temat har genomförts
augusti 2017.

Väsentliga händelser/insatser under året
IKO – Vi blir fler
Under 2017 har ESF-projektet Vi blir fler - IKO anordnat 17 utbildningar eller andra aktiviteter med
syfte att utveckla länets interkulturella kompetens. 680 deltagare inom offentlig och idéburen
verksamhet har deltagit i insatserna.
Under 2018 påbörjas arbetet med ett långsiktigt strategiskt värdegrundsarbete kopplat till mångfald
och interkulturellt bemötande hos medverkande aktörer.
Samhällsorientering på modersmål
Regionförbundet driver projektet Regional samverkan kring Samhällsorientering för nyanlända på
modersmål” tillsammans med länets kommuner. Syftet med projektet är att skapa ett enhetligt
mottagande av nyanlända i länet samt att säkerställa att Etableringslagen (2010:12) mål efterlevs.
I den regionala samhällsorienteringen erbjuds nyanlända en utbildning som omfattar 72 timmar på sitt
eget språk. Under 2017 har samhällsorienteringen genomförts med 798 deltagare. Utöver det erbjuds
kommunerna samhällsorientering för unga. Under första halvan av 2017 har 52 personer deltagit i
dessa. Samhällsorienteringen har som mål att erbjuda samhällsorientering inom ett år.
Samarbetet med länsmuseet kring ”kulturarv” fortgår där målet är att deltagarna i
samhällsorienteringen ska få en större kunskap om Sveriges samhällsutveckling ur ett historiskt
perspektiv med extra fokus på familjepolitik och demokrati. Regionförbundet har också under hösten
fördjupat arbetet med barn och familj med ett fokus på barn, familjeliv och psykisk ohälsa. Här har en
psykolog tagit fram ett fördjupat material som har testats i samtliga grupper av samhällsorienteringen
under hösten. Denna satsning kommer att fortgå under våren 2018.
På uppdrag av länets Integrationsråd så har regionförbundet och landstinget ett uppdrag att ta fram en
metod för hälsokommunikation i länet. Under 2017-2018 ska vi hitta och implementera en metod för
utvecklad hälsokommunikation på modersmål inom samhällsorienteringen för nyanlända i länet.
Hälsokommunikatörer ska utbildas för att sedan kunna undervisa samtliga nyanlända i länet i hälsa
efter framtaget koncept. Regionförbundet har under 2017 deltagit i både beredningsgrupp och
Integrationsrådet med framförallt inom sitt arbete samhällsorienteringen och ESF projektet IKO.

Regionförbundet i Kalmar län

30

Årsredovisning 2017

 Hållbarhet och kommunikationer
Inom området handlägger vi ansökningar om regionala utvecklingsmedel samt driver och
stödjer samverkan inom bland annat eHälsa, informationssäkerhet och miljötillsyn. Vi utför
nationella uppdrag inom bredbandssamordning och infrastrukturplanering samt genomför
utbildnings- och informationsinsatser kring slutförvaret. Vi samordnar arbetet inom olika
nätverk, bland annat Klimatsamverkan Kalmar län, nationella kommunala nätverket för
informationssäkerhet samt vattenarbetsgruppen inom Euroregion Baltic. Arbets- och
projektgrupper vi medverkar i är bland annat sydsvenska samarbetet för infrastrukturfrågor,
E22 AB samt stambanan.com.
Mål 1
Bidra till en hållbar samhällsplanering som skapar förutsättningar för ett gott vardagsliv samt
fler och växande företag i hela
regionen.

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja

Indikatorer – mål 1

Utfall för indikatorerna

Antal deltagare i aktiviteter som
initierats av regionförbundet.

I projektet Strukturbilder Kalmar län: har cirka25 personer
från kommuner, landsting, länsstyrelse och regionförbund
deltagit i det inledande skedet. Arbetet fortsätter under år
2018.

Regional fysisk samhällsplanering inklusive strukturbilder: Ja
Plan- och byggsamverkan: Nej
Bostadsförsörjning och bostadsmarknad: Ja
Infrastruktur: Ja

Under året har möjligheterna undersökts för en eventuell
gemensam plan- och byggsamverkan i sydost. I arbetet har
cirka15 personer deltagit från kommuner och länsstyrelser i
Kalmar och Gotlands län, regionförbundet och Region
Kronoberg. Man kom fram till att man i nuläget inte ser någon
möjlighet att bilda en sådan samverkan.
Regionförbundet ordnade under hösten 2017 två större
påverkansmöten gällande infrastruktur:
• Forum Regionala järnvägar med 19 deltagare från
bland annat länets kommuner, grannlän och
Trafikverket
• Informationsmöte om nationella transportplanen som
arrangerades tillsammans med Handelskammaren.
Mötet samlade 20 deltagare från företag och offentlig
sektor.
Antal strukturbilder.

Regionförbundet i Kalmar län

Under året har det gjorts ett förberedande arbete, samt
presenterats några exempel på strukturbilder. Ytterligare
strukturbilder, samt en sammanfattande rapport, tas fram
under 2018. Detta för att visa regionala samband och ge en
geografisk dimension av länets regionala utvecklingsstrategi.
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Antal deltagande kommuner per
tematisk länsgrupp.

Tematiska länsgrupper:
Samtliga kommuner deltar i länsgruppen för
transportinfrastruktur, där huvuduppdraget under år 2017 har
varit att ta fram en ny länstransportplan.
Projektgrupper:
Fem kommuner deltar förarbetet för projektet Bytespunkter
för superbussar längs E22.

Mål 2
Bidra till att nå, eller bibehålla god
volym och kvalitet i grundvatten,
ytvatten och hav och då med
särskilt fokus på dricksvattenförsörjning, minskad övergödning
och farliga ämnen.

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja

Indikatorer – mål 2

Utfall för indikatorerna

Antal projekt med vattentema.

Två nya vattenprojekt startade år 2017:
Wa ternets RU är ett samarbetsprojekt mellan Kaliningrad
och Kalmar län där regionförbundet är projektägare. Under
året har två vattenråd i Gurjevs och Västervik bildats och
åtgärdsprogram för respektive område har påbörjats.
Vattenfördröjande åtgärder i landskapet är ett gemensamt
initiativ tagits mellan regionförbundet, länsstyrelsen och
Kalmarsundskommissionen. Syftet är att ta fram förslag till
vattenfördröjande åtgärder, vilket i sin tur kan leda till bättre
grundvattenbildning, minskad övergödning och ökad
biologisk mångfald. Förstudien presenteras i februari 2018.
Målet är att, med förstudien som underlag, initiera ett större
genomförandeprojekt.

Mål 3
Bidra till att Kalmar län år 2030 är
en fossilbränslefri region, det vill
säga till minskad klimatpåverkan,
effektivare energianvändning och
ett växande näringsliv.

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja

Indikatorer – mål 3

Utfall för indikatorerna

Andel slutförda aktiviteter i 2017
års handlingsplan.

2017 års handlingsplan för Klimatsamverkan Kalmar län
innehåller 20 aktiviteter. Minst 13 av dessa har påbörjats eller
genomförts fullt ut. Flera av dem genomförs som projekt inom
Energikontor Sydost, till exempel nätverk för förnybara
drivmedel, energieffektivisering i små- och medelstora företag
samt Biogas Sydost. Av de aktiviteter som regionförbundet
ansvarar för har fem av sju genomförts.
Regionförbundet och länsstyrelsen utgör gemensamt
sekretariat för Klimatsamverkan Kalmar län. Arbetet med att
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ta fram ett förslag till nytt handlingsprogram för
Fossilbränslefri region pågår och slutförs våren 2018.
Antal deltagande kommuner i
Klimatsamverkan Kalmar län.

Samtliga kommuner deltar i samarbetet, liksom
regionförbund, länsstyrelse och landsting.

Mål 4
Bidra till en samordnad och likvärdig
miljö- och livsmedelstillsyn
i Kalmar län.

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja

Indikatorer – mål 4

Utfall för indikatorerna

Antal genomförda projekt.

Fyra projekt har genomförts:
Enskilda avlopp, när är infiltrationen inte längre godkänd
ur miljö- och hälsosynpunkt?
Riktlinjer för dagvattenutsläpp.
Tillsyn inom vattenskyddsområden.
Provtagning av egengjorda såser och röror

Antal deltagande kommuner per
tillsynsprojekt.

Enskilda avlopp, när är infiltrationen inte längre godkänd
ur miljö- och hälsosynpunkt:10 kommuner
Riktlinjer för dagvattenutsläpp .10 kommuner
Tillsyn inom vattenskyddsområden: 6 kommuner
Provtagning av egengjorda såser och röror: 9 kommuner

Antal deltagare vid utbildningsdagarna.

Totalt har 8 utbildningsdagar genomförts med 421
deltagare

Mål 5
Länets livsmedelsstrategi har som mål
att fler människor ska välja mat från
Kalmar län och att livsmedelsbranschen, långsiktigt och hållbart, ska
öka sin konkurrenskraft, produktivitet
och innovationsförmåga.
Regionförbundet ska ta sin del i
genomförandet av denna strategi.

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja

Indikatorer – mål 5

Utfall för indikatorerna

Antal företagsbesök.
Antal projektaktiviteter.
Antal deltagare.

Livsmedelsutveckling Sydost (Livsmedelsstrategins
åtgärd 3):
Regionförbundet leder och samordnar projektet
Livsmedelsutveckling Sydost – med proteiner i fokus.
Under året har projektet besökt fler än 50 unika företag
och genomfört lika många behovsinventeringar som har
legat till grund för en handlingsplan med prioriterade
områden. Det är väl i nivå med projektets plan. Drygt 30
aktiviteter med nära 200 deltagare har genomförts,
däribland ett exportseminarium och flera
finansieringsträffar. Dessutom har förberedelsearbetet för
ytterligare ett stort antal aktiviteter - som studiebesök,
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workshops och tematiska nätverk - inletts. Under
perioden har projektet också medverkat till att ett 40-tal
små och medelstora företag lotsats till stöd eller nya
samarbeten.

Mål 6
Den regionala digitala agendan
(RDA) syftar till att länet ska ”ta
tillvara digitaliseringens
möjligheter”. Handlingsplanen är
uppdelad i fem områden.
Sammanlagt presenteras 13 delmål
och 31 prioriterade insatser.
Regionförbundet ska samordna och
på skynda genomförandet av
denna agenda.

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja

Indikatorer – mål 6

Utfall för indikatorerna

Antal prioriterade insatser från RDA
där det finns ett tydligt
ställningstagande eller beslut om
hur insatsen ska genomföras.

Utfall för handlingsplanens fem områden:

Antal deltagande organisationer
(kommuner och landsting) per
tematisk länsgrupp.

Kompetens: Ställningstagande finns för tre av åtta
insatser, nämligen inrättande av ett IT-pedagogiskt
kompetenscentrum, beslut om att inte gå vidare med en
gemensam tjänsteplattform samt strategi för
kompetensutveckling av lärare.
Näringsliv: Ställningstagande finns för fyra av sex
insatser, nämligen en nedprioritering av förslaget om
virtuella mötesplatser för innovation, fortsatt arbete för att
stärka utbildningar i länet, att nätverket IEC bidrar till
samverkan mellan befintliga aktörer samt införande av
företagscheckar till ”Digital acceleration”.
E-hälsa: Länsgemensamma aktiviteter har genomförts
kring fyra av fem insatser, nämligen att effektivisera
verksamhetsprocesser, öka delaktighet för länsinvånare,
föreslå en gemensam informationsstruktur och insatser för
införandet av digitala hjälpmedel.
Infrastruktur: Ställningstagande finns för två av sex
insatser, nämligen insatser för att öka efterfrågan, samt
utbyggnad av mobil infrastruktur.
Kommunal e-utveckling: Ställningstagande finns för fyra
av sex insatser, nämligen den nystartade etjänsteplattformen Cesam H, utredningar kring bättre
kommunal samverkan, utredning kring e-arkiv samt
säkerhetslösningar kopplade till Cesam H.
Nätverk e-hälsa: 12 kommuner, landsting och universitet.
Denna samarbetsform avslutades under år 2017.
Informationssäkerhet: 10 kommuner. Denna
samarbetsform avslutades under år 2017.
LänsIT-rådet: 12 kommuner, landsting.
Temagrupp bredband: Åtta kommuner, två stadsnät, en
annan aktör.
eTjänstesamverkan Kalmar län: Sju kommuner
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Uppdatering Regional Digital Agenda (RDA):
• Uppdatering RDA kompetens: Tre kommuner,
landsting, en annan aktör.
• Uppdatering RDA näringsliv: En kommun, en
annan aktör.
• Uppdatering RDA eHälsa: Sex kommuner,
landsting.
• Uppdatering RDA infrastruktur: Fyra kommuner,
fyra andra aktörer.
• Uppdatering RDA kommunal e-utveckling: Två
kommuner, en annan aktör.
Andel slutförda aktiviteter i 2017 års
handlingsplaner.

Bredband: En förstudie kring kartläggning av
investeringsbehov är genomförd och slutrapporterad.
E-hälsa: Samtliga aktiviteter utom en är genomförda.
Exempel på genomförda aktiviteter är en förstudie kring
ökat nyttjande av videovårdsplanering samt en
kravspecifikation för upphandling för digital tillsyn.
Informationssäkerhet: Merparten av handlingsplanens
aktiviteter har slutförts, med hjälp av extern konsult.

Väsentliga händelser/insatser under året
Regionförbundet driver det länsgemensamma arbetet med regionens livsmedelsstrategi i samverkan
med länsstyrelsen och LRF. Regionförbundet ansvarar dessutom för att genomföra flera av de
beslutade åtgärderna för att nå de önskade målen. Under året har regionförbundet tagit initiativ till ett
mer strukturerat arbete med både kompetensförsörjning och företagsstödjande åtgärder för
livsmedelsbranschen. Regionförbundet har också varit drivande i det pågående arbetet med
etableringen av en plattform för forskning, innovation och utveckling i samverkan med flera regionala
aktörer. Intresset för lokal mat växer och efterfrågan på lokalt producerad.
Regionförbundet och länsstyrelsen ansvarar gemensamt för Klimatsamverkans sekretariat. Brist på
personalresurser i båda organisationerna gör att energi- och klimatarbetet inte har kunnat bedrivas med
full kraft. Detta innebär bland annat att förslaget till handlingsprogram för fossilbränslefri region blir
klart under första halvåret 2018 istället för hösten 2017. Regionförbundet kommer att ha bättre
bemanning inom områdena miljö, energi och klimat från och med år 2018.
2017 har inneburit flera förändringar inom området digitalisering. Regionförbundets styrelse har utsett
två kontaktpolitiker. Avtalet om gemensam eHälsosamordnare för länets kommuner är uppsagt från
och med årsskiftet 2017/2018. Detsamma gäller uppdraget som informationssäkerhetssamordnare.
Funktionen som IT-strateg har saknats under hösten 2017, vilket bland annat påverkat arbetet med den
regionala digitala agendan. Ett förslag till uppdaterad regional digital agenda kommer att presenteras
första halvåret 2018.
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 Näringsliv och kompetensförsörjning
Inom verksamhetsområdet driver vi utvecklingsfrågor till exempel inom
kompetensförsörjning, näringsliv, innovation, internationalisering eller utveckling av
besöksnäringen. Vi fördelar regionala utvecklingsmedel till företag i form av företagsstöd eller
till organisationer, kommuner eller andra aktörer i form av projektmedel. Vi ansvar också för
regional samverkan inom lärande, utbildning och kompetensförsörjning. Näringslivschefer,
turistchefer, företagsfrämjande aktörer, yrkeshögskoleanordnare och skolchefer är några
exempel på nätverk som vi samverkar genom.
Mål 1
Bidra till ökad digitalisering,
(internt och externt)

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja

Indikatorer – mål 1

Utfall för indikatorerna

Antal aktörer som är delaktiga i
projektet för en digital
tillgänglighetsguide.

Under 2017 har fokus varit att tydliggöra symboler och
förankra hela projektet hos brukargrupper och
beslutsfattare. En teknisk lösning har upphandlats och
under 2018 kommer arbetet igång med att utbilda och
involvera aktörer i den digitala tillgänglighetsguiden.

Förnyat avtal angående IT plattform
Småland och Öland.

Ett nytt avtal är under framtagande men då parterna inte
nådde ett avslut under 2017 så kommer arbetet att fortsätta
under våren 2018.

Antal beviljade stöd för digitalisering

50 st (varav 6 affärsutvecklingscheckar).

Andel ansökningar om företagsstöd
från underprepresenterade grupper
ska ha ökat vid mätning i slutet av
dec 2017

Redovisning av antal ansökningar från
underrepresenterade grupper
Kvinnor med svensk
bakgrund
Kvinnor med utländsk
bakgrund
Män med svensk bakgrund
Män med utländsk bakgrund
Kvinnor och män med
svensk bakgrund
Kvinnor och män med
utländsk bakgrund

2017

2016

35

29

2

2

168

170

13

7

45

23

0

3

Även om skillnaderna är små kan man skönja en ökning av
ansökningar från företagare med utländsk bakgrund. Under
hösten genomfördes en kampanj i sociala medier om
regionförbundets företagsstöd. Utvärderingen av
kampanjen kommer att göras under våren 2018.
Vid halvårsskiftet 2017 ska vi ta emot
ansökningar digitalt för projekt- och
företagsstöd
Regionförbundet i Kalmar län

Under 2017 har digitala ansökningar använts gällande
företagsstödet med gott resultat. Däremot har ambitionen
att använda systemet ”Min ansökan” för projekt inte fullföljts
på grund av felaktigheter i systemet Nyps som
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Tillväxtverket ansvarar för. Arbetet med nästa generation,
Nyps 2020, pågår och ska vara klart för implementering
2019 varför vi valt att avvakta detta istället.

Mål 2
Bidra till att säkra den framtida
kompetensförsörjningen.

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja, men långsamt.

Indikatorer – mål 2

Utfall för indikatorerna

En gemensam och accepterad
handlingsplan finns beslutad för
arbetet med Kompetensförsörjning Kalmar län med
koppling till reviderad RUS.

Arbetet med att ta fram en handlingsplan för
kompetensförsörjning i Kalmar län påbörjades under hösten
2017 och planeras att slutföras i juni 2018. Arbetet påbörjade
senare än planerat då revideringen av RUS blev klar först
under hösten.

Mål 3
Bidra till förnyelse av näringslivet.

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja, men långsamt

Indikatorer – mål 3

Utfall för indikatorerna

Genomförd förstudie ligger som
grund för kommande
kompetensutvecklingsprojekt hos
kommunerna kring potentialen i
besöksnäringen.

I december 2017 beviljades projektet Växande besöksnäring
medel från Europeiska regionala fonden. Projektet som
bygger på den förstudie som genomförts under 2017 syftar till
att genom strategiska diskussioner med bland annat
kommunerna forma det framtida arbetet med att stärka
besöksnäringen. Inom ramen för projektet kommer även
affärsutveckling och produkt-och tjänsteutveckling att
erbjudas till näringslivet.

Antal genomförda aktiviteter
(utifrån genomförd förstudie om
industrins konkurrenskraft hösten
2016/våren 2017)

Arbetet har påbörjats av andra aktörer än regionförbundet.
Dessa är i nuläget i planerings- och ansökningsstadiet.

Strategi för Äspölaboratoriets
utveckling efter 2023

Arbetet för att etablera en innovationsmiljö vid Äspö har
utvecklats ytterligare under 2017. Flera framtida forskningsoch innovationsområden har identifierats, liksom nya möjliga
intressenter och aktörer i form av lokala/regionala/nationella
företag, forskningsinstitut och universitet. Utvecklingsarbetet
kommer att fortsätta även under 2018.

Handlingsplan 2017 inom Regional
serviceprogram (RSP) för Kalmar
län 2014-2018

Arbetet har inte genomförts under 2017. I oktober anställdes
en projektledare som inom ramen för arbetet med service och
landsbygdsfrågor ska genomföra en uppdatering av det
regionala serviceprogrammet i samverkan med berörda.

Underlag för det fortsatta arbetet
och förslag på finansiering finns
framme. (Avser centrumbildning för
ökad innovationsförmåga
natur/kulturbaserad upplevelse)

Ingår i det projekt inom besöksnäringen som beviljades i
december 2017, se ovan.
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Fler ansökningar och beviljade
företagsstöd utifrån kontakter med
befintliga och kommande
innovationsmiljöer.

Under 2017 började vi hitta formerna för arbetet med att
koppla regionförbundets företagsstöd till pågående insatser
för ökad innovation och förnyelse i näringslivet. Samverkan
mellan länets företagsstödjande aktörer stärks också år från
år vilket resulterar i fler vägar in och fler kontaktytor gentemot
näringslivet i länet.
Exempelvis har samarbetet med Kalmar Science Parkfortsatt
att utvecklas och andelen ansökningar från denna
innovationsmiljö ökar.

Mål 4
Bidra till ökad internationalisering.

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja

Indikatorer – mål 4

Utfall för indikatorerna

Ökat antal inkomna ansökningar
”affärsutvecklingscheckar för
internationlaisering”

Antalet inkomna ansökningar har ökat med ca 50 % från 2016
till 2017. (I antal handlar det om en ökning från 16 till 25 st.)

Mål i enlighet med antagen
Masterplan för besöksnäringen.

Under 2017 har arbetet påbörjats med att genomföra
masterplan för internationalisering av besöksnäringen i
samarbete med Visit Sweden och våra grannlän, Kronoberg
och Jönköping. Under året har länet exempelvis genomfört
olika digitala kampanjer i Damark, Nederländerna, Tyskland
och Norge tillsammans med Visit Sweden och olika
mediapartners.

Antagen plan för framtida
organisation och finansiering av
Shanghaikontoret.

Arbetet har inte genomförts under 2017 då pågående projekt
förlängts till halvårsskiftet 2018.

Genomförd bedömning av
tillgängliga nätverk/plattformar
inom EU som kan vara till nytta för
utveckling av arbetet inom utvalda
områden.

Tillsammans med Brysselkontoret har regionförbundet
inventerat de nätverk/plattformar som är intressanta inom
Brysselkontorets två prioriterade områden bioekonomi och
ungdomsfrågor. I första hand kommer vi att följa ERRINnätverkets arbetsgrupp för bioekonomi, men också andra
nätverk som vi bedömer av intresse. Dessutom ingår
regionförbundet som partners i det svenska samarbetet
Bioekonomiregioner i samverkan som också har koppling till
Brysselarbetet. Vad gäller Ungdomsfrågor finns för närvarande
inga intressanta Brysselbaserade nätverk/plattformar utan där
handlar arbetet mer om att profilera regionen gentemot
intressanta EU-institutioner.

Genomföra minst 3 styrelsemöten
och seminarier inom ramen för
ERB:s handlingsplan för 2017.

Under året har ERB haft tre styrelsemöten, i Kalmar i februari, i
Elblag i maj och i Palanga i september. ERB har under året vid
sidan av intensivt påverkansarbete också varit en mycket aktiv
plattform för skapandet av projekt för kommunal och regional
utveckling.
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Väsentliga händelser/insatser under året
Kompetensförsörjning
Ett antal aktiviteter har genomförts inom ramen för Talang attraktion (TAM) i samarbete mellan
regionförbundet och landstinget.
Regionförbundet tilldelades extra medel från regeringen för att arbeta med Jämställd regional tillväxt
under 2017-2018. Delar av dessa medel användes under året till jämställdhetsintegrering av vår nya
RUS (den regionala utvecklingsstrategin). Resterande medel har använts till en riktad utlysning för att
finansiera insatser för en minskad könssegregering på arbetsmarknaden. Under året har sex projekt
beviljats medel för insatser som samtliga syftar till att locka nya grupper till utbildningar med sned
könsfördelning, öka kunskapen om jämställda arbetsplatser med mera. Arbetet kommer att löpa under
2018 och alla projektägare kommer att samlas med syftet att följa upp deras arbete, diskutera hur vi
skulle kunna jobba med erfarenhetsutbyte samt hur koppla vi ihop deras arbete med andra insatser som
pågår eller kommer att starta i regionen.
Under slutet av året har en rapport, Kompetensbehov inom trä och möbel industri samt en film, tagits
fram inom ramen för arbetet med Träregion Småland. Rapporten kommer att användas som underlag
för kommande ansökningar för att skapa resurser för kompetensutveckling i branschen men också för
att synliggöra arbetstillfällen och utbildningsbehov på olika sätt i det pågående arbetet inom Träregion
Småland.
Inom ramen för Kompetensplattformsuppdraget har samverkan och utbyte mellan regionerna i
Småland genomförts under året. Syftet är att utveckla arbetet med kompetensförsörjning i regionerna
och hitta samverkansformer.
Utbildning
Projektet Plug In 2.0 som handlar om att minska antalet elever som inte genomgår gymnasiet med
fullständiga betyg avslutade sin verksamhet den sista juni. Den lokala verksamheten i projektet, kallat
verkstäder, har under hösten arbetat med implementering och slutrapportering.
Regionförbundet beviljades medel för ett nytt 3-årigt ESF-projekt, Motivation leder till framgång, som
startade hösten 2017. Projektet ska utveckla de metoder och arbetssätt som togs fram inom ramen för
Plug In. Fem kommunala delprojekt som berör 9 av länets kommuner – plus ett delprojekt som
genomförs av Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga ingår i projektet
Under året har flera insatser planerats in för att öka länets möjligheter till fler YH-utbildningar. Det
handlar bland annat om två utbildningstillfällen för YH-anordnare samt en mässa där länets YHutbildningar ska presenteras för studenter, studie- och yrkesvägledare samt pedagoger. Dessa
genomförs under 2018. Länet har även bildat tre arbetsgrupper som arbetar långsiktigt med
marknadsföring, omvärldsbevakning samt kompetensutveckling kopplat till YH-utbildning.
Projekt/Företagsstöd
Antalet beviljade medel till medfinansiering av EU-projekt har varit lägre under 2017 jämfört med
tidigare år. Detta beror till viss del på att potentiella aktörer som skulle kunna söka redan driver
pågående projekt samt att kommunerna har begränsade resurser att driva EU-projekt.
Ett flerårigt internt arbete med att stärka länets projektutveckling har resulterat i en projektguide. Den
ska fungera som ett stöd för aktörer i arbetet med att planera och söka projekt. I november startade
regionförbundet ett projekt för att möjliggöra extra resurser till projektutveckling genom den så
kallade LFA-metoden (Logical Framework Approach). Arbetet kommer att pågå även under 2018 och
in i 2019.
Arbetet med nästa programperiod inom EU har inletts och regionförbundet deltar, tillsammans med
Småland och öarna samt aktörerna inom Brysselsamarbetet, i olika tematiska arbetsgrupper under
SKL:s ledning.
Regionförbundet i Kalmar län
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 Lärande och biblioteksstöd
I området ingår att kompetensutveckla länets skolledare, lärare och elever inom digitala
verktyg och annan media. Kurser, omvärldsbevakning samt digital mediekatalog är verktyg i
detta. Vi initierar, leder och samordnar också länets gemensamma utvecklingsarbeten inom
biblioteksområdet. Viktiga nätverk är bland annat Splitvision, IT-pedagogerna i Kalmar län,
bibliotekscheferna, barn och unga samt skolbibliotekarienätverket. Viktiga samarbetspartners
är bland annat Linnéuniversitetet, Reaktor sydost, UR, regionbibliotek i angränsande län,
Sveriges kommuner och landsting samt Kungliga biblioteket.

Mål 1
AV-Media ska bidra till att göra
medie- och IT-användning i
undervisningen i Kalmar län
tydligare och effektivare genom att
främja ökat samarbete och skapa
en ”dela-kultur” i Kalmar län
anpassat till utmaningarna i det
digitala samhället.

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja

Indikatorer – mål 1

Utfall för indikatorerna

Antal träffar dialoger, samarbeten
och uppdrag.

AV-Media har genomfört 108 uppdrag och mött 2134
pedagoger och 343 elever. Verksamheten har utfört fler antal
uppdrag och uppdragstimmar än föregående år. Antalet
fysiska möten med pedagoger är emellertid lägre p.g.a. färre
genomförda storföreläsningar jämfört med 2016. På kurssidan
har kurserna digitala verktyg i förskola, fritidshem och
förskoleklass dominerat tätt följd av kurser om att komma
igång med programmering för förskola och skola.

Antal skapade respektive delade
lektions- och pedagogiska
planeringar i PLUS-verktyget.

9 nya teman/planeringar har tagits fram av AV-Media samtidigt
som antalet delade teman/planeringar under året ökat från ca 50
till 203. Verksamheten har även bistått med omvärldsbevakning
och inspiration genom 7 fokusbrev på följande teman: film,
nationella IT-strategier för skolan, ljud, digital specialpedagogik,
matematik, att leda digitalisering samt naturvetenskap.

Fortbildningsaktiviteter med nya
arbets- och
samarbetsformer.

Kurser i programmering för grundskolan har genomförts. En
distansutbildning som kombinerar metodik och digitala
arbetssätt erbjuds nu och en föreläsning kring IT-säkerhet för
allmänheten i samarbete med bibliotek har genomförts. Nya
och bredare samarbeten har utvecklats tillsammans med
lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet, bland annat i form av
workshops i programmering och så kallad greenscreenfilmning.
Möten med mindre grupper av rektorer har genomförts för att
diskutera hur man kan utveckla skolans digitalisering. En
kortare presentation om skolans digitalisering gjordes i
Borgholm på länets största skolledarkonferens och
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kompletterades med utdelat material och monterpresentationer.
En föreläsning om källkritik på nätet riktad till allmänheten och
för stadsbibliotekets personal anordnades under året. Utöver
det anordnades en föreläsning om digitalt specialpedagogiskt
stöd.
Ett testrum i AV-Medias lokaler har skapats för att synliggöra
den teknik som kan lånas samt hur den kan användas för att
utveckla pedagogiken.
Antal pedagogiska caféer hos
kommunerna.

Fem pedagogiska caféer om interaktiva tavlor, pedagogiska
planeringsverktyg och programmering har genomförts av AVMedia i länets kommuner.

Mål 2
AV-Media och Regionbiblioteket i
Kalmar län ska agera utifrån det
beslut som tas angående
Regional digital agenda –
kompetens under
2016.

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja

Indikatorer – mål 2

Utfall för indikatorerna

Handlingsplan utifrån beslut ska
tas fram och godkännas av
politiken.

En handlingsplan för att utveckla ett digitalt kompetenscentrum
hos AV-Media godkändes under året av primärkommunala
nämnden, PKN. Som ett resultat av detta har en digital
skolutvecklare anställts och börjat utforma stöd till skolledande
funktioner. Ett länsomfattande genomförande av en LIKAvärdering (SKL:s skattningsverktyg till stöd för rektorer och
förskolechefer i deras arbete med digitaliseringen)har initierats
för att få en uppfattning om hur långt digitaliseringen kommit i
länets skolor samt vilket behov som finns. Utifrån detta kommer
AV-Media att utveckla ett stöd till kommunerna.
På Regionbiblioteket har en digital biblioteksutvecklare
rekryterats för att kartlägga bibliotekens digitala
utvecklingsbehov och ta fram åtgärder utifrån utredarens
rekommendation för e-serviceverkstäder.
Ett arbete med att revidera den Regionala digitala agendan
inom kapitlet kompetens har påbörjats. En referensgrupp har
träffats två gånger och en arbetsgrupp har arbetat med att
bearbeta referensgruppens förslag. Revideringen planeras att
vara klar 1:a kvartalet 2018.

Regionförbundet i Kalmar län

41

Årsredovisning 2017

Mål 3
Regionbiblioteket ska bidra till att
tydliggöra och utveckla det
litterära och läsfrämjande arbetet
i Kalmar län.

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja

Indikatorer – mål 3

Utfall för indikatorerna

Kartläggning genomförd.

Kartläggningen av det litterära landskapet i Kalmar län
färdigställdes under maj månad. Ett förslag med prioriterade
åtgärder presenterades för landstinget tjänstepersoner och
kulturnämndens ordförande under september månad.

Grad av måluppfyllelse för
RELÄ-Regionen läser.

Till projektet har det kopplats en konsult som utvärderar RELÄ.
En utvärdering som gjordes under 2017 visar följande:
Projektmål: att öka samverkan och öka läsförmågan hos
befolkningen med fokus på barn och unga. ’
Resultat: Genom gjorda intervjuer konstaterades att
samverkan har utvecklas och man tar lättare kontakt med andra
organisationer. Även läsförmågan och viljan att besöka
biblioteken har ökat i majoriteten av delprojekten (fokus på
barn/unga). RELÄ har förenklat samverkan.
Delmål: att projektets målgrupper ska erbjudas nya vägar till
läsning, genom flera samverkande aktörer och delprojekt.
Resultat: Som tidigare konstaterats erbjuder RELÄ – Regionen
läser flera olika grupper nya vägar till läsning och använder sig
av en rad olika arbetssätt som ger olika individer nya
möjligheter att öka sin läslust och sin läsförmåga.
Delmål: att erbjuda erfarenhetsutbyte mellan intressenterna
inom de primära målgrupperna.
Resultat: Erfarenhetsutbytet har bland annat skett via
personliga samtal, tips, sociala medier och interna
informationsmöten. 5 större erfarenhetsmöten har arrangerats
under våren. Vid dessa tillfällen delade deltagarna med sig till
varandra och till andra kommuner, som inte deltagit i
projektinsatserna men som fick inspiration och idéer med sig till
den egna verksamheten
Delmål: Att genomföra identifiering och dokumentation av goda
läsmetoder. En inspirationsfilm har tagits fram och spridits i
sociala medier och andra nätverk.

Antal genomförda aktiviteter.

167

Antal besökare.

RELÄ har haft 3066 deltagare
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Mål 4
Regionbiblioteket ska erbjuda
kompetensinsatser för länets folkoch skolbibliotek.

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja

Indikatorer – mål 4

Utfall för indikatorerna

Handlingsplaner utifrån
medborgardialogen finns.

Utbildning kring medborgardialog har genomförts och
handlingsplaner har tagits fram lokalt.

Antal deltagare.

536

Antal utbildningsdagar

37

Mål 5
Regionbiblioteket samordnar och
stödjer folk- och skolbibliotekens
utvecklingsarbete för målgruppen
barn och unga.

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja

Indikatorer – mål 5

Utfall för indikatorerna

Genomförda aktiviteter.

En kartläggning av samt efterföljande fortbildning avseende
anpassningar av bibliotek för unga med funktionsvariationer
har genomförts. Därutöver har ett arbete påbörjats för att
utveckla bibliotekens mediehyllor som riktas till barn med olika
funktionshinder. Det har även genomförts 4 nätverks- och
inspirationsträffar samt anordnats ett studiebesök med fokus
på skolbibliotek.

Antal deltagare.

101

Antal kommuner.

12

En skolbibliotekstrategi för Kalmar
län.

Ett förslag till strategi har tagits fram. Arbetet fortsätter under
våren 2018.

Väsentliga händelser/insatser under året
På AV-media avslutades under året utlåningsverksamheten av dvd. AV-Media erbjuder numera enbart
strömmande filmtjänster. Länet skolor har under andra halvan av året fått möjlighet att pröva på ett
nytt matematikträningsverktyg och även deltagit i ett mattemaraton. Användandet av AV-Medias
egenproducerade inspirations- och instruktionsfilmer har visats över 10 000 gånger under 2017 vilket
troligen är till följd av att förändrade arbetssätt och paketering av digitala resurser.
En arbetsmodell för arbete med integrationsfrågor på bibliotek togs fram under
integrationsprojektet under året. Projektet resulterade i en gemensam kartläggningsmodell av
kontaktpersoner för nyanlände, gemensamma flerspråkiga informationsbroschyrer gemensam
marknadskommunikation, information om digitala verktyg på biblioteken samt ökade resurser till
inköp av mångspråksböcker. Ett delprojekt ökade kunskaperna kring nyttan av flerspråkiga
biblioteksvärdar.
Regionförbundet i Kalmar län
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 Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Kompetenscentret utgör ett nationellt expertstöd till kommuner, landsting och enskilda
avseende anhörigstödfrågor. Nka ger kunskapsstöd till föräldrar och anhöriga till personer,
företrädesvis barn och unga, med kombination av flera omfattande funktionsnedsättningar
och stora medicinska behov. Arbetet handlar bland annat om att uppmärksamma
könsrelaterade skillnader och konsekvenser i anhörigstödet, bidra till möjligheten att
kombinera rollen som anhörig med arbete och god hälsa samt stödja och utveckla hälso- och
sjukvården roll och ansvar kring stöd till anhöriga. Arbetet är ett regeringsuppdrag.
Mål
Bidra till högre kvalitet och
produktivitet inom området stöd
till anhöriga.

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja, i den egenutvärdering som gjordes i december 2017 svarade
fyra femtedelar (81%) av de 833 som besvarade en webbenkät
att Nka:s arbete kan eller kommer att leda till bestående effekter.

Indikatorer

Utfall för indikatorerna

Att nationell och regional data
om omfattning och
konsekvenser av anhörigas
omsorg skapas.

En nationell befolkningsstudie har designats, enkätformulär
utformats och planerats och kommer att genomföras under 2018
tillsammans med Statistiska Centralbyrån.

Konsultation från landsting,
kommuner, enskilda utförare,
myndigheter och idéburna
organisationer.

Nka har bland annat
• lämnat remissvar på Nationella riktlinjer för vård och
omsorg vid demenssjukdom.
• haft presentation och diskussion med
utbildningsutskottets partigrupp (S) och (MP) om Barn
som anhöriga och unga omsorgsgivare, tjänstemän på
Socialdepartementet för presentation och samtal om
aktuell forskning och utveckling om anhöriga i ett
livsloppsperspektiv
• medverkat i hearing i Riksdagen om personlig assistans,
LSS och behov hos personer med
flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga
• medverkat i Socialstyrelsens, Myndigheten för
delaktighets expertgrupper, arbetsgrupper och
referensgrupper samt är adjungerade till
Funktionshinderrådet i Kalmar län
• gett information och rådgivning till e-hälsoutvecklare i
Halmstads kommun avseende välfärdsteknologi för att
stärka och stödja anhöriga
• gett faktastöd till media för artiklar och reportage i
Svenska Dagbladet, Expressen, TV4 och Östra Småland
•

faktagranskat texter om anhöriga och personer med
flerfunktionsnedsättning för Infoteket om funktionshinder,
Region Uppsala

Nka får många frågor via telefonsamtal, ”Frågor och svar” på
webbsidan och via epost. Under året har Nka fått ca 400 frågor
via dessa kanaler, en ökning med nästan 20 % från 2016. Det är
Regionförbundet i Kalmar län
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en stor spännvidd i vad frågorna behandlar, mycket är emellertid
kopplat till rättigheter, lagar och ekonomi, men också forskning,
utveckling och aktuell litteratur.
Stöd till samt medverkan i
aktiviteter hos Nka:s
målgrupper.

Gemensamma
utvecklingsarbeten.

Medverkan i och administration
av nätverk.

”Loggingdata” från Nka:s
webbsida och sociala medier.

Medverkan i/vid:
• Nationell samverkan psykisk hälsas (NSPH)
anhöriggrupp
• Regional konferens i Stockholm om Nationella riktlinjer
för vård och stöd vid Schizofreni och schizofreniliknande
tillstånd
• ”Aktion psykisk ohälsa” i Stockholm som arrangerades
av nätverket för anhörigkonsulenter i Stockholm
• idékonferensen ”Närstående i cancervården – osynliga
och ovärderliga” arrangerad av Regionalt cancercentrum
syd och LMK-stiftelsen
• anhörigkonsulenterna i Västra Götalands, Göteborgs och
Kalmar läns nätverksmöten
•

Nka ingår i en samverkansgrupp mellan Socialstyrelsen
(sammankallande), Folkhälsomyndigheten, Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) och Centralförbundet för
alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) avseende
utveckling och verksamhet inom ANDT-området och
Barn som anhöriga.

•

Nka ingår i en referensgrupp för utvecklandet av en
mobilapplikation för cancerpatienter och deras anhöriga.
Arbetet leds av Svenskt palliativregister.

•

Nka har medverkat i implementeringsprojekt i
Södermanlands län, Region Skåne och Kalmar län. I
Södermanlands län har Nka bidragit med stöd i att
utveckla underlag för en strategi för anhörigstöd i
samverkan mellan landsting och kommuner. I Region
Skåne ingår Nka i en styrgrupp för projektet Anhörigstöd
som drivs av Kommunalförbundet Skåne. I Kalmar län
ingår Nka i en styrgrupp för projektet Gert (Geriatriskt
rådgivningsteam). Målet är att successivt bygga upp ett
geriatriskt rådgivningsteam lokaliserat på
Akutvårdmottagningen.

Nka är involverat i nationella nätverket för länssamordnare för
anhörigstöd. Nka har tillsammans med Socialstyrelsen tagit
initiativ till och driver tre nätverk inom området Barn som
anhöriga, ett forskarnätverk, ett nätverk för praktiker inom hälsooch sjukvården och ett nätverk för idéburna organisationer.
•
•
•

Regionförbundet i Kalmar län

Antalet besök på webbsidan ökade under 2017 med
70 % till mer än 700 besökare per dag.
Filmerna på Nka Play har strömmats 174 gånger/dag,
vilket är en fördubbling från föregående år.
Under året hade Nka 650 besök per dag på
Facebooksidan. Antalet personer som gillade Nka:s
Facebooksida har ökat med 38 % till 1 550 personer.
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•
•
•

Projekt i samverkan med
forskare, praktiker och idéburna
organisationer.

Visningar av korta videoklipp har nästan fördubblats till
220 per dag.
Nyhetstjänsten My Newsdesk har drygt 21 500 besök en
drygt 40-procentig ökning från tidigare år.
På Twitter har antalet följare ökat med 20 % till 460
följare.

I syfte att utveckla och bidra till utveckling av metoder och
verktyg för stöd till anhöriga bedriver Nka samverkansprojekt
tillsammans med Linnéuniversitetet, andra universitet och
högskolor, vård- och omsorgsgivare och idéburna organisationer
nationellt och internationellt.
•

•

•

Nka igår i regionförbundets treåriga projekt ”Motivation
leder till framgång” som finansieras av Europeiska
Socialfonden. Projektets mål är att antalet elever med
avslutade gymnasiestudier och fullständiga betyg ska
öka. Stöd till unga omsorgsgivare utgör ett horisontellt
delprojekt tillsammans med Mönsterås, Oskarshamn och
eventuellt Nybro kommun.
Tillsammans med Linnéuniversitetet ingår Nka i ett
externfinansierat samverkansprojekt för utveckling av
IKT-stöd till patienter och anhöriga till personer med
hjärtsvikt (2016-2021). Projektet ”ICT4Self Care” leds av
Linköpings Universitet och finansieras av
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – Forte
och Vetenskapsrådet – VR.
Linnéuniversitetet och Nka medverkar i ett sexårigt
FORTE-program ”UserAge” om brukarmedverkan i
forskning och utveckling avseende äldre (2017-2022).
Universitets och Nka:s medverkan omfattar anhöriga till
äldres medverkan i forskning och utveckling och
utveckling av teorier och metoder för
kunskapstransformation. Programmet leds av Lunds
Universitet. Samverkansparter är också Göteborgs
Universitet och Högskolan i Kristianstad.

Metoder som skapats och/eller
vidareutvecklats för att
kartlägga behov, planera och
följa upp anhörigstöd.

Nationell samverkan för uppföljning och utveckling av stöd till
anhöriga är ett samverkansprojekt mellan Länssamordnarna för
anhörigstöd och Nka. I samarbete med Länssamordnarna för
anhörigstöd, Anhörigas Riksförbund och Hjärnkraft har Nka
initierat ett tjänstedesignprojekt (2017-2018) med syfte att stärka
anhörigas roll och möjligheter under kontakt med myndigheter,
handläggare och utförare.

Projekt och initiativ som Nka
medverkar i tillsammans med
Nka:s målgrupper och idéburna
organisationer, för att utveckla
metoder och verktyg för stöd.

NKA har funnits med som expertstöd till idéburna organisationer
och deras förarbete för projektansökningar samt i
referensgrupper i beviljade projekt. Exempel på projekt är
”RättVisat – mitt digitala kommunikationspass” och ”Meningsfull
vardag i daglig sysselsättning.

Webbinarier

Under året har 17 webbinarier genomförts med uppskattningsvis
2 500 deltagare.

Internationella, nationella och
regionala konferenser.

Under året har Nka varit medarrangör vid två konferenser,
medverkat med presentationer (och ibland också utställning) vid
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14 konferenser och medverkat med utställning vid fem
konferenser.
Kunskapsöversikter och
rapporter som publicerats.

Under året har Nka publicerat tre kunskapsöversikter, sex
rapporter, ett inspirationsmaterial och fem vetenskapliga artiklar.

Webbutbildningar riktade till
Nka:s målgrupper.

Webbutbildningen ”Anhöriga i fokus – Samverkan mellan
offentlig verksamhet och frivillig- och intresseorganisationer” är
ett samverkansprojekt med Röda Korset och Anhörigas
Riksförbund, som syftar till att stimulera samverkan mellan
offentlig verksamhet och idéburna organisationer för att utveckla
och erbjuda stöd till anhöriga. Totalt är hittills 14 870 personer
registrerat sig till utbildningarna.

Filmade reportage och
föreläsningar.

Under året har fem konferenser filmats och publicerats på Nka
Play.

Konsultationer av föräldrar och
anhöriga till närstående med
flerfunktionsnedsättning.

Det gångna året har präglats av stor oro hos föräldrar och
anhöriga för vad som kommer att hända med LSS och
assistansen. Direktkontakt med anhöriga har skett både via mail,
telefon, mötesdagar och konferenser. De har ofta rört bemötande
i vården. Många upplever att man ifrågasätter personens
livskvalitet och till och med uttrycker det verbalt i närhet av
anhöriga.

Webbinarier som vänder sig till
föräldrar och anhöriga till
personer med
flerfunktionsnedsättning.

Två webbinarier, ett om sömn tillsammans med Region
Norbotten och ett om epilepsi arrangerat av Nka har genomförts.

Konferenser, mötesdagar och
anhörigträffar för anhöriga till
personer med
flerfunktionsnedsättning.

Nka har varit medarrangör och medverkat med presentationer
och utställningar vid 17 konferenser och mötesdagar. Vid två
konferenser har Nka filmat presentationerna och publicerat på
Nka Play.

Möten med representanter från
andra länder och internationella
organisationer.

Nka har medverkat i ett Skandinaviskt nätverksmöte med
socialstyrelserna i Sverige och Danmark, Barnsbeste i Norge och
organisationer som jobbar med Barn som anhöriga-frågor i
Sverige, Norge och Danmark. Tillsammans med Socialstyrelsen i
Sverige, Socialstyrelsen i Danmark, Barnsbeste i Norge har Nka
medverkat vid ett första möte i ett nordiskt myndighetsnätverk.
Island och Finland har inbjudits att bli medlemmar.
Nka har varit inbjudna till ett europeiskt expertmöte i Berlin. Ett
30-tal utvalda experter från flera olika länder var inbjudna av det
tyska regeringsorganet Ministeriet för familje-, äldre-, kvinno-,
och ungdomsfrågor för att diskutera stöd och insatser för
förvärvsarbetande anhöriga.
Nka deltog med symposium, presentationer och poster i den 21:a
världskonferensen inom gerontologi och geriatrik i San
Francisco, Kalifornien som fokuserade på globalt åldrande och
hälsa och betydelsen av att knyta samman vetenskap, policy och
praktik.

Engagemang i internationella
organisationer och nätverk.

Regionförbundet i Kalmar län

Nka är medlem i Eurocarers som är en paraplyorganisation i EU
med 70 anhörigorganisationer och FoU-centra inom
anhörigområdet. FoU-ledaren vid Nka, Elizabeth Hanson, är vice
ordförande avseende forskning och ledare av Eurocarers
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forskningsnätverk. Vidare är Nka medlem i International
Association Caregiver Organisations (IACO), Skandinaviskt
nätverk – Barn som anhöriga, Nordiskt myndighetsnätverk - Barn
som Anhöriga och PIMD Profund Intellectual and Multiple
Disabilities special interest group.
Gemensamma aktiviteter
och/eller projekt.

Nka har i samarbete med Linnéuniversitetet beviljats medel för
EU Horizon 2020-projektet Psychosocial Support for Promoting
Mental Health and Well-being among Adolescent Young Carers
in Europe – ME-WE (2018-2021). För att bidra till
kompetensutveckling för personal och anhöriga är Nka i
samverkan med Linnéuniversitetet koordinator i två innovativa
externfinansierade Erasmus+ projekt och medverkar i två projekt.
Innovative School Education Methodologies and Tools for
Guaranteeing Social Inclusion of Young Carers – EDY-CARE
(2017-2020) med parter i Sverige (koordinator), Belgien, Italien,
Portugal och Slovenien. Det övergripande syftet är att öka
medvetenheten och utveckla metoder och verktyg för lärare och
skolpersonal för at kunna identifiera och stödja unga
omsorgsgivare.
APPs for carers - A4C - projektet (2016-2018) med parter i
Sverige (koordinator), Italien, Portugal, Grekland och Cypern.
Det övergripande syftet är att bidra till välbefinnandet hos
anhöriga och stödja dem i att använda stöd via digitala
applikationer.
Youth Empowerment & Innovation Project – YEIP (2017-2020)
med 20 parter från åtta länder. Storbritannien är koordinator.
Syftet är att utarbeta underlag för en social policy som kan bidra
till att förbättra den sociala sammanhållningen och förebygga
marginalisering och våldsam radikalisering av ungdomar i
Europa.
CARE 2 WORK - C2W (2015-2017) med parter i Sverige,
Storbritannien, Grekland och Italien. Storbritannien var
koordinator. Syftet var att stärka dem i att bli medvetna om sina
styrkor och färdigheter och hur de kan använda dessa
färdigheter i utbildning, träning och arbete.

Konferenser i samverkan med
andra länder och internationella
organisationer.

Regionförbundet i Kalmar län

Den internationella konferensen om unga omsorgsgivare och
barn som anhöriga ”Every Child has the right to…” genomfördes i
Malmö den 29–31 maj 2017 av Nka i samverkan med
Linnéuniversitetet, Socialstyrelsen, Forte, Region Skåne och
Malmö Stad i Sverige, Socialstyrelsen i Danmark,
Hälsoministeriet och det nationella kompetensnätverket
Barnsbeste i Norge samt Eurocarers där Nka är aktiv medlem.
Vid konferensen som fick mycket positiv utvärdering medverkade
unga omsorgsgivare, personal, beslutsfattare och forskare från
16 länder, totalt 525 deltagare.
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Väsentliga händelser/insatser under året
Under sommaren beviljades Linnéuniversitetet i samverkan med Nka 40 miljoner kronor för EU
Horizon 2020-projektet Me-WE: Psychosocial Support for Promoting Mental Health and Well-being
among Adolescent Young Carers in Europe. Projektet startar den 1 januari 2018 och pågår till 31 mars
2021. Parter i projektet är tio FoU-enheter och idéburna organisationer anslutna till Eurocarers i
Sverige, Storbritannien, Belgien, Schweiz, Nederländerna, Italien och Slovenien. Svenska
samarbetsparter är Mönsterås, Nybro, Oskarshamn, Vimmerby, Västervik, Kalmarsunds
Gymnasieförbund, Maskrosbarn, Socialstyrelsen, Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar
län och Riksförening för skolsköterskor.
Under hösten 2017 förordnades Nka:s FoU-ledare Elizabeth Hanson som vetenskapligt råd till
Socialstyrelsen avseende anhörigstöd. En bekräftelse på Nka:s kvalitet och tillförlitlighet i arbetet.
Ett internationellt nätverk för unga omsorgsgivare var ett oväntat resultat av den internationella
konferensen om barn som anhöriga/unga omsorgsgivare. Nätverket som stöds av Eurocarers och Nka
skapades under den internationella konferensen och kommer med stor sannolikhet att bli en betydande
resurs i framtiden för att utveckla stöd till unga omsorgsgivare utifrån deras behov och önskemål. I
mars 2018 kommer de att ha möte med ledamöter i EU-parlamentet.
Inför valåret 2018 har Nka påbörjat ett arbete att genom konsultation med anhöriga, personal och
beslutsfattare utarbeta konkreta förslag till vad som bör och kan ingå i en nationell strategi för
anhörigfrågor. Förslagen kommer att presenteras och publiceras under våren 2018.
Annonsering av den nationella konferensen om anhöriga och personer med flerfunktionsnedsättning i
april 2018 har påbörjats. Konferensen som riktar sig till anhöriga, personal och beslutsfattare
genomförs i samverkan med sex idéburna organisationer och en sektion inom läkarförbundet med
specialintresse avseende flerfunktionsnedsättning. Troligen kommer den konferensen att bli ett viktigt
inslag i debatten om LSS och personlig assistans och framtida stöd till anhöriga till personer med
flerfunktionsnedsättning.
Nka har påbörjat ett systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete för att utveckla innehåll och arbetsformer.
Utvecklingsarbetet sker i samverkan med professor emeritus Lennart Svensson vid Linköpings
Universitet. Han var den som utvärderade verksamheten 2011 på uppdrag av Socialstyrelsen. I
december 2017 lämnade han en slutrapport där han lyfter han fram att Nka:s redovisningar till
Socialstyrelsen visar en omfattande och växande verksamhet och av genomförda intervjuer
framkommer en positiv bild av verksamheten från samtliga håll. Samspelet mellan kunskapsmäkleri
och forskning ses som viktigt och som en kvalitetsgaranti för verksamheten. Kopplingen till
Linnéuniversitet beskrivs som en nyckelfaktor i arbetet liksom den regionala förankringen, vilka har
kunnat förenas till nytta för alla parter. Rapporten framhåller hur viktigt det är att friheten och
självständigheten för Nka som egen resultatenhet med ett eget varumärke består.

Regionförbundet i Kalmar län
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 Administration
Administrativa områdesgruppen arbetar huvudsakligen med stöd till regionförbundets
verksamhet genom att ansvara för interna processer men också ge stöd vid framtagandet
och beredningen av externa strategier och handlingsprogram. Arbetet sker inom
funktionsområdena ekonomi, personal/HR, administrativt stöd till den politiska
organisationen, kontorsservice, post, diarium och arkiv, kommunikation, statistik och analys,
samt kurs- och konferensverksamhet.
Mål
De interna stödsystemen ska
aktualiseras, bli tydligare och
mer ändamålsenliga för att
åstadkomma

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja

• Tydligare roll och
ansvarsfördelning
• Förbättrade arbetsprocesser
• Bättre tid och resursplanering

Indikatorer
Antal tydliggjorda interna
processer

Antal förbättrade interna
processer

Antal genomförda
utbildningsinsatser

Utfall för indikatorerna
Nya rutinbeskrivningar/instruktioner har tagits fram inom
följande områden: ekonomi (4), personal (12), diarium (2) samt
politisk beslutsprocess (4). Detta arbete har fokuserats på
områden som vi identifierat som mest väsentliga att tydliggöra
under 2017. Därmed har vi bidragit till en större effektivitet och
följsamhet gentemot uppdraget samt mindre sårbarhet i
verksamheten.
Befintliga rutinbeskrivningar/instruktioner har förbättrats inom
följande områden: ekonomi (12), personal (13), diarium (1),
politisk beslutsprocess (2), kommunikation (3) samt kurs och
konferens (8). Genom uppföljning och utvärdering av befintliga
processer har utvecklingsområden identifierats och processerna
förbättrats.
Fyra interna utbildningsinsatser har genomförts i
diarieföring/offentlighet och sekretess. Därutöver har ytterligare
interna aktiviteter genomförts med syfte att få en säker och
effektiv verksamhet med goda resultat. Ett exempel på detta är
tydliggörande av avtalet avseende tjänsteresor.

Väsentliga händelser/insatser under året
Inom den administrativa gruppen har kartläggningar gjorts av arbetsuppgifter, rutiner och processer.
Utifrån kartläggningen har rutinbeskrivningar tagits fram och samlats för digital åtkomst. I vissa fall
har beskrivningar redan funnits och dessa har uppdateras, medan andra är helt nya. Beskrivningarna
har varit värdefulla i arbetet med att bredda kompetensen inom områdesgruppen för att i större
utsträckning än tidigare kunna växla mellan olika arbetsuppgifter vid behov, framförallt vid semester,
annan frånvaro och arbetstoppar.
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Kartläggningen är också en bra översikt över gruppens uppgifter för att försäkra sig om att inga viktiga
moment glöms bort. Dessutom har ett antal processer tydliggjorts medan andra processer har
förbättrats. Processen för introduktion av nyanställda har utvecklats och förbättrats genom nya rutiner
och checklistor. Dessa kommuniceras med områdescheferna i samband med nya rekryteringar.
Därutöver har processen med justering av politiska protokoll förbättrats då de nu signeras digitalt.
Arbetet med att ta fram en likabehandlingsplan påbörjades under våren. Istället för att ha en egen plan
för likabehandling och jämställdhet valdes att integrera perspektivet i arbetsmiljöhandboken och det
systematiska arbetsmiljöarbetet. En handlingsplan mot kränkande särbehandling har arbetats fram och
antagits under hösten. Varje områdeschef har sedan fått i uppgift att gå igenom handlingsplanen med
sina medarbetare. Handlingsplanen finns tillgänglig för alla på intranätet och ligger med i
introduktionsmappen för nya medarbetare.
Under 2017 har arbetet med att förbereda bildandet av Region Kalmar län respektive kommunförbund
fortsatt. Olika typer av underlag tas löpande fram i detta arbete, så som personalunderlag, aktuella
avtal och ekonomisk redovisning. Samarbete med landstinget har påbörjats med syfte att tydliggöra
och identifiera områden som behöver hanteras för att få en så säker, smidig och effektiv
sammanslagning som möjligt. I arbetsgrupper inom bland annat personal, ekonomi, kommunikation,
ärendehantering och administrativa stödsystem inklusive IT har regionförbundet representerats av
medarbetare från administrativa områdesgruppen. Under året har kommunikationsinsatser kopplat till
processen genomförts. Arbetet kommer intensifieras ytterligare 2018.
Parallellt med detta sker arbete med förberedelse av avveckling av Regionförbundet i Kalmar län.
Under hösten startade processen med att göra en risk- och konsekvensanalys av förändring och avslut
av regionförbundet, enligt Arbetsmiljöverkets regelverk. Samtliga områdesgrupper har genom SWOTanalyser gjorts delaktiga i den förändring som pågår. Resultaten från dessa analyser kommer tas
tillvara och hanteras på olika sätt.
Personer i områdesgruppen har medverkat i arbetsgruppen med att ta fram länets nya regionala
utvecklingsstrategi. Arbetet har bland annat handlat om att ta fram analysunderlag, producera texter
samt kommunicera de olika delarna i arbetet mot valda målgrupper.
För att säkra tillgången på underlag för regionförbundets analyser har samtliga regioner i landet
tillsammans gått igenom vilka data som behövs från Statistiska Centralbyrån. Respektive region
beställer direkt från SCB inför kommande uppdatering. Regionförbundet har även vänt sig till
kommunerna i länet för att säkra deras behov av data. Arbetet med detta fortsätter under 2018.
Arbetet med att anpassa organisationen till den nya dataskyddsförordningen (GDPR) startats och
kommer att fortsätta under 2018.
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Bilaga 1 – Fördelning av företagsstöd

Fördelning av regionalpolitiska medel mellan kvinnor och män (Antal och belopp) se nedan tabell:

Beviljade företagsstöd exklusive särskilda medel (affärsutveckling internationalisering, digitalisering)
hemsändningsbidrag, servicebidrag

2017-01-01--12-31

Antal
beviljade

Andel beviljat
belopp (kr)

Andel i
%

Kvinnor med svensk bakgrund
som driver företag

33

Kvinnor med utländsk bakgrund
som driver företag

2

Kvinnor

35

Män med svensk bakgrund som
driver företag

148

11 856 000

Män med utländsk bakgrund
som driver företag

12

241 000

Män

160

Män och kvinnor med svensk
bakgrund och driver företag

43

Män och kvinnor med utländsk
bakgrund och driver företag

0

Män och Kvinnor

43

18 %

Totalt

238

100,0%
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Andel i
%

1 258 000
29 000
1 287 000

15 %

12 097 000

67 %

9%

84 %

1 008 000

23 000

1 031 000

14 415 000

53

7%

100,0%
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Bilaga 2 – Beviljade projektmedel

Projektnamn

Organisation namn

Fryshuset Kalmar län år 2016-2018

Stiftelsen Fryshuset

Regional samverkan kring ungas
uppväxt 2017-2019

Regionförbundet i Kalmar län

Mat- & Kulturfestival i Mönsterås

Mönsterås kommun

Vi blir fler - Integration, kompetens,
organisation i Kalmar län (IKO)

Regionförbundet i Kalmar län

Beviljat belopp

1 200 000
595 264
37 000
500 000
2 332 264

ERB styrelsemöte och Annual Forum

Regionförbundet i Kalmar län

43 903

Förstudie investeringsbehov
bredbandsinfrastruktur för
Smålandslänen

Regionförbundet i Kalmar län

150 000

Tyngre Transporter Skärgård

Västerviks Kommun

242 188

Strukturbilder för Kalmar län

Regionförbundet i Kalmar län

453 068

Höghastighetsbanan påverkansarbete

Växjö Kommun

75 000
964 159

Sustainable Sweden Southeast

INDUSTRIELLT UTVECKLINGSCENTRUM I
KALMAR AB SE IUC

86 880

Kött med kvalité - primärledets
medverkan

Lantbrukarnas ekonomi AB

98 000

Digital tillgänglighetsguide för
besöksnäringen

Regionförbundet i Kalmar län

Smart Housing Småland 2

RISE Research Institutes of Sweden

Regional Matkultur Öland

Ölands Skördefest (SVB) AB

Ung Företagsamhet i Kalmar län

Ung Företagsamhet i Kalmar län

SMASH15

Regionförbundet i Kalmar län

1 281 986

Partnerskap Smålands fortsatta arbete
2016-2017

Regionförbundet i Kalmar län

710 000

Träets tjusning - ett brobyggarprojekt

STIFTELSEN CAPELLAGÅRDEN I VICKLEBY

492 000

Industrinattten i Kalmar Län

INDUSTRIELLT UTVECKLINGSCENTRUM I
KALMAR AB SE IUC

361 750

OECD Uppdatering 2018

Regionförbundet i Kalmar län

121 561

New Glass 2.0

Emmaboda Kommun

300 000

Tillväxtrådgivning i Kalmar län 2017

ALMI FÖRETAGSPARTNER KALMAR LÄN
AKTIEBOLAG

960 784

OKG varsel

Oskarshamns Kommun

495 000
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Förstudie om etablering av multicenter
för datalagring vid OKG

Oskarshamns Kommun

Digital Acceleration

Regionförbundet i Kalmar län

Samverkan för en mer jämställd industri

Oskarshamns Kommun

Projektkontoret 2017

Regionförbundet i Kalmar län

Universitets- och högskoleutveckling i
norra Kalmar län

Västerviks Kommun

DigiBusiness

KALMAR SCIENCE PARK AB

2 360 000

Omställning för kärnkraftens
underleverantörer

Oskarshamns Kommun

1 912 029

Samordning Swedish Glass Net 2018

Emmaboda Kommun

100 000

Program för nyanlända nyföretagare

Västervik Framåt AB

709 087

Digital Acceleration 2

Regionförbundet i Kalmar län

Förstudie Vätgas

Oskarshamns Kommun

130 000

Etec 2020

Elajo Technical Education Center AB

219 000

Förstudie hållbar långsiktig färjetrafik
Oskarshamn-Byxelkrok, Öland

Oskarshamns Kommun

141 600

Flernivåsamverkan för stärkt regional
service

Regionförbundet i Kalmar län

366 073

Uppdatering Regional Digital Agenda

Regionförbundet i Kalmar län

291 119

200 000
33 750
125 000
1 000 000
500 000

70 000

Regional Digital Transformation (REDIT) Linnéuniversitetet

784 792

Förstärkning av länets satsningar på
idrottsturism

DESTINATION KALMAR AB

450 000

Linnéstudenter i regional samverkan

Linnéstudenterna

397 685

Industriplattform för samverkan i norra
Kalmar län

Oskarshamns Kommun

220 000
17 523 704

Tillämpat kulturarv - universitet och
länsmuseum för regional utveckling

KALMAR LÄNS MUSEUM

112 112

Ljus på Kultur 2017

Kalmar kommun

135 146

Barnens Glasrike Glasets Hus/Målerås

Kultur 1740

264 000

Talangcoach II

Kalmar läns Musikstiftelse

350 000

Internationell marknadsföring 2016-2018 Regionförbundet i Kalmar län

1 760 000

Ironman Kalmar 2017

DESTINATION KALMAR AB

500 000

Baltic Stories - Professionalization of
events for culturally

STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM

231 000

Barnens Glasrike - ett lekområde i
Målerås

Föreningen Glasbyn Målerås

100 000

Unika historiska Kalmar och Öland

Kalmar kommun

923 700
4 375 958
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Vård- och omsorgscollege Kalmar län

Västerviks Kommun

300 000

Teknikcollege Östra Småland

Oskarshamns Kommun

450 000

Konferensen "Journalism in a world of
terrorism - Terrorism in the world of
journalism" 9-11 maj 2017

Linnéuniversitetet

Vård- och omsorgscollege i samverkan
för en hållbar arbetsmarknad

Västerviks Kommun

448 438

Internationella samarbeten som metod

Vimmerby kommun

284 000

Campus Västervik FoU och
Jämställdhetsintegrering

Västerviks Kommun

1 220 000

Möjligheternas mötesplats (MM2017)

Hultsfreds kommun

150 000

Regional kompetens inom eHälsa

Linnéuniversitetet

149 824

Uppföljning och utvärdering 2017

Regionförbundet i Kalmar län

25 000

1 000 000
4 027 262

Förstudie- vattenfördröjande åtgärder i
landskapet

Västerviks Kommun

Förstudie - Hållbart resande i
besöksnäringen

Regionförbundet i Kalmar län

150 000
30 000

Varje droppe räknas vattenspararkampanj "Vattensmart" för
Mörbylånga, Kalmar, Borgholm & Torsås Kalmar Vatten AB

100 000

Kalmarsundsveckan 2017 - Om hållbar
utveckling

120 000

Kalmarsund Promotion

400 000
Total summa

Bes. 1 År

29 623 347

Stödtyp

Besl. Org

RTP program

Beviljat belopp

PROJ

REGH

2017

PROJ

REGH

2017 Befolkning och välfärd

PROJ

REGH

PROJ

REGH

2017 En rund och gränslös region
Konkurrenskraftigt näringsliv för en
2017 hållbar region

PROJ

REGH

PROJ
PROJ

Antal ärenden

617 685

2

2 332 264

4

964 159

5

18 104 769

33

2017 Kultur och upplevelse som kreativ kraft

4 375 958

9

REGH

2017 Lärande på alla nivåer

4 475 700

9

REGH

2017 Miljö i balans

180 000

2

31 050 535

64
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Bilaga 3 – Beviljade stöd kommunvis/gemensamma/ verksamhetsåret 2017

Företagsstöd
inkl EU-delen

Andel stöd %

Andel AB

Borgholm

698 768

4%

6%

Emmaboda

967 220

4%

3%

1 231 936

6%

5%

Högsby

959 180

5%

2%

Kalmar

7 819 882

39%

34%

Mönsterås

1 055 259

4%

4%

Mörbylånga

487 927

4%

4%

Nybro

971 190

7%

6%

2 100 104

12%

10%

522 756

2%

2%

Vimmerby

1 369 502

7%

7%

Västervik

1 249 018

7%

15%

Hultsfred

Oskarshamn
Torsås

Totalt

Regionförbundet i Kalmar län

19 432 742

57

Årsredovisning 2017

Kalmarsunds Gymnasieförbund
Granskning av årsredovisning 2017
Utförd på uppdrag av förbundets revisorer
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1 Sammanfattning och bedömning
EY har på uppdrag av Kalmarsunds Gymnasieförbunds revisorer granskat förbundets årsredovisning för 2017. Granskningen har genomförts i enlighet med rekommendationer från
normgivande organ och med beaktande av god revisionssed.
Efter genomförd granskning bedömer vi att;
den finansiella redovisningen har tagits fram i enlighet med Lag om kommunal redovisning, god redovisningssed och förbundsstyrelsens riktlinjer,
räkenskaperna ger i allt väsentligt en rättvisande bild av resultatet för perioden
2017-01-01–2017-12-31och ställning per 2017-12-31,
mål för god ekonomisk hushållning har fastställts och följts upp av förbundsstyrelsen,
de fastställda verksamhetsmålen har huvudsakligen uppfyllts,
de fastställda finansiella målen har uppfyllts,
årets resultat efter balanskravsavstämning uppgår till 2,0 mnkr, vilket innebär att balanskravet för år 2017 uppnås.
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2 Inledning
2.1

Bakgrund

Revisionen skall enligt kommunallagen årligen pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.
Lagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten. Målen ska utvärderas och redovisas i årsredovisningen.
2.2

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med denna granskning är att ge revisorerna vägledning för att kunna uttala sig om frågeställningarna i ovanstående stycke.
Vidare är målsättningen med granskningen att bedöma om årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets resultat för 2017 och ställning per 2017-12-31, samt om rapporten
är upprättad enligt Lagen om kommunal redovisning (KRL). Följande revisionsfrågor skall besvaras genom granskningen:
„

Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultat och ställning?

„

Är rapporten från styrelsen upprättad enligt Lagen om kommunal redovisning?

„

Ger årsredovisningen svar på frågan om det är troligt att styrelsens mål för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås?

„

Är balanskravet uppnått?

„

Om inte, redovisas i årsredovisningen tydliga åtgärder för att nå balans under den kommande treårsperioden?

Rapporten innefattar väsentliga iakttagelser och sammanfattande bedömningar.
2.3

Revisionskriterier

Granskningen sker i enlighet med kommunallagen och andra författningar om revision, revisionsreglementet samt enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Vidare har de rekommendationer och utkast till rekommendationer som RKR (Rådet för Kommunal Redovisning)
och SKYREV (Föreningen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer) utger varit vägledande.
Styrelsens ansvar för rättvisande räkenskaper och delårsbokslutet regleras i följande lagar,
mål och normer, vilka utgör den norm och de kriterier som granskningens resultat värderas
mot:
„

Lag om kommunal redovisning (KRL), kap 9

„

Kommunallagen, kap 6,8,9

„

Styrelsens fastställda mål för god ekonomisk hushållning

„

God redovisningssed
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2.4

Metod och genomförande

Granskningen har genomförts i enlighet med rekommendationer från normgivande organ och
med beaktande av god revisionssed. Dess huvudsakliga syfte är att ge styrelsens ledning för
den fortsatta styrningen av verksamheten så att god ekonomisk hushållning kan uppnås.
Riskbedömningen är central i vår metod. Kombinationen av inneboende risk, kontrollrisk och
revisionsrisk utgör grunden för vår bedömning av erforderliga granskningsinsatser såväl vad
avser art som omfattning.
Granskningen har genomförts genom granskning av resultaträkningens konton samt genomgång av balansposter och bokslutsbilagor. Vidare har granskning gjorts av årets ingående balanser mot föregående årsbokslut. Vi har även granskat tillämpade redovisningsprinciper i syfte
att säkerställa att dessa tillämpats rättvisande och i konsekvens med tidigare år. Den utförda
granskningen syftar till att ge oss underlag för att kunna utvärdera styrelsens gjorda bedömning
huruvida verksamhetens mål är uppfyllda.
Härtill har formen på avrapporteringen och styrelsens egen analys avseende måluppfyllelse
av beslutade verksamhetsmål granskats. Syftet är att få en uppfattning om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de beslutade verksamhetsmålen. En utvärdering har gjorts i avsnitt 5.1.
Rapporten har faktakontrollerats av förbundets ekonomichef.

3 Rättvisande räkenskaper
En förutsättning för att kunna bedöma om en ekonomi är i balans är rättvisande räkenskaper.
Årsredovisningen skall upprättas enligt god kommunal redovisningssed. Detta medför krav på
bokslutsprocessen, att rutinerna anpassas så att det är möjligt att få fram uppgifter till årsredovisningen.
3.1

Bokslutsprocessen

Vår samlade bedömning efter utförd granskning är att Kalmarsunds Gymnasieförbund förfogar
över kompetent personal för den ekonomiska rapporteringen. Förbundet bedöms ha en väl
utvecklad och fungerande bokslutsprocess. Dokumentationen och kvaliteten i bokslutet bedöms över lag hålla hög nivå och granskningen har inte påvisat något annat än att deadlines
och uppsatt tidplan har efterföljts.
3.2

Efterföljsamhet av riktlinjer

För de fall det förekommer avsteg från Lag om kommunal redovisning, KRL, och Rådet för
kommunal redovisning, RKR:s rekommendationer, ska skäl för detta anges i den finansiella
redovisningen. Vår granskning har inte påvisat några gjorda avsteg.
3.3

Redovisningsprinciper

Med syfte att säkerställa jämförbarheten är det av stor vikt att oförändrade redovisnings- och
värderingsprinciper för bokslutens upprättande gäller mellan åren. För de fall förändringar skett
5

skall dessa, samt skälen härtill, tydligt anges i den finansiella redovisningen. Vidare skall, i
enlighet med god redovisningssed, jämförelsetal för tidigare år räknas om i enlighet med den
nya tillämpade principen.
Vår granskning har inte identifierat några förändrade redovisningsprinciper.
3.4

Utförd granskning av resultaträkningen

Vi har utfört analytisk granskning av resultaträkningen samt läst igenom de avsnitt i årsredovisningen som behandlar verksamhetens resultat för 2017. I denna har vi bedömt såväl rimligheten i redovisade belopp som tillämpningen i redovisningsprinciper.
Vi har vid vår granskning inte noterat några väsentliga avvikelser i redovisad resultaträkning.

3.5

Utförd granskning av balansräkningen

Granskningen av balansräkningen har genomförts genom substansgranskning av väsentliga
poster och verifierats mot bokslutsunderlag och/eller externa bekräftelser.
I årsbokslutet för 2015 gjordes två avsättningar, dels kostnader hänförliga till beslutet att flytta
programmen i Torsås till Kalmar (Stage4you, 6,4 mnkr), dels åtagande för ökat flyktingmottagande (3 mnkr) – totala avsättningar på 9,4 mnkr. I årsbokslutet 2016 återfördes avsättningen
för flyktingmottagande i sin helhet. Av kvarvarande avsättning för S4Y har 2,2 mkr återförts i
2017 års bokslut.
Vi delar styrelsens bedömning avseende de gjorda avsättningarna.
Vår genomförda granskning har inte påvisat några väsentliga avvikelser avseende i årsbokslutet redovisade tillgångar och skulder.
3.6

Bedömning

Årsredovisningen bedöms vara upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning
och i överensstämmelse med god redovisningssed. Baserat på utförd granskning och genomförda analyser bedömer vi kvalitén på upprättad årsredovisning som god.
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4 Resultatanalys
4.1

Utfall för 2017

2017 års resultat uppgår till 2,0 mkr. Den prognos som lämnades i delårsbokslutet pekade på
ett underskott för året. Förklaring till den förbättrade resultatnivån är att skolorna lyckats bättre
än förväntat i sina besparingsarbeten samt att prognosen för pensionsavsättningen var betydligt sämre än faktiskt utfall.
Förbundets ökade intäkter hänförs främst till ökade ersättningar från migrationsverket. Bland
de ökade kostnaderna märks främst en ökning av personalkostnader som dels beror på generella löneökningar och fler anställda, och dels på specifika löneökningar till följda av lönelyft
inom ramen för lärarlönelyftet.
I årsredovisningen redogörs för ekonomiskt utfall samt verksamhet i förbundets olika skolor.
Utfall per enhet framgår av nedanstående sammanställning.
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5 Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning
I kommunallagen fastställs att förbundet ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet
och styrelsen ska ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning. För ekonomin ska finansiella mål anges. Uppföljning skall göras i delårsbokslut och i årsredovisning. Revisorerna skall granska och bedöma måluppfyllelsen. Mål
för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål samt verksamhetsmål.

5.1 Uppföljning av mål i årsbokslutet
För verksamhetens 6 prioriterade mål finns 25 delmål. Av dessa har 21 mål uppfyllts; de 4 mål
som inte har uppfyllts är dock alla i närheten av uppsatta mål.
I årsredovisningen är de olika målen och graden av uppfyllande tydligt beskrivna. Årsredovisningens tabell över måluppfyllelse återfinns i bilaga 1.
De fastställda finansiella målen, resultatmål och soliditetsmål är uppfyllda.
”Resultatmål – Under den senaste treårsperioden ska gymnasieförbundet uppnå något av följande alternativ:
1. Ett positivt resultat varje enskilt år inom avstämningsperioden
2. Ett genomsnittligt positivt resultat som minst uppgår till 1 % av förbundets medlemsbidrag”
Med årets resultat om 2 mkr samt tidigare års positiva resultat uppnås målen för 2017.
”Soliditetsmål – Under den senaste treårsperioden ska gymnasieförbundets soliditet exklusive
pensionsförpliktelser minst uppgå till 35 % samt bibehålla en positiv soliditet inklusive pensionsförpliktelser.”
Soliditet för 2017 uppgår till 35 % exklusive pensionsförpliktelse och 15 % inklusive
pensionsförpliktelse. Målet är således uppfyllt.
Ett tredje ekonomiskt mål som har satts upp för förbundet är självfinansierade nettoinvesteringar. Målet är definierat på en treårsperiod där gjorda investeringar ska rymmas inom ett
utrymme som består av resultat, avskrivningar och förändring av pensionsskuld. Målet för 2017
är uppnått.
Sammantaget bedömer vi att målen är uppfyllda.
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5.2

Balanskravet

Kravet på balans mellan intäkter och kostnader, balanskravet, är lagstadgat enligt Kommunallagen 8 kap. 4 §. Avstämning av balanskravet skall ske i årsbokslutet.
Balanskravsresultatet på 2,0 mnkr innebär att balanskravet för 2017 är uppfyllt.

Kalmar den 17 mars 2018

Kristina Lindstedt
Auktoriserad/Certifierad kommunal revisor
Bilaga 1 – Måluppfyllelse (tabell från årsredovisning 2017)

9

10

Datum: 2018-04-16

Till Samordningsförbundets medlemmar

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2017 för Samordningsförbundet i
Kalmar län
I enlighet med Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
(FinsamL) översändes till förbundsmedlemmarna:




Årsredovisning för 2017
Granskning av årsredovisning 2017
Revisionsberättelsen för 2017

Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om årsredovisningen kan
godkännas och om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.
När frågan om ansvarsfrihet har prövats av medlemmarna önskar
samordningsförbundet få besked om detta.
För Samordningsförbundet i Kalmar län

Joakim Ivarsson
Förbundschef

Samordningsförbundet i Kalmar Län
Trädgårdsgatan 12
39235 Kalmar

info@samkalmarlan.se
www.samkalmarlan.se
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Ordförande har ordet
”Samordningsförbundet i Kalmar Län bedriver finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget i Kalmar
län och länets tolv kommuner. Målet är en ökad samverkan mellan medlemmarna kring
personer som är i behov av ett samordnat stöd för att komma i arbete eller studier.
Samordningsförbundet har under 2017 finansierat individinriktade arbetsrehabiliterande
insatser i länets alla kommuner. Sammanlagt har 54 av 132 utskrivna deltagare från insatserna
kommit till arbete eller studier. Det är 41 % av deltagarna. Det är ett väldigt positivt resultat
som sticker ut i jämförelse med tidigare år. Det är särskilt värt att notera då nyinskrivna
deltagare i insatserna nu generellt står längre ifrån arbetsmarknaden än tidigare.
Glädjande under 2017 är också att mätningar av bl.a. deltagares progression och mående
genomförts. Dessa visar bl.a. att 85% av deltagarna upplever sig vara mer redo för arbete eller
studier efter insatsen. De visar också att deltagarna gjort en stegförflyttning mot bättre
självkännedom och att de känner en högre livskvalitet efter insatsen. Detta är oerhört positiva
resultat: trygga människor som tror på sin egen förmåga har säkerligen bättre förutsättningar att
komma i arbete eller studier.
Förutom de individinriktade insatserna runtom i länet arbetar förbundet med att generellt främja
samverkan mellan medlemmarna genom t.ex. de lokala samverkansgrupperna. I dessa grupper
ingår representanter för de fyra myndigheterna. I styrelsen får vi ofta höra att de olika
samverkansgrupperna, insatsernas arbetsgrupper och styrgruppen bidrar till att skapa goda
relationer mellan myndigheterna, korta och enkla kommunikationsvägar och förståelse och
förtroende för varandras arbete. Detta gynnar naturligtvis i slutänden individen som är i behov
av myndigheternas stöd och det känns mycket positivt.
Slutligen vill jag passa på att tacka all personal i insatserna och förbundets personal för ett
mycket bra arbete med riktigt goda resultat. Tack för ett riktigt positivt 2017! Tack för att ni
alltid har samverkan och de enskilda deltagarna i fokus och en strävan efter att nå ännu bättre
resultat framöver!”

Maria Ixcot Nilsson, ordförande
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Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och
verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret
2017.

Till redovisningen hör bilagor som närmare beskriver de olika projekt som finansierats.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

Samordningsförbundet i Kalmar län bedriver sedan 1 oktober 2005 finansiell samordning
mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget i Kalmar län och länets tolv
kommuner. Målet med verksamheten är att förbättra samverkan mellan dessa myndigheter och
att den enskilde som är i behov av samordnade insatser därigenom ska förbättra sin förmåga till
förvärvsarbete och få en förbättrad livskvalitet. Därigenom ska samhällets resurser användas
optimalt för målgruppen.
Förbundet har en styrelse med 17 ledamöter. Ordförande är Maria Ixcot Nilsson, 1:a v ordf.
Anders Andersson och 2:e v ordf. Andreas Erlandsson. Närvaron vid styrelsesammanträden
och engagemanget från ledamöterna i styrelsen har varit mycket gott under det gångna året.
Styrelsen anser de flesta av målen som uppställdes i verksamhetsplanen för 2017 har uppnåtts.
Finansiering har skett av åtta individinriktade insatser, en kartläggningsinsats samt några
utbildningar. Utöver detta har förbundet medfinansierat insatser i form av ”fler jobb i ASF i
Kalmar län” samt ett ESF-projekt vid namn IKO (Integration, kompetens och organisation).
Under året har 256 personer deltagit i de olika arbetsrehabiliterande projekt som bedrivits. 54
av 132 utskrivna deltagare var i arbete och/eller studier vid utskrivning vilket är lika med 41
procent. Det är betydligt större andel än de senaste åren som har nått egenförsörjning.
Dessutom bekriver många deltagare i enkätsvar att de vuxit mentalt genom att de lärt sig
mycket, fått en ökad självkännedom och en högre livskvalitet. En framgångsfaktor som
beskrivs av i stort sett alla projekt är den samverkan som sker kring individerna mellan de olika
myndigheterna och det engagemang som många handläggare visar.
Förbundet är även aktivt med och stimulerar samverkan genom att delta i samtliga sex lokala
samverkansgrupper i länet och genom att planera samverkansmöten som en följd av det så
kallade KUR 2-projektet. Därutöver har två konferensdagar för samverkanspartners, tre
utbildningar, Supported Employment, 7-tjugo och NP-diagnoser och en länskonferens
finansierats.
En process har under året pågått för att förnya förbundets grafiska profil med ny hemsida, nytt
profilmaterial, nyhetsbrev, facebook som verktyg att synliggöras. En annan process har har
varit att arbeta fram en mer långsiktig integrerad samverkan för insatserna som förbundet
finansierar i länet. Ny förbundschef har anställts under året och ny kanslilokal har inretts på
Trädgårdsgatan 12 i Kalmar.
Förbundets personalstyrka har under året bestått av en förbundschef, (där en överlämning ägt
rum under två månaders tid i och med förbundschefsbyte), en processtödjare och en
adminstratör som arbetat ca 80 % under året.
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Under 2017 hade Samordningsförbundet i Kalmar län intäkter i form av medlemsavgifter på
14 000 000 kr. Årets resultat är 682 232 vilket gör att det egna kapitalet ökat från 1 530 298
kronor till 2 212 513 kronor.

1.2 Om förbundet
1.2.1 Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Kalmar läns landsting och länets tolv kommuner som medlemmar.
Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp
har den ett kansli bestående av en förbundschef och en processtödjare samt en
deltidsanställd administratör.

1.2.2 Historik

Samordningsförbundet bildades den 1 oktober 2005.

1.2.3 Lagrum

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets
medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan
inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i
behov av samordnad rehabilitering och därigenom åstadkomma en effektiv
resursanvändning.
Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och
kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar.

1.2.4 Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie
verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska
få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet
genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om
kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter

2017 års tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgick till 14 000 000 kronor där
staten bidrog med hälften av medlen, landstinget med en fjärdedel och kommunerna
tillsammans med resterande fjärdedel, fördelat efter befolkningens storlek. Därutöver
fanns vid årets början 1 530 298 kronor i eget kapital.

1.2.6 Verksamhetsidé och vision

Samordningsförbunden har enligt lagstiftningen till uppgift att:
• besluta om mål och riktlinjer
• stödja samverkan mellan parterna
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Postadress:
Tel. 072-526 88 77
Samordningsförbundet i Kalmar län
Organisationsnr 222000-1859
Trädgårdsgatan 12
392 35 Kalmar

•
•
•
•

6(45)
finansiera insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser
besluta hur tillgängliga medel för finansiell samordning skall användas
ansvara för uppföljning och utvärdering av insatserna
ansvara för upprättande av budget och årsredovisning

Det övergripande syftet med finansiell samordning är att den enskilde skall uppnå eller
förbättra sin förmåga till förvärvsarbete samt att underlätta en effektiv resursanvändning.
Samordningsförbundet i Kalmar har formulerat följande syfte för verksamheten:
• Att möjliggöra flexibel, långsiktig samverkan för individer med behov av stöd från
flera myndigheter.

1.3 Beskrivning av verksamheten
Först presenteras de målgrupper som deltagit i de individinriktade insatser som förbundet
finansierat under 2017 och därefter utfallet av dessa insatser samt en beskrivning av de insatser
som finansierats för att stödja samverkan på ett strukturellt plan.

1.3.1 Målgrupper i individinriktade insatser

Målgruppen är personer som är i behov av samordnade insatser. I och med 2017 års
verksamhetsplan är tidigare prioriterade målgrupper borttagna. Nu är målgruppen endast
personer som är i behov av samordnade insatser.
Åldersfördelning, utbildningsnivå, tid i offentlig försörjning, typ av försörjning vid inskrivning
samt huvudinremittent för de personer som skrivits in under året beskrivs med hjälp av
uppgifter ur SUS 1.
Ålder
30
25
20
15

Kvinna

10

Man

5
18-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

Diagram 1, nyinskrivna deltagares ålder under 2017.

Nyinskrivna deltagares medelålder under 2017 var 37,2 år vilket är något högre genomsnittlig
ålder än 2016. Det har skrivits in 93 kvinnor och 71 män, vilket möjligen återspeglar att

1

SUS är ett myndighetsgemensamt uppföljningssystem som används för att följa upp resultaten av samverkan och
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet dit alla insatser rapporterar sina deltagare vid in- och
utskrivning.
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kvinnorna har en högre sjukskrivningsgrad än männen. De kvinnliga deltagarna är även något
äldre i genomsnitt, 38,3 år jämfört med 35,9 år bland männen.
Utbildningsnivå

Man

Kvinna
Grundskola

Grundskola

Gymnasium

Gymnasium

Högskola/universit
et upp till 1 år

Högskola/universit
et upp till 1 år

Högskola/Universit
et upp till 3 år

Högskola/Universit
et upp till 3 år

Diagram 2, nyinskrivna deltagares utbildningsnivå fördelat på kön under 2017.

Utbildningsnivån bland deltagarna är relativt låg. Av de deltagare som man känner till
utbildningsnivån på så har 29 procent enbart grundskola och 42 procent har även fullföljt
gymnasieutbildning. Männen har en lägre utbildningsnivå än kvinnorna. 34 procent av männen
har enbart grundskoleutbildning jämfört med 26 procent bland kvinnorna.
Tid i offentlig försörjning
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

Kvinna
Man

Diagram 3, nyinskrivna deltagares tid offentlig 2016 uppdelat på män och kvinnor.

Under 2017 hade 24 procent av nyinskrivna deltagare fått offentlig försörjning i mer än fem år,
vilket är en fortsatt ökning jämfört med tidigare år. 2013 var motsvarande andel 18 procent,
2014 15 procent, 2015 13 procent och 2016 22 procent.
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Försörjning vid inskrivning

Andel kvinnliga deltagare
före insats

Andel manliga deltagare
före insats
Sjukpenning/Rehabpe
nning
Aktivitetsersättning

Sjukpenning/Rehabp
enning
Aktivitetsersättning
Sjukersättning

Sjukersättning

A-kassa

A-kassa

Aktivitetsstöd

Aktivitetsstöd

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd

Studiestöd/Studiem
edel
Annan offentlig
försörjning

Studiestöd/Studieme
del
Annan offentlig
försörjning

Diagram 4 Under 2017 avslutade deltagares försörjning vid inskrivning fördelat på kön.

När man studerar orsaker till inskrivning för de 164 deltagare som skrevs ut under 2017, 93
kvinnor och 71 män, så framgår att kvinnorna har tre ungefär lika stora försörjningskällor vid
inskrivning: sjuk-/rehabiliteringspenning, försörjningsstöd och aktivitetsstöd. Bland männen
däremot hade nästan hälften försörjningsstöd. Aktivitetsstöd var också en stor försörjningskälla
medan färre män än kvinnor varit sjukskrivna.
Huvudinremittent

Huvudinremittent
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan

2017

Kommunen

2016

2015

Primärvården

Psykiatrin

2014

Diagram 5, nyinskrivna deltagares huvudinremittent 2014-2017 2, andelar av inrapporterade remittenter.

Försäkringskassan har under 2017 varit den huvudsakliga inremittenten med 39 % av inskrivna
deltagare. Därnäst kommer Arbetsförmedlingen med 29 %. Kommunernas andel har varit i
2

Avser 117 av 164 nyinskrivna deltagare 2017, 76 av 99 2016, 86 av 122 under 2015 och 59 av 90 2014
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stort sett oförändrad under perioden medan det har varit stor variation i remisser från övriga
myndigheter. Troligtvis finns det flera olika orsaker till detta, men glädjande nog kan vi
konstatera att samtliga myndigheter remitterat in relativt jämt antal deltagare.

1.3.2 Insatser

1.3.2.1 Individinriktade insatser
Här görs en sammanfattande beskrivning av individinriktade insatser som bedrivits under året.
För en närmare beskrivning av varje projekt hänvisas till bilaga.
Arbetslivsinriktade insatser
Av nedanstående tabell framgår hur många deltagare de olika arbetslivsinriktade insatserna har
haft under det gångna året.
Budget
Antal Antal Pågåen
Antal
antal Antal
nya avslut
de
nya
delt
delt
delt
delt
delt anonyma
Innergården, Mörbylånga
15
14
6
8
6
KRUS, Kalmar
35
25
16
11
14
Plattformen, Hultsfred/Vimmerby
30
45
22
20
25
1
Pontibus, Borgholm
30
20
20
5
15
SAMBA, Nybro/Emmaboda
50
64
44
38
25
Spåret, Västervik
25
29
14
15
14
1
Vägen till självförsörjning, Torsås
14
8
5
8
0
Vägknuten 2, Oskarshamn/
Mönsterås/Högsby
30
14
0
14
0
Vägknuten 2.0, Oskarshamn/
Mönsterås/Högsby
30
37
37
12
25
SUMMA
259
256
164
132
124
2
Tabell 1 Antal deltagare i arbetslivsinriktade insatser i Kalmar län under 2017

Som framgår så har det funnits arbetslivsinriktade insatser i samtliga kommuner under 2017.
Dock har insatsen ”Vägen till självförsörjning” i Torsås avslutats under året.

Uppbyggnaden av insatserna är till stor del densamma då vi i verksamhetsplanen enats om att
målgruppen för våra insatser är ”Personer som är i behov av samordnade insatser för inträde
eller återgång till arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning. Behoven ska identifieras
och prioriteras lokalt. Målgrupperna kan variera lite. Några insatser prioriterar yngre personer
(KRUS) och det finns insatser som fokuserar på personer som är utrikesfödda (en del av
SAMBA).
Insatsernas mål kan vara att stödja personer mot en egen försörjning, att undvika rundgång
mellan myndigheterna, att deltagarna mår bättre och behöver mindre vård samt att säkerställa
att de kommer rätt i systemen och får rätt ersättning.
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I samtliga insatser finns en arbetsgrupp med personal från de samverkande myndigheterna som
träffas regelbundet för att gemensamt diskutera personer i behov av samordnat stöd. Ibland
löser gruppen vid sittande bord hur inblandade parter gemensamt ska gå vidare för att ge
individen bästa möjliga stöd. Om arbetsgruppen kommer fram till att personen ifråga behöver
extra stöd så tillsätts en person ur insatsen som extra stöd. Dessa personer har lite olika titlar
som koordinator, vägledare eller handledare. Det är lönerna till den personalen och övriga
kringkostnader som samordningsförbundet står för. Insatserna är då projekttiden löpt ut
LIS:ade, vilket innebär att insatserna inte har ett slutdatum utan löper på över tid, så länge det
fyller sitt syfte. I samtliga nu pågående insatser är det kommunerna som anställningsmyndighet
för personalen.
Varje insats har en styrgrupp kopplad till sig som huvudsakligen består av chefer i de olika
myndigheterna. De träffas några gånger per år och dit kan arbetsgrupperna lyfta problem som
uppmärksammats vid samverkan för åtgärd.
Nedan finns en jämförelse med tidigare år av antal deltagare i arbetsrehabiliterande insatser.

Budget antal
deltagare
2011
128
2012
208
2013
195
2014
167
2015
167
2016
214
2017
259

Antal
deltagare
178
264
275
167
199
220
256

Antal nya Antal avslut
deltagare
deltagare
122
82
176
104
120
195
90
122
99
164

87
78
133
132

Pågående
deltagare
50
57
71
82
121
85
124

Tabell 2, jämförelse av insatsredovisning i SUS för 2011 - 2017.

Den variation som finns över tid i antal inskrivna och utskrivna deltagare beror främst på när
olika insatser har startat respektive avslutats.
1.3.2.2 Stödjande av samverkan
Lokala samverkansgrupper (LSG)
I länet finns det sex lokala samverkansgrupper som fungerar som ett forum för utveckling av
samverkan mellan parterna. De omfattar Kalmar/Torsås, Nybro/Emmaboda, Borgholm/
Mörbylånga, Oskarshamn/Mönsterås/Högsby, Hultsfred/Vimmerby respektive Västerviks
kommuner. Försäkringskassan är sammankallande i en av dessa grupper och samordningsförbundet i de resterande fem. Vidare deltar representanter, vanligtvis chefer, från de fyra
samverkande parterna.
Samverkansmöten
Med avstamp i den kartläggning, benämnd KUR 2, som gjordes 2015 av hur samverkan
fungerar i länet kring gruppen unga med psykisk ohälsa så har två samverkansmöten hållits
under året. Varje LSG ansvarar för dessa samverkansmöten i sitt område och under våren kom
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två stycken LSG igång med sådana möten där mindre grupper av chefer och medarbetare från
de ingående organisationerna samtalade om vad som fungerar bra och vad som kan förbättras
för att få till stånd en effektiv samverkan. En samverkansdag ordnades på Vimmerby
folkhögskola med en gästföreläsare vid namn Per Germundsson och en samverkansdag i
Oskarshamn under ledning av Jonas Wells.
Kartläggningar och medfinansiering av projekt
Förbundet har under året finansierat en kartläggning gällande behov av insatser för nyanlända
kvinnor i Högsby. Kartläggningen räknas vara färdig under 2018, för att därefter se vilka
åtgärder som är lämpliga för målgruppen.
Samordningsförbundet har under 2017 medfinansierat två projekt.
Det ena är ett ESF-projekt som drivs av Regionförbundet i Kalmar. Projektet heter IKO
(Integration, kompetens och organisation) – vi blir fler i Kalmar län. Projektet handlar till stor
del om att utbilda personal inom olika myndigheter och idéburna verksamheter i interkulturellt
bemötande av nyanlända. Samordningsförbundet medfinansierar både med tid och ekonomiska
medel.
Det andra projektet heter ”Fler jobb i ASF i Kalmar län”. (ASF = arbetsintegrerade sociala
företag). Projektet inriktas på att skapa hållbara strukturer för långsiktig regional samverkan,
kunskaps o kompetensutveckling samt affärsutveckling för fler jobb i ASF. Projektet tar sin
utgångspunkt i den handlingsplan för ASF som tagits fram i länet och som är politiskt
förankrad. Samordningsförbundet medfinansierar både med tid och ekonomiska medel.
Utbildningar och konferenser
En uppskattad fyradagars utbildning i 7-tjugo genomförd av Swedish empowerment center.
7-tjugo är en metod för att stötta personer med funktionsvariationer till en plats på
arbetsmarknaden, har hållits i Kalmar med arton deltagare.
Supported employmentutbildning har ägt rum under året i Oskarshamn av Malmerho
kompetens i kombination med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Denna
tvådagars utbildning var innehållsrik och uppskattad av de sexton personer som deltog.
Under hösten hölls förbundets årliga länskonferens för styrelseledamöter, deltagare i de olika
lokala samverkansgrupperna och insatspersonal. Den hölls lunch till lunch 12 – 13 oktober på
hotell Skansen i Färjestaden. Den första halvdagen ägnades åt att titta i backspegeln, om
FINSAM-lagstiftningens framväxt och samordningsförbundens tillkommelse och uppdrag. Till
hjälp fanns Johan Jonsson och Ola Andersson, båda har varit/är delaktiga i Delta Hisingen, ett
samordningsförbund som var försöksverksamhet innan det permanentades i början av 2004.
Andra dagen ägnades åt Samordningsförbundets i Kalmar län framtid och inriktning. Sextiofem
personer var delaktiga på konferensen
Samtlig insatspersonal i länet träffades under hösten under en lunch till lunch för att dels få
kompetensutveckling kring personlighet, bemötande och ledarskap samt dels för att samtala om
andra gemensamma och angelägna frågor.
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Ledamöter och personal från kansliet deltog i den stora Finsam-konferensen som hölls i Malmö
under två dagar i april. Ordförande i Samordningsförbundet i Kalmar län är sedan tidigare
invald som ledamot i Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) och har deltagit,
tillsammans med förbundschef på styrelsemöten. Vid ett tillfälle kombinerades NNS
styrelsemöte med en ordförandedag. Ordförande och vice ordförande samt förbundschef deltog
i NNS ordförandekonferens i januari.
Förbundschefen har även deltagit i Nationella rådets förbundschefskonferens samt vid ett
nätverksmöte med andra förbundschefer som arbetar i länsförbund.

1.4 Måluppfyllelse och resultat
Nedanstående mål är uppsatta i verksamhetsplanen för 2017. Redovisning av bedömd
måluppfyllelse kommenteras efter respektive målområde.
Resultatmål
Mål på
individnivå

Mål
•

•

•

90 % av deltagarna
ska uppleva stöd och
inflytande i sin
process.

Aktivitet
• Vi mäter detta mål genom
indikatorerna, 1, 2, 3. 93% i
genomsnitt av mätning med
indikatorerna

75 % av deltagarna
ska uppleva sig vara
mer redo för att
arbeta eller studera.

• Vi mäter detta genom
indikatorerna 5, 6, 7.
Indikator 6 mäts endast vid
avslut och är inte relevant i
denna mätning. 85% i
genomsnitt utifrån indikator
5 och 7.

30 % av deltagarna
ska ha kommit ut i
arbete eller studier
efter avslutad insats

• Andelen till arbete eller
studier mäts via SUS. 54 av
132 utskrivna deltagare var
i arbete och/eller studier vid
utskrivning vilket är lika
med 41 procent.
• Vi mäter detta genom
indikatorerna 7, 8, 9, 10,
12,13.
84% i genomsnitt utifrån
indikatorerna.

Mål på
strukturnivå

•

80 % av personer
involverade i
samverkan ska
uppleva att
samverkan genererar
bättre förutsättningar
för individer.

Mål på
organisationsnivå

•

Förbundet ska vara
presenterat hos
berörda intressenter
vad gäller

• Fullmäktige ska besökas en
gång per mandatperiod och
Kommun- och

Måluppnåelse
Målet har
uppnåtts

Målet har
uppnåtts

Målet har
uppnått

Målet har
uppnåtts

Målet bedöms
ha uppnåtts
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verksamhet och
arbetssätt.

landstingsledning ska
besökas vartannat år.
• Utöver det kan presentation
av förbundets verksamhet
ske på fler ställen utifrån
behov och förfrågningar.
• Förbundet ska kunna
presentera välgrundad
statistik kring insatser.

Mål på
ekonomisk nivå

Målet bedöms
ha uppnåtts

Målet bedöms
ha uppnåtts

• Förbundet ska också arbeta
med att vara mer synlig på
webben och att bygga upp
en marknadsföring som ska
bidra till att sprida kunskap
om förbundet

Målet bedöms
ha uppnåtts

• Nyhetsbrev förväntas bidra
till bättre och mer
kontinuerlig information till
våra medlemmar kring
verksamheten och aktuella
insatser
• Utfallet för 2017 års
verksamhet ligger högre än
målet. Total budget 2017 på
15 530 298 och den egna
behållningen vid årets slut
var 2 212 513 kr, vilket i
procent innebär i 14,2 %.

Målet bedöms
ha uppnåtts

•

Behållningen vid
årets slut ska vara
mellan 5 och 10 %
av innevarande års
budget.

•

Insatsernas budgetar • Utfallet mäts genom att
ska vara så väl
jämföra rekvirerade medel
beräknade att utfallet
med den summa som
inte avviker mer än 5
budgeterats. Budgeterade
procent
insatskostnader var
11 397 000 kr och utfallet
blev 9 648 014 kr vilket i
procent innebär 15,3 %

Målet har inte
uppnåtts

Målet har inte
uppnåtts
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1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

Resultat och måluppfyllelse redovisas på aggregerad nivå för samtliga finansierade insatser.
Mer detaljerad redovisning för varje enskild verksamhet finns i bilaga.
Arbetslivsinriktade insatser
Av nedanstående diagram framgår något om resultaten i de olika arbetslivsinriktade insatserna
under det gångna året.
Sysselsättning efter insats
40
35
30
25

Kvinnor Före
insats

20

Kvinnor Efter
insats
Män Före
insats

15
10

Män Efter
insats

5
0

Ej sub arbete

Sub arbete

Antal deltagare i Arbetssökande
studier
deltagare

Övrigt

Diagram 6, Sysselsättning vid inskrivning och avslut för 132 deltagare i arbetsrehabiliterande insatser som
avslutats under 2017.

Diagrammet illustrerar vad de deltagare som avslutades under 2017 hade för sysselsättning vid
inskrivning och avslut. 54 av de 132 utskrivna deltagarna, eller 41 procent, hade arbete eller
studier vid utskrivning och 53 (=40 procent) var inskrivna som arbetssökande. Totalt
betraktades således 81 procent som rehabiliterade och redo för arbetsmarknaden när de
avslutades.
Det är fler män än kvinnor som fått ett arbete utan lönesubventioner och fler kvinnor än män
som hade börjat studera. Det var ungefär lika stor andel män som kvinnor som fått
subventionerat arbete eller var arbetssökande.
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2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Antal avslut till Andel avslut till
arbete eller
arbete eller
studier
studier
31
37,8 %
44
42,3 %
47
24,1 %
26,4 %
23
26,9 %
21
37,6 %
50
40,9 %
54

Tabell 2, jämförelse av insatsredovisning i SUS för 2011 - 2017.

Efter att det under några år varit mindre än 30 procent av deltagarna som haft arbete eller börjat
studera så har andelen ökat till 41 procent under 2017. Med tanke på att deltagarna oftast stått
mycket långt ifrån arbetsmarknaden så får detta anses som ett mycket gott resultat.
Försörjning efter insats
60
50
40
30
20
10

Antal deltagare
före insats
Antal deltagare
efter insats

Diagram 7, Försörjning vid inskrivning och utskrivning för 132 utskrivna deltagare i arbetsrehabiliterande
insatser under 2017

Av diagrammet framgår att det skett störst minskning av personer som har försörjningsstöd
som försörjningskälla men även en stor minskning av personer som erhållit aktivitetsstöd från
Arbetsförmedlingen.
De försörjningskällor som har ökat är framförallt deltagare som inte har någon offentlig
försörjning vid avslut. Ökning är det även av personer som har studiestöd och av personer som
beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning.
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1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Att värdera effekterna av strukturövergripande insatser är mycket svårare eftersom det här inte
finns någon statistik från SUS eller andra källor att hämta data ur.

Det som kan konstateras är dock att det finns en väl utbyggd struktur för samverkan mellan
myndigheterna genom de olika lokala samverkansgrupperna, de samverkansmöten som börjat
komma igång för att utveckla samverkan och insatsens styr- och arbetsgrupper. Däremot så
varierar såväl närvaron som engagemanget både mellan olika grupper och över tid. Det märks av
när arbetsbelastningen är hög inom de olika myndigheterna att deltagare ofta prioriterar den
egna verksamheten framför samverkansmöten även om det också finns exempel på motsatsen.
Vi vet också att de utbildningar i Supported Employment, 7tjugo och NP-diagnoser som
finansierats varit mycket uppskattade och används i olika verksamheter för att stödja individer
mot arbetsmarknaden. De konferenser som finansierades har varit välbesökta och uppskattade
liksom den länskonferens för förbundets eget nätverk som arrangerades i oktober.

1.5 Styrelsearbetet mm

1.5.1 Styrelsens arbete under året
Styrelsen har bestått av dessa ledamöter:
Medlemsorganisation
Borgholm
Emmaboda
Hultsfred
Högsby
Kalmar
Mönsterås
Mörbylånga
Nybro
Oskarshamn
Torsås
Vimmerby
Västervik
Landstinget i Kalmar län
Landstinget i Kalmar län
Landstinget i Kalmar län
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan

Ordinarie ledamot
Mikael Palmqvist (S)
Stig-Ove Andersson (S)
Conny Daag (M)
Marcus Schön (M)
Dzenita Abaza (S)
Agneta Landberg (C)
Göran Backrot (C)
Jimmy Loord (KD)
Andreas Erlandsson (S)
Christina Lönnqvist (S)
Eva Berglund (S)
Gunnar Jansson (S)
Maria Ixcot Nilsson (S)
Anders Andersson (KD)
Ylva Bengtsson (V)
Lars Häggbring
Petter Grönwall

Ersättare
Bengt Jonsson (FÖL)
Stefan Nyström (M)
Lizette Wästerlund (S)
Diana Bergskans (S)
Roger Holmberg (S)
Håkan Sjöborg (C)
Eva Folkesdotter-Paradis (M)
Ann-Christine Quist-Karlsson (S)
Lennart Hellström (M)
Linda Eriksson (C)
Marie Nicholson (M)
Conny Tyrberg (C)
Jonny Bengtsson (S)
Bill Björklund (L)
Eva-Karin Holgersson (MP)
Carina Lindgren/Lars Borgemo
Susanne Möller

Styrelsen har under året haft fyra välbesökta sammanträden på olika orter i länet.
Sammanträdena har kombinerats med besök i olika kommuner och presentation av olika
aktuella insatser. Protokoll från sammanträden publiceras på förbundets hemsida och finns
därmed tillgängliga för såväl ledamöter, samverkansaktörer som övriga intresserade.
Arbetsutskottet har bestått av Maria Ixcot Nilsson, ordförande, Anders Andersson, 1:e v. ordf,
Andreas Erlandsson, 2:e v ordf., samt ledamöterna Göran Backrot, Petter Grönwall och Carina
Lindgren. Arbetsutskottet har under året haft fem sammanträden.
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Under året har en process pågått för att hitta en långsiktighet i de insatser
Samordningsförbundet finansierar. Detta har lett fram till att när projekttiden är slut i en insats,
inkommer en ny ansökan som benämns LIS (Långsiktig integrerad samverkan), vilket innebär
att insatsen inte har någon bortre tidsgräns, den pågår så länge den fyller sitt syfte.
I och med att insatserna är tillsvidare, har även en idé om att arbeta med relationsskapande
aktiviteter i form av frukostmöten och inspirationsdagar. Denna inriktning har arbetats fram i
diskussionsforum på läskonferensen och diskuterats ytterligare i LSG-möten och
beredningsgruppsmöten samt AU.
Därefter fattade styrelsen beslut om inriktningar i den verksamhetsplan som antogs i november.
Vid varje styrelsesammanträde redovisas de delegationsbeslut som fattats av arbetsutskottet och
förbundschefen. Förbundschefen redogör även muntligt för utvecklingen i förbundet både
ekonomiskt och verksamhetsmässigt. I oktober presenterades en skriftlig delårsredovisning av
det första halvåret där bland annat insatserna redovisar sin verksamhet.
Kansliets personal medverkar i de sex lokala samverkansgrupperna i länet och följer de olika
insatserna bland annat genom att delta i insatsernas styrgruppssammanträden. En insats som
avslutades under året, Vägen till självförsörjning i Torsås kommun, kommer följas av en
strukturinsats under 2018.
Minnesanteckningar från beredningsgruppen och de lokala samverkansgrupperna delges
styrelsen. Vidare informerar Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans representanter
styrelsen om utvecklingen i sina respektive verksamheter vid styrelsens sammanträden.
Styrelsen har medfinansierat, och kansliets personal har medverkat, i det så kallade
Indikatorprojektet, som drivs av Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS), med
syfte att utveckla indikatorer som ska vara ett stöd i utvärdering och utveckling av
samordningsförbundens verksamheter.
Under senare delen av 2017 var verktyget färdigt för användning. Förbundet har köpt in licens
för att kunna mäta indikatorerna och första mätningen ägde rum i oktober/november. De
positiva resultaten utifrån mätningen finns delgivna under rubriken måluppfyllelse och resultat.
Representanter ur styrelsens presidium har under året, tillsammans med förbundschefen, fört en
dialog med representanter för ägarna dels gemensamt vid två tillfällen och dels vid besök i de
högsta politiska ledningarna för såväl kommuner som landsting. Dialogen har handlat både om
resultaten i förbundets verksamhet och om ekonomi.

1.5.2 Revisorer

Landstinget har utsett Bo Jonsson, Västervik, och kommunerna Jan Bengtsson, Kalmar, som
revisorer. Staten har handlat upp revision av Deloitte som i Kalmar län företräds av Berth
Larsson. Bo Jonsson är revisionens ordförande. Räkenskapsgranskning har handlats upp av
PWC i Kalmar. Sakkunnigt biträde har varit Tomas Sandberg som är revisionschef på
Landstinget i Kalmar län.
Revisionen har haft två sammanträden under året och ett av dessa kombinerades med en
överläggning med samordningsförbundets arbetsutskott.
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1.5.3 Kansli

Styrelsen har tillgång till ett kansli med en heltidsanställd förbundschef. Tjänsten innehas av
Joakim Ivarsson, som efterträtt Hans Eriksson, då Hans gått i pension i maj 2017. Utöver
förbundschef finns en processtödjare på heltid och en administratör på deltid. Processtödjare är
Malin Gruvhagen och administratör Athraa Ahmed. Kansliet biträder styrelsen, ansvarar för
förbundets administration och utåtriktade information samt stöttar de olika insatser som
finansieras av förbundet och ger övrigt stöd till utveckling av samverkan inom länet.
Kanslilokalen finns på Trädgårdsgatan 12 i Kalmar, där samtliga anställda har sina
arbetsplatser att utgå ifrån.
Kalmar kommun ansvarar för tillsyn av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter
enligt arkivlagen.

1.5.4 Beredningsgrupp

En beredningsgrupp bestående av en tjänsteman från vardera Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och landstinget samt sex kommunala tjänstemän har haft fyra sammanträden
under året. Beredningsgruppen har en kvalitetssäkrande roll i beredningen av ärenden till
styrelsen, är ett stöd till förbundschefen och kan lyfta upp behov av åtgärder i länet.

1.5.5 Medlemssamråd

Det har hållits två stycken dialoger med förbundets ägare under året. Sammankallande är
primärkommunala nämndens ordförande, Tomas Kronståhl, Västervik. Vid dessa tillfällen har
ägarrepresentanter, representanter för samordningsförbundets presidier samt förbundschef
deltagit. Förbundet har presenterat sin verksamhet och haft dialog om resultaten och om
finansieringen av förbundets verksamhet.

1.6 Ekonomiskt utfall
1.6.1 Ekonomisk sammanfattning
Belopp tkr

Aktuell budget
jan-dec 2017

Utfall jandec 2017

Avvikelse utfall –
budget

Bokslut helår
2016

Nettokostnad

14 765 000

13 540 765 3

1 224 235

11 951 502

Bidrag/intäkt

14 000 000

14 222 818

222 818

12 465 409

800 000

682 232

117 768

513 907

Resultat
Utgående eget
kapital
Likvida medel

2 212 530

1 530 298

5 148 964

5 073 162

3

Vi hade en felaktig rekvisition från Hultsfreds kommun 2016 vilket påverkar minskade kostnader för 2017 med
319 400 kr
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1 Resultaträkning
Resultaträkning
Rörelsens Intäkter

Rörelsens Kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Lämnade bidrag

2017-01-01- 2016-01-01Not 2017-12-31 2016-12-31
1

2
3

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
resultat efter finansiella poster

14 222 818

12 465 409

14 222 818

12 465 409

-1 636 585
-2 029 421
-9 874 580
682 232

-1 731 090
-516 872
-9 703 540
513 907

-

-

682 232

513 907

2017-12-31

2016-12-31

128 324

218 849

128 324

218 849

Summa omsättningstillgångar

5 148 964
5 277 288

5 073 162
5 292 011

Summa tillgångar

5 277 288

5 292 011

1 530 298
682 232

1 016 391
513 907

Årets resultat

2 Balansräkning
Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordran moms
Övriga interimsfordringar

Kassa och Bank

EGET KAPETAL OCH SKULDAR
Eget Kapital
Balanserat resultat
Årets Resultat
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2 212 530

1 530 298

4

2 931 994

3 695 160

5

132 764
3 064 758

66 553
3 761 713

5 277 288

5 292 011

2017-12-31

2016-12-31

682 232

513 907

90 525

-3 861

-696 955
75 802

3 240 981
3 751 027

75 802
5 073 162
5 148 964

3 751 027
1 322 135
5 073 162

Summa Eget Kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Int skulder förutbet Bidrag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget Kapital och skulder

3. Finansieringsanalys
Finansieringsanalys
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets Resultat
Ökning(-)/minsknig(+) av kortfristiga
fordringar

Ökning(+)/minsknig(-) kortfristiga
skulder
Medel från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella
anläggningstillgångar

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna Lån
ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

4. Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i
tillämpliga delar och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning
eller dess företrädare. Sammantaget innebär det att Samordningsförbundet i Kalmar läns
redovisning i allt väsentligt överensstämmer med god redovisningssed. De
redovisningsprinciper som ligger till grund för denna är fortlevnad, konsekvens, försiktighet,
kontinuitet, periodisering och öppenhet.
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5. Balanskrav
Resultatet av verksamheten är positivt och således balanserat.

6. Noter

Not 1 Intäkter
Erhållna statliga bidrag
Erhållna bidrag
Kursavgifter

Not 2 Övriga externa kostnader

Adm-tjänster
Kompetens i samverkan
Kurs o konferensavgift
Rese/ hotellkostnader
Revisionsarvode
Leasingavg Personbilar+Bränsle
Kontorsmaterial
Konsultarvoden
Lokalhyra
Förbrukningsinventarier
Övriga reklam
Övriga främmande tjänster
Reklam trycksaker
KUR- kostnader
Övrigt
Not 3 Personal kostnader
Lön tjänstemän
Arbetsgivaravgifter
Sammanträdesarvode
Kollektiv pensionsförsäkr
Styrelsearvode
Semesterlön
Skattefri bilersättning
Skattepl bilersättning
Skattefria trakt
Skattepl trakt
Övr gruppförsäkring
Övr personalkostnader

2017-12-31
141 818
14 000 000
81 000

2016-12-31
86 687
12 378 722

14 222 818

12 465 409

2017-12-31
407 119
244 811
337 621
121 029
25 000
54 437
13 039

2016-12-31
1 038 170
278 234
124 160
50 477
39 727
33 447
32 100
32 000

94 570
62 483
58 246
48 470
40 233
32 835
96 692
1 636 585
2017-12-31
1 090 493
457 826
195 990
62 154
51 682
131 023
16 955
9 623
7 040
2 100
620
3 915

102 775
1 731 090
2016-12-31
358 918
123 314
329
33 552

480
279
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Not 4 Leverantörsskulder
Projekt Kv4
Kalmar Kommun/ leasing& bränsle
Vimmerby Kommun/ Adm.tjänster kv4
Vimmerby Kommun/ lokal hyran, cafe
Big Travel
Landstinget/revisionstjänster, konferens
Visma
Itsam
Jenny Dekoration
Lindmark& Partner
NNS/ utbildning
Siemens
Skylt Reklam

Not 5 Upplupna Kostnader
Revisionsarvode
Kompetens i samverkan
Övr avdr gill kost.
Leasing avg. & person bilar
Övriga främmande tjänster
Styrelse kostnader
Personalskatt
Avräkna sociala avgifter
Dataprogram licenser
Rese/hotellkostnader

2 029 421

516 872

2017-12-31
2 797 660
5 712

2016-12-31
3 381 043
9 960
283 579
3 850
6 468
5 313
3 606
813
528

21 661
65 025

23 063
11 250
4 385
3 238
2 931 994

3 695 160

2017-12-31
25 000
9 465
1 139

2016-12-31
25 000
3 607
450
38
4 083
600
15 192
17 583

48 918
48 062
144
35
132 763

66 553
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7 Sammanställning av utfall och budget 2017
Intäkter
Medlemsbidrag
Anställningsstöd
Kursavgifter
Eget kapital 2016-12-31
Ränteintäkter
Summa eget kapital och intäkter

Utfall
14 000 000

105 000
0

141 818
81 000

2 200 000
0
16 305 000

1 530 298
0
15 753 116

Styrelsen

300 000

375 695

Personal

2 000 000

1 895 803

80 000

225 600

180 000

179 245

Redovisning och sakkunnigt biträde

75 000

34 200

40 800

Revision

35 000

25 000

10 000

Utbildning, Supported emloyment

70 000

226 000

Konferenser

200 000

211 000

-11 000

Samverkansmöten

200 000

277 646

-77 646

Utvärdering

150 000

10 000

Avgift NNS 4

28 000

28 200

Övrigt

50 000

177 796

3 368 000

3 666 185

Individinsatser

11 397 000

9 874 580

1 522 420

SUMMA

14 765 000

13 540 765

1 224 235

Delsumma, administration mm

Beslutade insatser inför 2017
Vägknuten 2, vägknuten 2.0 i
Oskarshamn, Mönsterås och Högsby
kommuner

Budget
2017
1 707 000

Utfall
1 558 294

Kommentarer

0
36 818 Ersättn. från Af
81 000 7tjugo
handledar utb.
-669 702
0
-551 884

Budget
2017

Resor, hotell

Utfall

Differens

Kostnader

Lokal, dator, telefon mm

4

Budget
2017
14 000 000
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Differens

Kommentarer

-75 695 Arvode, arb.
giv avgift,
milersättn mm
104 197 Dubbel lön förb
chef 2 mån
-145 600 Nya kontorslokaler, invent.
755

-156 000 Se intäkt 7tjugo

140 000 Endast
indikatorerna
-200
-127 795 hemsida, fb,
nyhetsbrev,
grafik profil,
trycksaker och
reklam- stor del
-298 185

Differens

Kommentarer

148 706

NNS = Nationella Nätverket för Samordningsförbund
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Innergården i Mörbylånga kommun

500 000

500 000

0

1 526 000

1 569 081

-43 081

561 000

241 045

SAMBA i Nybro och Emmaboda
kommuner

1 280 000

1 401 464

Plattform Hultsfred/Vimmerby

1 505 000

780 553 5

Pontibus i Borgholms kommun

1 498 000

1 215 300

724 447 Rekvirerade
319 400 kr för
mkt föregående
år.
282 700

KRUS i Kalmar kommun

2 530 000

2 113 706

416 294

290 000

268 571

11 397 000

9 648 014

1 748 986

Utfall

Differens

Spåret i Västervik
Vägen till självförsörjning i Torsås
kommun

Globen i Nybro
SUMMA

Under året 2017 beslutade insatser
Fler jobb i ASF i Kalmar län

Budget
50 000

50 000

Kartläggningsprojekt i Högsby

270 000

62 511

IKO – Vi blir fler i Kalmar län

44 300

44 300

Potten

200 000

69 775

SUMMA

564 300

226 586

319 955 Avslutades i
förtid
-121 464

21 429 Avslutat

kommentarer

0
207 489 Kartläggningen
förlängd tom 31
mars 2018
0
130 225 Pott - beslutad
för individinriktade insattser för hösten
2017
337 714

5

Rekvisitionerna från Hultsfreds kommun för projekt Plattformen var felaktig 2016, med konsekvens att mindre
utbetalats under 2017
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8 Styrelsens beslut
Styrelsen intygar genom ett protokollfört beslut den 16 mars 2018 att årsredovisningen ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska
ställning.
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Insatser och måluppfyllelse
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Insats Plattformen, Hultsfred och Vimmerby
Syfte och mål:
Effektivisera samverkansmyndigheternas tillgängliga resurser och kompetens.
Stärka personer som står en bit ifrån arbetsmarknaden, så att de kan närma sig den reguljära
arbetsmarknaden eller påbörja studier för att öka möjligheterna till egen försörjning. Tidigt
identifiera och kartlägga behov av insatser från andra samverkande myndigheter.
Cirka 30 personer per år deltar i verksamheten. 30 % av dessa ska inom 90 dagar efter avslutad
aktivitet ha fått ökad egenförsörjning genom arbete eller studier.
Målet är också att plattformen ska påverka organisationernas arbetssätt på ett strukturellt plan.
Ett ökat lärande kring behovsgruppen ska på sikt leda till att personer med behov av samverkan
inom plattformen identifieras tidigare. Samverkan ska också leda till ett positivare arbetsklimat
mellan organisationerna till gagn för andra grupper som inte ingår i behovsgruppen.
Målgrupp: Personer mellan 16-64 år med fysisk, psykisk eller social ohälsa och är aktuella på
minst en av samverkansmyndigheterna.
Insatstid och personalresurser: 141201 - 171130. De första deltagarna skrevs in under
februari 2015. Två koordinatorer jobbar heltid.
Metod: Projektet har ett samverkansteam, Individuella Samverkansteamet, som består av
personal från arbetsförmedlingen, försäkringskassan, öppenpsykiatriska mottagningen,
socialförvaltningarna och hälsocentralerna i Hultsfred- och Vimmerby Kommun. Teamet
träffas tre timmar var tredje vecka och konsulterar ärenden. Samtycke finns från personen i
fråga. Då teamet kan se att det finns behov av koordinator blir individen inskriven i Plattformen
och tilldelas en koordinator. Alternativt kan resultatet vara att ny information tillkommer och
ordinarie verksamheter jobbar vidare utifrån den.
Koordinatorernas uppdrag är att samordna och nätverka med myndigheterna kring deltagarna.
Med hjälp av motiverande samtal upprättas en handlingsplan med mål och delmål där fokus
kan ligga på att starta och fullfölja en förändringsprocess, skapa struktur, hitta vägar ut mot
arbetsträning, arbete eller studier. Koordinatorerna erbjuder också gruppaktiviteter kring
personlig utveckling.
Förändringar under året: Under året har det inte varit någon gruppverksamhet, det har inte
funnits underlag för det. Det har varit ett personalskifte då en föräldraledighet tog slut och hon
kom åter till arbete.
Framgångsfaktorer: Gruppaktiviteter. Vi har använt oss av metodik från 7TJUGO med goda
resultat. Vi har haft mycket tid för individuell kontakt med våra deltagare. Ett brett nätverk och
goda förutsättningar för samverkan har också haft stor betydelse. Individuella
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samverkansteamet är ett väl inarbetat team med samlade kompetenser med bred kunskap.
Forumet har använts både för konsultationsärenden och som ingång till en koordinator.
Deltagarresultat SUS: Budgeterat antal deltagare per år är 30 deltagare. Projektet har haft en
budget på 1 505 000 kronor under 2017. Under 2017 har 49 ärenden konsulterats i IST och de
har varit remitterade enligt följande: Försäkringskassan 18, Arbetsförmedlingen 11,
Socialförvaltningen i Vimmerby 7, Öppenpsykiatriska mottagningen 12, Socialförvaltningen i
Hultsfred 1, Hälsocentralerna 0.
Av de 49 konsulterade ärendena i IST 2017 har 22 fått beslut om koordinator och därmed
registrerats i SUS. Remissfördelningen av de 22 deltagarna är Försäkringskassan 11,
Arbetsförmedlingen 2, Socialförvaltningen i Vimmerby 2, Öppenpsykiatriska mottagningen 6,
Socialförvaltningen i Hultsfred 1, Hälsocentralerna 0.
Under året har 20 deltagare avslutats. 6 personer har skrivits ut för arbete. 1 har skrivits ut för
studier. 1 har skrivits ut som aktivt arbetssökande. 4 personer har fortsatt arbetslivsinriktad
rehabilitering i den ordinarie myndighetsverksamheten eller i fortsatt samverkan. 8personer har
avslutats för att rehabilitering mot arbete inte är aktuellt i dagsläget.
Resultat för samverkan: Genom samtycke och IST har myndigheter har fått ny, samlad och
relevant information om deltagaren. Genom IST har vi lagt tid på att skapa samsyn kring allas
uppdrag. Vi har ett gemensamt förhållningssätt som sprider sig till övriga myndigheter.
Malin Strömmert och Linda Thörn
Verksamhetsledare Plattformen

Insats SAMBA, Nybro och Emmaboda
Insatsens syfte, mål och målgrupp.
Syftet med rehab-spåret är att motverka utanförskap och låsningar i systemen genom att föra de
inskrivna i projektet närmare arbetsmarknaden eller hjälpa individerna till rätt ersättning. Syftet
med integrationsspåret är att fånga individer som behöver extra stöd där ordinarie
etableringsinsatser inte är tillräckliga för att individer ska få rätt förutsättningar för att bli
integrerade.
Rehabspårets målgrupp är kvinnor och män mellan 20 - 60 år som haft lång arbetslöshet eller
sjukskrivning vilket medfört ett utanförskap. Personer som har sin ersättning och/eller stöd från
någon av samverkansmyndigheterna. Även personer med lång arbetslöshet beroende på
språkliga hinder ingår i målgruppen.
Integrationsspåret riktar sig mot tre målgrupper, den första målgruppen är individer som är på
väg att avsluta etableringen men som inte behärskar det svenska språket tillräckligt. Den andra
målgruppen är ärenden som är i JOB:en men som av olika anledningar inte kan tillgodogöra sig
JOB:ens arbetsmarknadsåtgärder och härmed riskerar att bli beroende av helt försörjningsstöd.
Den sista gruppen är de individer som redan är beroende av försörjningsstöd och behöver
särskilt stöd och driv för att komma in på arbetsmarknaden.
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Insatsens tidsram samt personalresurser.
Projektet startade den 1 februari 2016 och pågår till den 31 december 2017.
Det jobbar två projektledare på 100 % i projektet.
Insatsens metod.
Metoden för rehab-spåret är riktad mot arbete med deltagare och är uppdelat på kartläggning,
process och verkställighet. Individer som har längst väg att gå genomgår alla tre stegen medan
de som står närmast arbetsmarknaden går direkt in i process och verkställighet. Med hjälp av
utvecklingstrappans fem steg kan sedan individens behov matchas mot arbetsgivarens behov
för att säkerställa en utveckling. Även om man i vissa fall inte kan tillämpa arbetslinjen behövs
utvecklingstrappan som underlag för aktivitets- eller sjukersättning.
Metoden för integrationsspåret är uppdelad i block, där man alltid börjar med kartläggning av
deltagarnas utbildningsnivå, hälsa, arbetslivserfarenhet, fritidsintresse och sociala förhållande.
Man genomför regelbundna gruppsamtal, enskilda samtal samt fysisk aktivitet.
Samhällsorienteringsundervisning genomförs där man diskuterar allt som handlar om det
svenska samhället, regler, normer, kultur, rättigheter och skyldigheter, demokrati, arbete osv.
Insatsens resultat på individnivå, (SUS)
Budgeterat antal deltagare 50st/år.
Antal nya deltagare: 46st
Fördelning på remitterande deltagare:
Individ o familj: 11st
Arbetsförmedling: 33st
Landsting: 0
Försäkringskassan: 4st
Totalt antal deltagare under året: 59st
Antal till arbete eller studier: 21st
Rätt ersättning: 5st
Sedan uppstart:
Budgeterat antal deltagare: 140st
Antal deltagare totalt: 108st
Fördelning på remitterande myndighet:
Individ o familj: 46st
Arbetsförmedling: 58st
Landsting: 6st
Försäkringskassan: 5st
Antal till arbete eller studier: 47st
Rätt ersättning: 13st
Praktik: 23st
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Framgångsfaktorer inom samverkan.
Organisation:
Kunskapsutbytet som sker i arbetsgruppen ger en synergieffekt på alla berörda myndigheterna
och ger samtidigt ökad förståelsen för myndigheternas agerande. Arbetsgruppen har ofta löst
ärenden som under lång tid stått still genom att behandla ärendet skyndsamt samt använt det
handlingsutrymme som finns på varje myndighet. Samverkan som sker i arbetsgruppen ökar
förståelsen för hur komplexa integrationsärendena kan vara. Den samsyn som råder i
arbetsgruppen sätter individen i fokus och alla deltagarnas processer diskuteras och alla
professionerna bidrar med sin kunskap. Detta gör i förlängningen att deltagarna får den bästa
hjälpen för att en förändring ska kunna ske.
Styrgruppen
Representanterna i styrgruppen besitter bred kompetens och handlingskraft vilket medför att
projektledarna får optimala förutsättningar för att göra ett kvalitativt arbete. Styrgruppen har en
samsyn på hur man ska behandla den komplexa integrationen.
Individnivå
Dagliga kontakter i gruppen, enskilda samtal med deltagarna utformar en djup och god relation
mellan deltagarna och projektledaren vilket medför en miljö där deltagarna känner sig sedda
och trygga. Detta ökar deras motivation, samt klargör deras egna mål och förutsättningar.
Projektledarens kompetens medför att deltagarna kan stöttas och coachas, för att närma sig
egen försörjning eller utbildning.
I integrationsspåret är det en fördel att projektledaren kommer från samma eller liknande kultur
och hens goda kännedom om deltagarnas bakgrund och kulturer har varit en avgörande faktor i
projektets framgång. Kartläggningen gör att deltagarna får rimliga krav utifrån sina
förutsättningar, de får uppleva att de klarar saker samt att det ställs adekvata krav utifrån
individens mående. Projektledarens möjlighet att lägga mycket tid på varje deltagare är en stor
framgångsfaktor eftersom det ger deltagarna en trygghet samt någon som kan vara ett stöd när
det är jobbigt. Denna tid möjliggör även att projektledaren kan vara en stor motivationscoach,
då ofta deltagarna är osäkra och ängsliga inför förändringar, men även på sin egen förmåga.
Ulf Arvidsson och Ronja Ismail
Verksamhetsledare SAMBA
Insats SPÅRET, Västervik
Insatsens syfte, mål och målgrupp.
Att korta vägen för den enskilde mot ökad egenförsörjning samt att effektivisera och öka
myndigheternas samverkan. Projektets mål är att erbjuda samverkande insats där 30% går
vidare mot ökad självförsörjning genom arbete, studier eller rätt till rätt insats. Målgruppen är
individer i behov av stöd från två eller fler av samverkansmyndigheterna i ålder 16 – 65 år som
inte har ett pågående missbruk.
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Insatsens tidsram samt personalresurs
Insatstiden är individuell. En projektledare/handledare samt 1.6 handledare finansieras via
projektmedel. Ytterligare 4 handledare som arbetar i Knutpunktens verksamhet finns
tillgängliga för projektet. En SAM-grupp med handläggare från respektive myndigheter samt
styrgrupp med representation från respektive myndigheter lägger tid i projektet.
Insatsens metod
Spåret är integrerat i Knutpunktens ordinarie verksamhet. Vi erbjuder verksamhet i egna
lokaler där man arbetar såväl i grupp som individuellt, vi erbjuder även praktik/arbetsträning.
Insatsens resultat på individnivå, (SUS)
Hittills i år: Budgeterat antal deltagare: 25 helårsplatser
• Antal nya deltagare: 19
• Fördelning på remitterande myndighet: FK 10, Fsd 3, LT 5, AF 1
• Totalt antal deltagare under året: 34
• Antal avslutade deltagare: 16
• Antal till arbete eller studier: 3
Sedan uppstart:
• Budgeterat antal deltagare: 25 helårsplatser
• Antal deltagare totalt: 67
• Fördelning på remitterande myndighet: FK 25, Fsd 28, LT 8, AF 6
• Antal till arbete eller studier: 12
Framgångsfaktorer inom samverkan,
Organisation
Arbetsgrupp: Trygg, erfaren och väl sammansatt arbetsgrupp med samlad hög kompetens och
en vilja att samverka. Upparbetade och fungerande rutiner, information om varandras uppdrag
och ramverk.
Styrgrupp: Väl sammansatt och ett aktivt intresse för en fungerande samverkan.
Individnivå
Insatsens deltagare: Insats under lång tid i de fall det behövs, stor flexibilitet i innehållet i
insatsen. Att vi utgår från individens hela behov. Prioritet på bemötande och förhållningssätt.
Anja Coe
Verksamhetsledare SPÅRET
Insats Vägknuten 2.0 Oskarshamn, Mönsterås och Högsby
Insatsens syfte, mål och målgrupp.
Bedriva samverkan i syfte att undvika dubbelarbete och för att hitta rätt väg för den enskilde
och minska risken att hamna utanför samhällets skyddsnät och tidigt identifiera och kartlägga
insats- och rehabiliteringsbehov.
Insatsen vänder sig till personer i yrkesverksam ålder från 18 år.
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För att delta i insatsen ska den enskilde bedömas vara i behov av samverkan och stöd
från myndigheterna inför etablering eller återetablering på arbetsmarknaden och egen
försörjning.
30 personer deltar årligen i insatsen
Insatstiden varierar utifrån den enskilde deltagarens behov med målet att inte
överstiga 12 månader.
30% av antalet deltagare ska efter 90 dagar efter avslutad insats nått
självförsörjning eller fått rätt ersättning.
Insatsens tidsram samt personalresurs
20170201–20200131 2,0 personal
Insatsens metod
Vi använder oss av följande; Empowerment 7 Tjugo, Lösningsfokuserat, SE och MI
(motiverande samtal).
Insatsens resultat på individnivå, (SUS)
Hittills i år: (samt sedan uppstart)
• Budgeterat antal deltagare 30st
• Antal nya deltagare 37st.
• Fördelning på remitterande myndighet
• HÖGSBY; Kommunen 2st
• MÖNSTERÅS; Försäkringskassan 2st, Psykiatrin 3st = 5st
• OSKARSHAMN; Kommunen 5st, Försäkringskassan 10 st, Primärvården 2st,
Psykiatrin 13st = 30st
• Totalt antal deltagare under året 37st
• Antal avslutade deltagare 12st
• Antal till arbete eller studier 7st
Framgångsfaktorer inom samverkan,
Organisation: Insatsen ligger under arbetsmarknadsenheten i Oskarshamn vilket gör det lättare
med samverkan med alla aktörer såsom myndigheter, näringslivet och kommunerna. Här
samverkar vi numera med nya AME i Högsby samt Mönsterås inom snar framtid.
Det är också mycket betydelsefullt arbete som görs i Samordningsförbundet i Kalmar län, detta
gör att vi får uppskattning för det arbete vi utför samt känner oss värdefulla för dessa individer
som behöver ett samordnat stöd.
Vi insatsledare, får också inspiration från gemensamma träffar med ”kollegorna på distans”,
samt övriga utbildnings/ konferensdagar tillsammans med Samordningsförbundet i Kalmar län.
Vi har även ett bra samarbete tillsammans med andra projekt som ligger under AME
Oskarshamn, och har hittat en bra kedja för att tillsammans följa upp ungdomar.
Arbetsgrupp: Samverkansteamet har vuxit under detta år och vi har fått igång en ”arbetande
arbetsgrupp” utifrån täta träffar och konsultationsärenden samt att vi alla ”lär känna varandra”
och varandras enheter/ myndigheter. Man får mer förståelse/ kunskap om varandra och bra
diskussioner. Positivt om vi alla insatser i Kalmar län också använder oss av liknande begrepp.
Styrgrupp/LSG: Bra uppslutning från alla aktörer och bra diskussioner. En förändring här är att
vi frångår styrgrupp och bara har LSG möten. LSG möten kommer att vara 2 ggr/termin. Det
blir en helhet för alla aktörer. Har förslag på att bjuda med en chef för samverkande myndighet
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till ett samverkansmöte någon gång för att få mer insikt i hur arbetet fungerar i
Samverkansteamet.
Individnivå: Bra när man ser resultat med samordnat stöd kring den enskilde. Vi får härlig
respons på vårt sätt att arbeta genom utvärderingar. Många personer är tacksamma att få denna
möjlighet när det känns som en omöjlighet i deras vardag att de på sikt få återetablera sig på
arbetsmarknaden genom arbetsprövning/ praktik/ studier eller arbete. Här har vi bland annat
upparbetat en bra ingång med Arbetsförmedlingen.
Insatsens deltagare: Framgången är de individer som vi kan rusta för att våga ta sig ut på
arbetsmarknaden genom 7 Tjugo/ Empowerment samt med ett lösningsfokuserat tänk både i
individuellt och i gruppcoachning samt att många dörrar öppnas inom näringslivet och
individen tar gärna chansen. En har också fått chansen att börja studera genom
Samordningsförbundet, vilket på sikt kan leda till arbete för den här personen.
Ingen framgångsfaktor men en reflektion: Mindre bra med så många deltagare med liknande
”problem”, 67 % av de inskrivna idag är sjukskrivna, och har en kontakt med
Försäkringskassan. Dessa individer tar mycket tid, kartläggning, motivation och energi att få
igång eller ut, ger eller tar inte till sig kanske lika mycket i gruppcoachningen heller. Sällan att
vi hinner bli ”klara” med den sistnämnda målgruppen inom ett år, vi tappar då ”flow” i de olika
processerna. Här har vi nu 2017-12-22 hittat ett gemensamt arbetssätt tillsammans med FK, när
det gäller de individer med sjukskrivning i botten, så på sikt hoppas vi en snabbare process ut
från Vägknuten 2.0.
Magdalena Ågren
Verksamhetsledare Vägknuten 2.0
Insats Innergården, Mörbylånga
Syfte, mål och målgrupp
Syfte: Individer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska hitta sin väg tillbaka in i arbetslivet
och/eller till en bättre livskvalitet samt få hjälp från rätt instans.
Mål: 30% av deltagarna är i arbete eller studier inom tre månader efter avslutat deltagande.
Målgrupp: Individer i arbetsför ålder 18-64 år i behov av samverkande insatser av minst två av
följande: Försäkringskassan, Landstinget, Arbetsförmedlingen och Mörbylånga kommun.
Tidsram samt personalresurs
Nuvarande form åren 2016-2017. 2 handledartjänster på 80%, 1 projektledare på 20%. Från
2017-09-11: 1 handledare/insatsledare 75/25%, 1 handledare 80%.
Metod
Naturbaserad (grön) rehabilitering, Supported employment, arbetsträning i trädgård/odling/
externt, vägledning/coaching, empowerment inspirerad av 7-20-metoden, friskvård.
Resultat på individnivå, (SUS) 2017
• Budgeterat antal deltagare: 15
• Antal nya deltagare: 5
• Fördelning på remitterande myndighet: AF6, LT4, IFO2, FK 1, Kommunen1
• Totalt antal deltagare under året: 14
• Antal avslutade deltagare: 5
• Antal till arbete eller studier: 2 till arbete, 3 till studier
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Sedan uppstart 2013:
• Budgeterat antal deltagare: 15/år
• Antal deltagare totalt: 42 individer 6
• Fördelning på remitterande myndighet: Uppgift saknas
• Antal till arbete eller studier: 14 (10 till arbete, 4 till studier)
Framgångsfaktorer inom samverkan
Organisation:
Arbetsgrupp: Samverkanteamsmöten på Innergården 9/3, 1/6, 7/9 samt 23/11 säkerställer hjälp
från rätt instans samt att samverkande parter uppdateras om varandras verksamheter och
resurser. Från 23/11 inleds även konsultationsärenden
Styrgrupp: Styrgruppsmöten och LSG-möten 1/2, 26/4, 30/8, 17/10, 8/11 resulterar i
kontinuitet, värdefull feedback, information och stöd samt betydelsefullt erfarenhetsutbyte.
Individnivå: Kontinuerliga uppföljningar med deltagare 1 gång/månad. Grön rehab/friskvård.
Supported employment. Trygg och tillåtande miljö. Vägledning. Empowerment.
Lisa Ask
Verksamhetsledare Innergården
Insats KRUS, Kalmar
Insatsens syfte, mål och målgrupp.
KRUS är en arbetsförberedande insats där målet är att en deltagare ska utveckla sina egna
förmågor och förutsättningar för att närma sig arbetsmarknaden - klara av arbetslivsinriktad
rehabilitering, praktik, arbete eller studier. Målgruppen är personer i åldrarna 19 till 29 år med
psykisk ohälsa, boende i Kalmar kommun som behöver stöd för att komma ut i arbetslivet.
Insatsens tidsram samt personalresurs
Projektet ska löpa under perioden 2016-09-01 - 2019-08-31.
3 st årsarbetare (3 st koordinatorer varav 1 även är projektledare)
Insatsens metod
7TJUGO, Supported Employment och friskvård (Friskis och Svettis) 3 gånger i månaden.
Inremitterande myndigheter:
Försäkringskassan
Landsting
Arbetsförmedlingen
Kalmar kommun

2016
1
6
1
6

Insatsens resultat på individnivå, (SUS)
Intresseanmälningar – handlagda
14
Deltagare, beviljade att delta
10
Gemensamma kartläggningar/möte med AF
(inför arbetslivsinriktad rehabilitering, praktik mm)
6

2017
3
14
6
5

2018

28
23
7

3
3

1
2

Totalt
4
21
9
11

45
36
7

Flera av individerna har varit inskrivna över fler än ett budgetår
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Efter avslut samt aktuell planering
2017
2018 (planerat)
AF - Arbetslivsinriktad rehabilitering/praktik/SIUS
5
5
Studier (universitet, Komvux mm)
1
2
Arbete
1
Åter till enbart försörjningsstöd, Försäkringskassa
5
1
(utan aktivitet. 3 av dessa var enbart här på intro. möte)
Annat / inget
2
Antal inskrivna deltagare i 12 januari 2018 är 20 st - inklusive 6 personer som ska skrivas ut
under januari.
Ändring utifrån projektansökan: det står att vi ska ha 30 deltagare första året och under andra
året 45 st men detta är utifrån att det skulle anställas ytterligare 1 koordinator. Då det
fortfarande bara är 3 koordinatorer kommer målet att kvarstå på 30 personer per år.
Framgångsfaktorer inom samverkan
• Insatsens arbetsgrupp – Samverkansteamets representanter är kunniga och engagerade med
fokus på effektiv samverkan och rehabilitering kring och för målgruppen.
• Att koordinatorerna är från 3 olika myndigheter med kunskap om myndigheternas olika
regelverk/system samt erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering. Denna kunskap är en
stor tillgång för att utveckla effektivare samverkan och stötta deltagarna i deras
rehabilitering. Detta är även en framgångsfaktor när det gäller att rusta deltagarna att bli
redo för nästa steg i sin rehabilitering och initiera möten med Arbetsförmedlingen.
• De pedagogiska gruppaktiviteterna är den stora vinsten i KRUS sociala rehabilitering
där deltagarna själva hjälper och stöttar varandra med att själva delta.
Laila Ruchatz Andersson
Verksamhetsledare KRUS
Insats Pontibus, Borgholm
Insatsens syfte, mål och målgrupp
Projekt Pontibus syftar till att förkorta sjukskrivningsprocessen för de som är eller befaras bli
långtidssjukskrivna. Intentionen är snabbare återgång i arbetsliv eller studier genom en aktiv
sjukskrivning med optimerade, samordnade rehabiliterande åtgärder. Detta kan bidra till ökad
livskvalitet för den enskilde och minskade kostnader för samhället.
Ytterligare ett syfte är att projektet ska mynna ut i förbättrade samverkansformer mellan de
deltagande aktörerna.
Målet är att färre enskilda ska passiviseras i långtidssjukskrivning och istället återgå i arbete
eller studier efter förmåga.
Självförsörjningsgraden ska ha ökat med 20 % inom ett år.
• 15 % av de utan anställning sedan tidigare ska ha fått arbete och därmed blivit
självförsörjande.
• 50 % av deltagarna ska uppleva att de kommit närmare arbetsmarknaden.
• 85 % av deltagarna ska uppleva att de utvecklats under och gynnats av projekttiden.
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Målgrupp: 18 till 64 år.
En första prioriterad grupp är ungdomar 18-29 år, framförallt arbetslösa utan förankring på
arbetsmarknaden.
En andra prioriterad grupp är ensamstående föräldrar.
Indikatorer för att vara aktuell:
• Enskilda som är sjukskrivna och är eller befaras bli det långvarigt, d.v.s. mer än
de inledande två veckorna. Såväl hel- som deltidssjukskrivna.
• Såväl arbetslösa som anställda, den senare gruppen där det t.ex. redan från
sjukskrivningens början står klart att byte av yrke/arbetsplats är aktuellt.
• Enskilda som av läkare bedöms vara på väg mot/tillbaka till arbetslivet - inte de
som bedöms vara på väg mot sjukersättning.
• Sjukskrivna av såväl psykiska som fysiska skäl. Den psykiska ohälsan kan vara
lätt till medelsvår och utgöras av t.ex. depression, ångesttillstånd och stress.
Även enskilda med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som t.ex. ADHD
och ADD kan delta.
• Enskilda som erhåller försörjningsstöd som befaras bli långvarigt och därtill har
diffus, psykosocial ohälsa.
• Inget krav på att vara aktuell hos mer än en instans, men befaras bli.
Insatsens tidsram samt personalresurs
Insatsen planeras pågå under perioden 2017-01-01 – 2019-12-31.
Personalresurserna är två heltidsanställda; en koordinator som även har projektledaransvaret
samt en koordinator.
Insatsens metod
Fokus på hälsa och välbefinnande. Allt sker i egen takt efter egna förutsättningar.
Metoden består av följande delar:
• Gruppträning en gång per vecka, en timme per gång, med personlig tränare. Träningen
varieras med bl.a. styrketräning, kondition och yoga.
• Gruppträffar en gång per vecka, två och en halv timme per tillfälle. Grunden är
7TJUGO och därutöver erbjuds ibland föreläsningar, filmvisning m.m.
• Individuella träffar en gång per vecka, en timme per gång. Kartläggning över
livssituation. Planering för återgång till arbetsliv. Ofta promenader i skogen under
samtalen, vilket anses vara gynnsamt och hälsofrämjande.
• När det är läge för återgång till arbetsliv, används metoden Supported Employment.
Insatsens resultat på individnivå (SUS)
2017:
• Budgeterat antal deltagare:
Max 30 per år, 20 inskrivna samtidigt.
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•
•

•
•
•

Antal nya deltagare:
20
Fördelning på remitterande myndighet:
Försäkringskassan: 4
Arbetsförmedlingen: 6
Landstinget: 5
Socialförvaltningen: 5
Totalt antal deltagare under året:
20
Antal avslutade deltagare:
5
Antal till arbete eller studier:
0

Sedan uppstart:
• Budgeterat antal deltagare
Max 30 per år, 20 inskrivna samtidigt.
• Antal deltagare totalt:
20
• Fördelning på remitterande myndighet:
Försäkringskassan: 4
Arbetsförmedlingen: 6
Landstinget: 5
Socialförvaltningen: 5
• Antal till arbete eller studier:
0
Framgångsfaktorer inom samverkan
Organisation:
Samverkansteam:
Regelbundna möten där samtliga medlemmar deltar. Korta vägar till kontakter vid behov där
emellan. Medlemmarna tar snabbt ytterligare, nödvändiga kontakter inom den egna
organisationen.
Styrgrupp:
Regelbundna möten. Engagerade medlemmar där merparten har mandat att fatta beslut.
Individnivå:
Frivilliga, motiverade deltagare. Positiva till projektets metoder.
Carola Granström
Verksamhetsledare Pontibus
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Fastställd av styrelsen den 2017-11-23

1. Inledning
Samordningsförbundet i Kalmar län bildades den 1 oktober 2005. Medlemmar är
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget i Kalmar län och länets samtliga 12
kommuner. Förbundet är en fristående juridisk person som är bildat enligt Lag om finansiell
samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210). Förbundet som är ett kommunalförbund
har organisationsnummer 222000-1859. Kommunallagen och lagen om kommunal redovisning
gäller i tillämpliga delar för verksamheten.

2. Övergripande syfte
Syftet med finansiell samordning är att
• den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete
• underlätta en effektiv resursanvändning

3. Samordningsförbundets uppgifter
Samordningsförbunden har enligt lagstiftningen till uppgift att:
•
•
•
•
•
•

besluta om mål och riktlinjer
stödja samverkan mellan parterna
finansiera insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser
besluta hur tillgängliga medel för finansiell samordning skall användas
ansvara för uppföljning och utvärdering av insatserna
ansvara för upprättande av budget och årsredovisning

Samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller
vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av
tjänster avsedda för enskilda.

4. Synsätt
De insatser förbundet beslutar om ska utgå från följande:
• Ett salutogent förhållningssätt där vi utgår från att alla individer har förmågor som kan
utvecklas.
• Arbetslinjen är mycket viktig och skall vara tydlig i de insatser som finansieras via
förbundet.
• Alla individer har en önskan att leva i ett socialt sammanhang och samtidigt själv ha
möjlighet att ta avgörande beslut avseende sin livssituation.
• Enskilda individer vill undvika ett bidragsberoende.
• Rehabiliteringsaktörernas insatser ska syfta till att stärka den enskildes förmåga utan
att frånta individen det egna ansvaret.
• Sociala, ekonomiska och individuella hinder som påverkar enskilda individers förmåga
negativt är delvis möjliga att överbrygga.
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Samordningsförbundets verksamhet kan delas in i två huvuduppdrag.
• Att stödja en förbättrad samverkanskultur mellan myndigheterna.
• Att finansiera och stödja utveckling av individinriktade samverkansinsatser.
Alla insatser ska utgå från de lokala förutsättningarna och respektive lokal samverkansgrupp
har mycket stor påverkan om vilka aktiviteter som beviljas bidrag.
5.1 Stöd till en förbättrad samverkanskultur
En viktig förutsättning för effektiv samverkan och arbete mellan sektorerna är en utvecklad
samverkanskultur och helhetstänkande. Samordningsförbundet ska verka för en förstärkning
av samverkan och utgöra forum för kunskapsöverföring, metodutveckling och information.
Samverkan ska främjas och utvecklas genom att stödja myndigheternas arbete med hur
erfarenheter tas om hand på bästa sätt och möjliggöra gemensamma utbildningsinsatser,
frukostmöte/seminarier och erfarenhetsutbyte för professionella.
5.2 Finansiering och stöd till individinriktade insatser
För att samordningen ska utvecklas behövs arenor och resurser som kan utveckla och förvalta
goda idéer. Samordningsförbundet ska finansiera lösningar för behov som inte är möjliga att
finansiera inom ramen för ordinarie verksamhet eller i vardagssamverkan.
Verksamheten ska innebära ett sätt att utveckla samarbetet för individens bästa.
Utgångspunkten bör vara att bygga insatser på människors egen styrka och ge dem verktyg
att själva kunna hantera sin situation. Vi ska se möjligheter och inte bara hinder.
Genom att samla den kompetens som finns inom området underlättas för individen att själv ta
ansvar för att förbättra eller återfå sin arbetsförmåga. Samordningen fråntar inte någon av
parterna den egna myndighetens reguljära uppdrag.

6. Organisation
Samordningsförbundet leds av en styrelse. Enligt förbundsordningen så har respektive
kommun en ledamot och en ersättare. Landstinget i Kalmar län har tre ledamöter medan
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har vardera en ledamot och samma antal
ersättare. Styrelsen består således sammanlagt av sjutton ledamöter och har utsett ett
arbetsutskott på sex personer.
Förslag till insatser bereds av de sex lokala samverkansgrupper som finns i länet. De lokala
samverkansgrupperna är det viktigaste forumet för utveckling av samverkan mellan
tjänstemän hos de fyra myndigheterna och har ett stort ansvar vad gäller att ta fram
behovsområden och mäta resultat av aktiviteter.
En beredningsgrupp bestående av en tjänsteman från vardera Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och landstinget samt sex kommunala tjänstemän bereder ansökningar till
styrelsen och stöder personalen i utveckling av förbundets verksamhet
Den löpande verksamheten leds av en förbundschef. Utöver förbundschef arbetar en
biträdande förbundschef/processtödjare på heltid samt en administratör på 80% som har hand
om den ekonomihantering som tidigare köpts av Landstinget i Kalmar län. För diariet ansvarar
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förbundschefen. Diariet finns tillgängligt i Samordningsförbundets lokaler på Trädgårdsgatan
12 i Kalmar.

7. Målgrupper
Samordningsförbundet har genomfört en process under 2016 för att fastställa nya
formuleringar av målgrupper, syfte och mål med verksamheten.
Styrelsen har då beslutat att följande målgrupper är angelägna för insatser:
Personer som är i behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till
arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning.
Behoven ska identifieras och prioriteras lokalt.

8. Syfte för Samordningsförbundet i Kalmar län
Följande syfte har formulerats:
Att möjliggöra flexibel, långsiktig samverkan för individer med behov av stöd från flera
myndigheter.

9. Mål för verksamhet under 2018
Mål presenteras för förbundet inom fyra områden;
• Individ
• Struktur
• Organisation
• Ekonomi
För att kunna mäta måluppfyllelsen kommer förbundet att använda sig av indikatorerna som är
framtagna av NNS. Förbundet kommer att utvärdera verksamheten, projekten och deltagarnas
framsteg genom indikatorerna. Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument för
samordningsförbund att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser
mellan förbund, samt ge förbund och ingående parter ett stöd till att förbättra samordningen av
arbetslivsrehabiliterande insatser.
Uppföljning av mål kommer också att ske med hjälp av SUS, (Sektorsövergripande system för
uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet). SUS är ett
system för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet.
Alla förbundets insatser rapporterar uppgifter om deltagare i SUS.
Mål på individnivå:
•

90 % av deltagarna ska uppleva stöd och inflytande i sin process.

Det är av yttersta vikt att Samordningsförbundet finansierar insatser som bedrivs utifrån
individens perspektiv. All förändring kommer inifrån och det är en process som tar tid och
kräver långsiktighet i insatserna. Personal i insatserna och förbundet som helhet ska sträva
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efter att ge det stöd som deltagarna behöver för att komma vidare i sin förändringsprocess. Vi
mäter detta mål genom indikatorerna, 1, 2, 3, 4.
•

75 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera.

Att vara i förbundets insatser ska leda till en stegförflyttning i någon form. Deltagare ska
uppleva en större förståelse för sin situation, ha fått verktyg för att hantera situationer, ha en
bra planering och i största möjliga mån ha kommit vidare mot en varaktig försörjning. Vi mäter
detta genom indikatorerna 5, 6, 7.
•

30 % av deltagarna ska ha kommit ut i arbete eller studier efter avslutad insats.

Förbundets främsta målsättning utifrån lagstiftningen är att rehabilitera individer till
arbetsmarknaden. Därför är det av stor vikt att mäta hur stor andel av de individer vi jobbar
med som blir egenförsörjande. Projekten kan ha olika målsättningar men målet med 30 % till
arbete eller studier ska gälla förbundets insatser som helhet. Andelen till arbete eller studier
mäts via SUS.
Mål på strukturnivå:
•

80 % av personer involverade i samverkan ska uppleva att samverkan genererar
bättre förutsättningar för individer.

All utvärdering visar att de stora framgångarna i förbundets projekt beror på samverkan, tid
och engagemang. Det är då av största vikt att personer involverade i samverkan upplever det
på samma sätt. D.v.s. att samverkan hjälper människor framåt mot nya mål. Förbundet ska ha
en god och levande struktur för samverkan. Personal inom samverkan ska uppleva detta på
ett tydligt sätt. Det kommer att ge en bra grund inför den långsiktiga samverkan som förbundet
strävar efter. Vi mäter detta genom indikatorerna 7, 8, 9, 10, 12,13.
Mål på organisationsnivå:
•

Förbundet ska vara presenterat hos berörda intressenter vad gäller verksamhet
och arbetssätt.

Fullmäktige ska besökas en gång per mandatperiod och Kommun- och landstingsledning ska
besökas vartannat år. Utöver det kan presentation av förbundets verksamhet ske på fler
ställen utifrån behov och förfrågningar. Förbundet ska kunna presentera välgrundad statistik
kring insatser.
Förbundet ska också arbeta med att vara mer synlig på webben och att bygga upp en
marknadsföring som ska bidra till att sprida kunskap om förbundet. Nyhetsbrev förväntas bidra
till bättre och mer kontinuerlig information till våra medlemmar kring verksamheten och
aktuella insatser. Vi följer upp detta med indikatorerna 12,14.
Mål på ekonomisk nivå:
•

Behållningen vid årets slut ska vara mellan 5 och 10 % av innevarande års
budget.
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Det är viktigt att förbundet har en god ekonomisk hushållning och att det finns medel kvar vid
årets slut för ev. oförutsedda kostnader. Av flera orsaker är det även viktigt att inte kapitalet är
för stort. Dels för att medlen ska användas för insatser för målgruppen och dels för att statens
anslag kan minska om det sparade kapitalet är för stort.
•

Insatsernas budgetar ska vara så väl beräknade att utfallet inte avviker mer än 5
procent

I största möjliga mån ska förbundet arbeta med att få budgeten för insatser att vara
välgrundad och på rätt nivå. Detta för att undvika en obalans i budget på grund av skillnader i
beslutade medel och rekvirerade medel. Utfallet kan mätas genom att jämföra rekvirerade
medel med den summa som budgeterats.

10. Budget 2018 – 2020
De ekonomiska förutsättningarna för Samordningsförbundet i Kalmar län är reglerad i lag om
Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:210). Försäkringskassan finansierar
50 procent av samordningsförbundens medel och utgör statens andel. Kommunerna
tillsammans och Landstinget i Kalmar län skall bidra med en fjärdedel var.
Förbundet har fått en något ökad tilldelning av medel från Försäkringskassan för 2018 jämfört
med 2017. 2018 blir inbetalningarna från alla parterna 16 000 000 kr. Till det kommer ett
kapital som vid årsskiftet beräknas uppgå till ca 2 000 000 kr.

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens
ägarbidrag
Bidrag från Af
Eget kapital
SUMMA
Finansiella intäkter
Ränta
SUMMA
Verksamhetens
kostnader
Styrelsen
Personal
Lokal, dator, telefon
Resor
Redovisning och
sakkunnigt biträde
Revision
Utbildning, SE mm

2018 (kr)

2019 (kr)

2020 (kr)

16 000 000

16 000 000

16 000 000

150 000
2 000 000
18 150 000

140 000
760 636
16 900 636

130 000
506 272
16 636 272

0
0

0
0

0
0

280 000
2 100 000
125 000
180 000
75 000

290 000
2 150 000
130 000
185 000
77 000

300 000
2 200 000
135 000
190 000
80 000

35 000
200 000

36 000
210 000

37 000
250 000
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Konferenser
Samverkansmöten,
frukostmöte
Utvärdering
Avgift NNS
Övrigt
Beslutade individinsatser

200 000
1 000 000

200 000
1 000 000

200 000
1 000 000

50 000
32 000
50 000
12 212 364

50 000
34 000
100 000
11 412 364

50 000
36 000
100 000
9 465 000

Utrymme för nya insatser
SUMMA

1 000 000
17 539 364

500 000
16 394 364

2 000 000
16 043 000

0
0

0
0

0
0

610 636

506 272

593 272

Finansiella kostnader
Ränta
SUMMA
Återstår

Medel som avser verksamheten och som inte förbrukas under innevarande budgetår överförs
till nästa år.

Intäkter 2018
Fördelning av intäkter mellan medlemmarna efter
invånarantal 2017-11-01.
Medlemsavgifter
Borgholms kommun
Emmaboda kommun
Hultsfreds kommun
Högsby kommun
Kalmar kommun
Mönsterås kommun
Mörbylånga kommun
Nybro kommun
Oskarshamns kommun
Torsås kommun
Vimmerby kommun
Västerviks kommun
Landstinget
Försäkringskassan (och
Arbetsförmedlingen)
Summa medlemsavgifter

Summa
180 558
154 156
239 498
98 941
1 102 271
220 078
246 697
334 565
444 130
116 482
259 266
603 358
4 000 000
8 000 000
16 000 000
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Budgeterade individinsatser 2018
Uppställningen avser kostnader för de projekt som det finns beslut om
År 2018
År 2019
Spåret i Västervik
1 210 000
1 230 000
Vägknuten 2.0 i
1 712 000
1 742 000
Oskarshamn, Mönsterås
och Högsby kommuner

År 2020
1 250 000
1 500 000

Plattform i Vimmerby och
Hultsfreds kommuner

1 235 000

1 255 000

1 275 000

SAMBA i Nybro och
Emmaboda kommuner
Innergården i Mörbylånga
kommun
SAMBA integration i
Nybro och Emmaboda
"Tillsammans är logiskt"
Landstinget och FK
KRUS i Kalmar kommun
Pontibus i Borgholms
kommun
Högsby
kartläggningsprojekt
Medfinansiering ASF, IKO
KRAMI förstudie
Kostnader

1 000 000

1 020 000

1 040 000

683 064

683 064

700 000

550 000

0

0

1 330 000

1 330 000

0

2 530 000
1 398 000

2 610 000
1 398 000

2 500 000
1 200 000

270 000

0

0

144 300
150 000

144 300
0

0
0

12 212 364

11 412 364

9 465 000
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Årscykel för styrprocess 2018
Styrelsen
beslutar om
verksamhetsplan
och budget för
kommande år

Försäkringskassans
beslut om tilldelning
av medel

December

Styrelsen fastställer
bokslut och
årsredovisning inkl.
måluppfyllelse

Januari

November

Februari

Oktober

Mars

September
Styrelsen
fastställer
delårsredovisning
med
måluppfyllelse

April
Maj

Augusti
Juli

Juni
Kvartalsrapport till
styrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Anders Saur
50010

2018-04-04

Ärendebeteckning

KS 2018/0356

Kommunfullmäktige

Uppföljning av handlingsplaner och program
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger uppföljningen av handlingsplaner och program till
handlingarna.
Bakgrund
I Verksamhetsplan med budget för 2018 beslutade kommunfullmäktige om en
samlad uppföljning vid sammanträdet i maj, av tidigare beslutade handlingsplaner
och program.
Respektive ansvarig tjänsteperson har i bifogade dokument gjort en kortfattad
uppföljning/lägesrapport av hur arbetet fortlöper, status nuläge, risker/svårigheter, m.m.
Aktuella gällande handlingsplaner och program:
• Drogpolitiskt program 2016-2020
• Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer 2010
• Handlingsplan för ekologiska och närproducerade livsmedel (2014-2020)
• Handlingsplan för Giftfria förskole- och skolmiljöer i Kalmar kommun
• Handlingsprogram - Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (2015-2018)
• Integration - en handlingsplan med fokus på inrikes och utrikes födda
kalmarbor - 2016-2020
• Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020
• Program för idrottsturism 2013-2018
• På lika villkor - hbtq-handlingsplan 2016-2020
• Riktlinjer för bostadsförsörjning
• Serviceplan 2016-2020 - verktyg för att upprätthålla en god service i hela
kommunen
Övriga handlingsplaner och program vars uppföljning inte redovisas här:
• Fossilbränslefria Kalmar 2030, klimat- och energiprogram följs upp
genom det årliga miljöbokslutet.

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

KS 2018/0356
•

Personalprogram för Kalmar kommun beskriver vår värdegrund som
arbetsgivare, hur vi ser på den kommunala arbetsplatsen samt vilka
förväntningar och krav vi har på anställda.

Anders Saur
verksamhetsutvecklare

Bilagor
Uppföljning - Drogpolitiskt program
Uppföljning av handlingsplan för ekologiska och närproducerade livsmedel
Uppföljning - Handlingsplan för giftfria förskolor och skolor
Uppföljning - Handlingsplan för integration
Uppföljning - Hbtq-handlingsplan – På lika villkor
Uppföljning - Riktlinjer för bostadsförsörjning
Uppföljning - Serviceplan 2016-2020
Uppföljning av handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot olyckor
Uppföljning - Program för idrottsturism
Uppföljning - Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer
Uppföljning - Jämställdhetsprogram
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Handläggare
Kjell Lindberg

Datum

2018-02-05

Uppföljning - Drogpolitiskt program
Drogpolitiskt Program 2016-2020. Antaget av KF 20 juni 2016
1. Status nuläge
Det har gått bra. Med ett nytt program så blev det en lång startsträcka
att få med alla. Alla förvaltningarna har utsett en representant som ingår i den samordnande arbetsgruppen Kalmar mot droger. Den samordnande gruppen har skapat ANDT aktiviteter för sina förvaltningar.
(Se fil).
Arbetet följer det som beslutats i Drogpolitiskt program. Det har varit
problem att få in nämndernas mål och aktiviteter i Hypergene. Men
arbetsgruppen har träffas ett antal gånger under 2017 och uppföljning
har skett i december av aktiviteterna. Nya aktiviteter tas fram i januari
för 2018
Tre av målen har vi redovisat i Hypergene. När det gäller mätning på
ungdomar så går rökningen åt rätt håll medan intensiv konsumtion av
alkohol och ungdomar som använder narkotika åt fel håll. Där ligger
Kalmar kommun som rikssnittet.
Kartläggning för den vuxna befolkningen sker först under 2018.
2. Genomfört t.o.m. 2017
Mätning avseende ungdomar (Åk 9 och år 2 gymnasiet) har gjorts under 2017 med hjälp av CAN. Redovisning har skett på flera förvaltningar och i media.
Under 2017 har alla förvaltningar tagit fram aktiviteter anpassat till den
aktuella problembilden. De flesta av aktiviteterna är genomförda.
Under uppmärksamhetsveckorna Doping vecka 41, alkohol vecka 45
och Tobak vecka 47 har det varit extra fokus och aktiviteter.
Delmål i Drogpolitiskt program:
Flickor och pojkar med intensiv alkoholkonsumtion
Intensivkonsumtion avser att en person de senaste 30 dagarna vid ett
och samma tillfälle har druckit en alkoholmängd motsvarande en hel
flaska vin eller fyra burkar starköl eller fyra burkar blanddrycker. Mätningen 2017 visar att andelen pojkar som intensivkonsumerar alkohol
på gymnasiet år 2 har minskat medan andelen pojkar åk 9 är oförändrad jämfört med 2015.

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │
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När det gäller flickor som intensivkonsumerar alkohol har andelen ökat
både i åk 9 och år 2 på gymnasiet. Andelen flickor som intensivkonsumerar alkohol ligger 2017 på samma nivå som för pojkar i åk 9 och
närmar sig samma nivå år 2 på gymnasiet.
Andelen ungdomar som intensivkonsumerar alkohol ligger i nivå med
riksgenomsnittet. Detta är en negativ trend jämfört med tidigare mätningar då Kalmar legat under riksgenomsnittet.
Målet att andelen pojkar och flickor som intensivkonsumerar alkohol
ska minska med 5 procentenheter har ej nåtts.
2015 pojkar åk 9: 10 procent Pojkar gymn år 2: 30 procent
2017 pojkar åk 9: 10 procent Pojkar gymn år 2: 28 procent
2015 flickor åk 9: 6 procent. Flickor gymn år 2: 20 procent
2017 flickor åk 9: 10 procent. Flickor gymn år 2: 23 procent
Flickor och pojkar som använder narkotika
Andelen flickor och pojkar som använt narkotika ska minska. Mätningen 2017 visar att andelen pojkar och flickor som använt narkotika i åk 9
har minskat något medan andelen pojkar och flickor på gymnasiet år 2
har ökat jämfört med 2015.
Andelen ungdomar som använt narkotika i åk 9 och år 2 på gymnasiet i
Kalmar ligger i nivå med riksgenomsnittet. Detta är en negativ trend
när det gäller år 2 på gymnasiet, jämfört med tidigare mätningar då
Kalmar legat strax under riksgenomsnittet.
Målet att andelen pojkar och flickor som använder narkotika ska
minska med 5 procentenheter har ej nåtts.
2015 pojkar åk 9: 6 procent Pojkar gymn år 2: 12 procent
2017 pojkar åk 9: 5 procent Pojkar gymn år 2: 16 procent
2015 flickor åk 9: 4 procent. Flickor gymn år 2: 9 procent
2017 flickor åk 9: 3 procent. Flickor gymn år 2: 11 procent
Flickor och pojkar som röker
Andelen flickor och pojkar som röker ska minska. Rökning avser att en
person röker dagligen alternativt ibland. Mätningen 2017 visar att andelen pojkar som röker i åk 9 och år 2 på gymnasiet har minskat. Andelen
flickor som röker i åk 9 har ökat medan andelen flickor på gymnasiet år
2 har minskat jämfört med 2015.
Andelen ungdomar som röker i åk 9 i Kalmar ligger i nivå med riksgenomsnittet. Andelen ungdomar som röker och år 2 på gymnasiet överstiger riksgenomsnittet. Detta är ingen förändring jämfört med tidigare
mätningar.
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Målet att minska andelen flickor och pojkar som röker med fem procentenheter har uppfyllts helt när det gäller andelen flickor som röker i
år 2 på gymnasiet. För övriga målgrupper, (förutom flickor åk 9 där andelen ökat), har andelen minskat, men mindre än 5 procent. Den totala
bedömningen är därför att målet endast uppfyllts delvis.
2015 pojkar åk 9: 10 procent Pojkar gymn år 2: 24 procent
2017 pojkar åk 9: 7 procent Pojkar gymn år 2: 23 procent
2015 flickor åk 9: 9 procent. Flickor gymn år 2: 37 procent
2017 flickor åk 9: 11 procent. Flickor gymn år 2: 31 procent
Riskabla alkoholvanor
Indikatorn avser andel kvinnor och män med riskabla alkoholvanor.
Målet är att detta ska minska. Ingen mätning är gjord av landstinget sedan 2012. Ny mätning uppges ske under 2018.
3. Innevarande verksamhetsår, 2018
Under 2018 tar förvaltningarna fram nya aktiviteter eller behåller
samma aktiviteter som under 2017. Anpassade till mätningen 2017.
4. Risker/Svårigheter
Nej!
5. Genomförande och sluttid
Programmet löper ut 20 juni 2020 och ska då ersättas med ett nytt program. Vi kommer troligen nå något av målen men dock ej alla.
Kjell Lindberg
ANDT samordnare

Handläggare

Datum

Daniel Jönsson

2018-03-16

Uppföljning - Handlingsplan för giftfria förskolor
och skolor
Handlingsplanens genomförandetid: 2017 – framåt.
1. Status nuläge
Handlingsplanen blev försenat ca ett år på grund av en återremiss i
kommunfullmäktige i mars 2017. Med de tillägg som genomfördes
samt remittering till berörda förvaltningar antogs handlingsplanen först
i november 2017. Arbetet med handlingsplanen har därför nyligen inletts, men går enligt plan.
2. Genomfört t.o.m. 2017
Arbetsgruppsträffar och förverkligande av handlingsplanen har tagit
stora delar av 2017. Handlingsplanens genomförandeåtgärder inleddes
formellt efter att handlingsplanen antogs i november 2017.
3. Innevarande verksamhetsår, 2018
Under 2018 kommer olika utbildningsinsatser genomföras. En populärversion av handlingsplanen kommer tryckas upp till samtliga enheter.
Varje verksamhet kommer jobba med de åtgärder som dom ansvarar
för i handlingsplanen, vilka ska vara genomförda eller inventerade och
tidssatta till den 1 januari 2019. Arbetsgruppsträffar kommer ske kontinuerligt under 2018, med en halvårsavstämning innan sommaren samt
en större avstämning innan årsskiftet där samtliga representanter i arbetsgruppen får redovisa sitt arbete.
4. Risker/Svårigheter
I dagsläget är det svårt att säga hur det kommer gå för de olika verksamheterna att genomföra samtliga åtgärder i handlingsplanen. Svårigheten är att tidsätta en åtgärd som kräver stora ekonomiska insatser,
vilka kan kräva politiska beslut för att genomföras.
5. Genomförande och sluttid
Handlingsplanen med att giftminimera skolor och förskolor är på sätt
och vis ett levande dokument som kommer behövas revideras med tiden beroende på vad forskning, ekonomi etc. säger, men samtliga åtgärder i handlingsplanen är på ett eller annat sätt tidsatta till den 1 januari 2019.
Daniel Jönsson
Hälsoskyddsinspektör

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

Handläggare

Datum

2017-12-15

Uppföljning – Handlingsplan för integration
Handlingsplanens/programmets genomförandetid: 2016 - 2020.
1. Status nuläge
Då Handlingsplanen för integration löper över en 5 års period (20162020) är årsredovisningen av måluppfyllelsen 2017 en prognos för utfallet fram till december 2018. Ur handlingsplanen togs 31 mål fram
och redovisades vid delårsuppföljningen i augusti 2017.
I samband med senaste uppfölningen gjord januari-februari 2018 konstaterades det att alla förvaltningarna följer arbetet som beslutats. I
dagsläge finns det 12 st. mål som är uppnådda. I årsredovisningsuppföljningen prognostiseras 29 st. mål kommer att uppnås (inkl. de som
är uppnådda nu). Med andra ord, i dags läge finns det 19 mål att arbeta
med under året 2018.
2 st. mål kommer inte att uppnås p.g.a. korrigeringar av planer (Kunskapsnavet kommer inte att starta fler Yrkesspår, däremot satsa på fler
orienteringskurser eftersom det finns ett stort behov av dem) och
krockar med andra styrande planer (BoUs målet att arbeta med ungdomar för att få dem intresserade av att gå gymnasieprogram som är
kopplade till framtida bristyrken krockar med Skolplanens krav att låta
eleverna utvecklas utifrån egna intressen i första hand).
2. Genomfört t.o.m. 2017
Analysen av de uppnådda målen visar att de beslutade insatserna har
genomförts.
Större resultat: integrationens betydelse i Visionen 2015 som antogs vid
fullmäktiges sammanträde juni 2016 är tydlig; det har byggts strukturer
och rutiner för att integrationsarbetet ska synas i media och informationsmaterial på olika språk ska skapas och utvecklas, den planerade
kompetensutvecklingsåtgärden för kommunikatörerna har genomförts;
Integrationsrådets struktur har skapats och dess egna mål uppnås årligen; mentorskapsprogrammet tillsammans med Röda Korset har utvecklats och drivs kontinuerligt; detaljplanerna för bostäderna med kort
produktionstid är inventerade; en struktur för att möjliggöra språkpraktikplatser på samtliga förvaltningar har skapats; sociala krav vid upphandling tillämpas vilket leder till beredning av de mer utsatta målgruppernas möjlighet till arbete, praktik eller studier; utredning av möjligheterna till utveckling av rekryteringsprocessen har gjorts, strukturen
för förankring av rätt till heltid har skapats.
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När det gäller de 19 st. målen som inte är uppnådda så handlar det antingen om delmål som respektive förvaltningar inte är klara med alternativt processer som pågår och kräver längre tid för att dess resultat ska
kunna summeras och utvärderas.
Konkreta delmål har uppnåtts gällande bevakning av integrationsaspekter i samhällsplanering, möjligheter till aktiviteter för föräldralediga, socialt förebyggande insatser i närområden, sommarlovsaktiviteter
för ungdomar, bekämpning av arbetslöshet genom ett pågående projekt, samarbete med föreningslivet, utveckling av barns fritidsaktiviteter, tillgängliggörande av föreningslivet för framförallt barn och unga
med utländsk bakgrund, samarbete med föreningar kring attitydfrågorna, utveckling av s k Säkra och trygga föreningar, utveckling av socialt förebyggande insatser i närområden, hänsyn till integrationsaspekter i all samhällsplanering, strävande efter att bygga nya bostäder
till rimlig hyra, utveckling av arbetet med hyresbostäder och kollektivtrafik i samklang, fortsatt stöd till kunskapsspridning i näringslivet om
fördelarna med mångfald, fortsatt utveckling av förskolors och skolors
mångkulturella och förebyggande arbete för integration, ökning av antalet ungdomar med invandrarbakgrund som kommer in på gymnasieskolan.
3. Innevarande verksamhetsår, 2018
Mer uppmärksamhet på målen/verksamheter som saknar definitioner
av delmålen och utvärdering av de pågående processerna. Målen i särskilt fokus: utveckling av praktikingångar till näringslivet, omsorgsverksamhet i tio års perspektiv, samsyn och ansvarsfördelning kring samarbetet med föreningslivet och förebyggande insatser i närområden.
4. Risker/Svårigheter
Om BoU inte kan fortsätta med de pågående insatserna bygger på långsiktighet och uthållighet så finns det risk att målen inte blir uppnådda.
Dessutom om statsbidraget till BoU dras tillbaka kan vissa insatser vara
svåra att finansiera.
Allmänna svårigheter: bristande kompetens i integrationsfrågor, uppfattningen att målen i integrationshandlingsplanen inte är synliga i verksamhetsplaner; enligt förvaltningarna, är integrationsfrågor inte prioriterade i deras verksamheter.
5. Genomförande och sluttid
Alla förvaltningarna som fortsätter med att arbeta med sina mål (de 19
målen som inte är uppnådda än) under 2018 tror att de målen kommer
att uppnås senast 2018-12-31.
Bedömningen av läget med måluppfyllelsen har gjorts utifrån förvaltningarnas egna bedömningar och de fakta som de har visat upp.
Violeta Öhman
Integrationshandläggare
Kommunledningskontoret

Handläggare

Datum

2018-03-08

Uppföljning - Hbtq-handlingsplan – På lika villkor
Handlingsplanens/programmets genomförandetid: 2016 – 2020.
1. Status nuläge
Ett intensivt arbete för att genomför handlingsplanens insatser pågår.
2. Genomfört t.o.m. 2017
- Grundutbildning (2-4h): samtliga nämnder, flertal bolagsstyrelser
med ledningsgrupper, fritidsledarna, simhallspersonalen, förskolechefer/rektorerna, träffpunktsamordnarna, HVB-hemspersonalen, arbetsmiljöenheten, planenheten, ledarförsörjningsprogrammet, chefskörkortet m.fl.
- Fördjupningsutbildning: samtliga chefer och HR-specialisterna har
gått en ½-dagsutbildning genom Rfsl riksorganisation.
- Hbtq-certifiering: Elevhälsan i Kalmar kommun och barnhälsan i
Smedby, Djurängen och Ljusstaden.
Jämlikhetcertifiering: Kommunikationsenheten är jämlikhetscertifierad genom Make Equal (Ännu bättre-medel).
Övrigt:
- inventering av omklädningsrummen i kommunens idrottsanläggningar är gjord och omskyltningar har gjorts där det har fungerat.
- genomgång av likabehandlingsplanerna på bou och Södermöre och
inkluderat hbtq-perspektivet
- föreningslivets likabehandlingsplaner (Säker och trygg förening) inkluderar hbtq-perspektivet
- alternativ ruta, annat/inget, på enkäter där kön efterfrågas
- att hbtq-perspektivet ska beaktas finns med i nya upphandlingspolicyn
3. Innevarande verksamhetsår, 2018
- Flexomklädningsrum byggs på Funkaboskolan, Kalmarsundskolan
och Barkestorpsskolan. Är även med vid nybyggnationer. Efter 2018
har alla idrottsanläggningar i Kalmar kommun flexomklädningsrum.
- Öppna förskolorna och socialförvaltningen på Familjecentralerna påbörjar hbtq-certifiering i mars. HVB-hemspersonal och fritidsgårdar
planeras.
- Fortsatt grundutbildning av olika grupper och enheter.
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- Ta fram en strukturell och systematisk plan för att säkerställa kompetent och gott bemötande både inåt och utåt organisationen så att arbetet blir hållbart på sikt.
- Ett metodmaterial kring normkritik och hbtq för chefer att använda
på ex. APT kommer att bli klart.
4. Risker/Svårigheter
- Inga medel finns avsatta vilket gör att det är svårt att få med förvaltningarna. Hittills har medel från sociala fonden funnits som bidrag till
t.ex. utbildningar.
- På grund av generell bristande kunskap är hbtq fortfarande en ”ickefråga”. Man vill gärna tro sig om att kunna och förstå – ”här behandlar
vi alla lika, alla är välkomna”, men den rådande omedvetna inkompetensen gör att hbtq-personer exkluderas på både individ- och organisationsnivå. Det räcker inte med en god vilja när kunskapen brister.
5. Genomförande och sluttid
Handlingsplanen beräknas vara genomför inom utsatt tid.

Louise Weidolf
Strateg social hållbarhet

Handläggare

Sara Håkansson

Datum

2018-01-19

Uppföljning av Riktlinjer för bostadsförsörjning
Handlingsplanens/programmets genomförandetid: 2017-2018 (se ytterligare
information under punkt 5).
1. Status nuläge
Arbetet med att implementera riktlinjerna för bostadsförsörjning fortskrider enligt planen.
2. Genomfört t.o.m. 2017
Riktlinjerna för bostadsförsörjning togs fram under första halvan av
2017 och antogs av kommunfullmäktige den 19e juni 2017. Därefter
har ett intensivt arbete pågått för att integrera riktlinjerna i samhällsbyggnadskontorets verksamhetsplan 2018. Detta då handlingsplanen
ses som central för förvaltningens arbete.
Utöver detta arbetar förvaltningen kontinuerligt med implementeringen
av flertalet aktiviteter i handlingsplanen. Detta inkluderar; samarbete
med KLT kring linjesträckning, analysera hur relevanta detaljplaner
främjar en levande landsbygd, samt upprätthållandet av en god kommunal plan- och markberedskap.
3. Innevarande verksamhetsår, 2018
Under 2018 kommer samhällsbyggnadskontoret ta fram ett förslag på
hur kommunens detaljplaneprocess kan effektiviseras och göras mer
transparent och flexibel, samt ta fram och implementera en handlingsplan för hur kommunens förvaltningar och kommunala bolag bättre
kan samarbeta för att tillgodose det bostadssociala behovet. Dessutom
togs under 2017en handlingsplan för medborgardialoger fram, vilken
kommer att pilottestas under 2018. Detta med syfte att identifiera det
arbetssätt som mest effektivt når flest antal invånare från olika socioekonomiska bakgrunder.
4. Risker/Svårigheter
Inga risker eller svårigheter har identifierats i dagsläget.
5. Genomförande och sluttid
Riktlinjer för bostadsförsörjning är ett levande dokument som enligt
lag ska revideras och antas varje mandatperiod. Då en del av aktiviteterna är av kontinuerlig natur är det troligt att kommunen kommer
fortsätta arbeta med dessa även efter 2018. Mål 1 är tidsbestämt (”Under tidsperioden 2016-2018 planeras för 2500 bostäder, varav 300 är
småhus”) och bedömningen är att detta kommer att uppfyllas inom angiven tidsram.
Sara Håkansson, Verksamhetsutvecklare, samhällsbyggnadskontoret
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Handläggare

Jonas Svendsén

Datum

2018-03-07
Rev. 2018-04-24

Uppföljning - Serviceplan 2016-2020
Handlingsplanens/programmets genomförandetid: 2016 – 2020.
1. Status nuläge
Serviceplanen löper på enligt plan. Inga förändringar är gjorda som påverkar planen i dagsläget.
2. Genomfört t.o.m. 2017
Inventeringen av byarna och tätorter är fortfarande aktuell och inga väsentliga förändringar har skett.
3. Innevarande verksamhetsår, 2018
Landsbygdsutvecklaren och kommundelsutvecklaren utreder servicepunkter ”a Västerviks modellen” och räknar med att vara färdiga under
första halvåret 2018.
4. Risker/Svårigheter
Inga risker eller svårigheter har identifierats i dagsläget.
5. Genomförande och sluttid
Serviceplanen löper till 2020.

Jonas Svendsén
Landsbygdsutvecklare
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Handläggare

Datum
2018-04-11

Uppföljning - Program för idrottsturism
Handlingsplanens/programmets genomförandetid: 2013 – 2018.
1. Status nuläge
Kalmar har haft en fantastisk utveckling som idrottsevenemangstad. I
Kalmar finns både de stora och små evenemangen, de lokala och de internationella. Allt fler externa aktörer väljer Kalmar för sina idrottsevenemang och många av stadens egna arrangörer har skapat långsiktiga
och framgångsrika arrangemang inom både idrott och kultur.
Idrottsevenemangen skapar tillväxt för staden genom en växande besöksnäring och stärker platsvarumärket Kalmar och stadens identitet.
Evenemangsarbetet har lett till ökad samverkan mellan näringen,
kommun och föreningsliv vilket är en viktig förutsättning för vår stad.
För att Kalmar ska bli en ännu bättre evenemangsstad har vi tagit fram
en ny evenemangsstrategi. Den förtydligar bl.a. hur kommunens förvaltningar och bolag ska organisera evenemangsarbetet, vilka evenemang som ska prioriteras och vilka arenor som behöver utvecklas.
Denna nya strategi har varit på remiss och förväntas tas upp i fullmäktige under våren 2018.
2. Genomfört t.o.m. 2017
Historiskt från starten 2012 har vi gått från 7 till 28 evenemang per
år. Turistekonomiskt har vi gått från 38 mkr till närmare 100mkr i turistekonomisk omsättning. Idrottsturismen vilar på tre ben, idrottsevenemang, idrottsläger och idrottsmöten. Idrottsevenemang har Kalmar
kommun/Destination Kalmar varit bra på och skapat intresse och
lockat flera förbund, företag att aktivera sina evenemang här. Vi har
även skapat egna.
De två andra benen har vi inte varit lika lyckosamma med. En stor del i
det är att avsaknaden av samarbeten internt i kommunen jämfört med
andra kommuner såsom samordning av resurser, en väg in och en gemensam försäljningsorganisation. Destination Kalmar har inte heller
lyckats ställa om sin verksamhet från kundmottagare till offensiv säljorganisation för att lyckas sälja in Kalmar till andra parter.
-

Diskussion har förts med hotellen/näringen om en ”Convention
Bureau” sedan starten av idrottsturismen. Diskussionen pågår men
för varje år som går tappar vi marknadsandelar jämfört med andra
städer då detta inte är samkört i vår stad. Se Halmstad som ett bra
exempel.
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https://www.halmstad.se/kommunpolitik/kommunensorganisatio
n/bolagochstyrelser/destinationhalmstadab/halmstadconventionb
ureau.7990.html
3. Innevarande verksamhetsår, 2018
Dessa fyra punkter bör idrottsturismen lägga fokus på:
1. Genomförande av den nya evenemangsstrategi för idrott och kultur
som förväntas antas av fullmäktige under våren.
2. Stärka och utveckla samverkan mellan kultur och fritid, samhällsbyggnadskontoret (TME) och Destination Kalmar.
3. Organisationen är för liten för att klara av att leverera med kvalitet.
Organisationen bör ses över. Fler personer behövs för att hantera
inkomna evenemang och för att vi ska kunna lyfta blicken och ansöka hem nya evenemang. SM-veckan skulle vi gärna se genomföras i Kalmar men i dagsläget finns inte utrymmet för att ens administrera en ansökan.
4. Man bör överväga och utreda förutsättningarna för att optimera de
investerade medlen i arenorna. Kan ett kommunalt evenemangsarena bolag i Kalmar med bland annat en ny bad- och friskvårdsanläggning, KIFAB Arena, Guldfågeln Arena och Kalmar Sportcenter
vara lösningen? Fokus ska vara drift och underhåll samt en ordentlig säljorganisation. Liknande lösningar hittar vi bland annat i Linköping och Göteborg.
4. Risker/Svårigheter
Kalmar måste ställa om till det digitala samhället i snabbare takt och
möta kunderna där de är. Vi måste bli bättre på att sälja Kalmar och
profilera oss i rätt kanaler. Idrottsturismen är också en för liten organisation för det breda utbudet som hanteras idag. Med 28 idrottsevenemang och 100 mkr i omsättning borde verksamheten kunna ges bättre
förutsättningar samtidigt som vi självkritiskt ska resursoptimera på ett
bättre sätt.
5. Genomförande och sluttid
Idrottsturismen är i sin linda i Kalmar och enligt prognoser från USA
kommer sportturismen att öka med tio procent i världen i år. Det är en
siffra som hittills stämt väldigt väl överens med utvecklingen i Kalmar.
Det finns 3,2 miljoner medlemmar i svensk idrott bara i Sverige som
genomför idrottsevenemang, läger och möten varje dag.

Johan Göransson, idrottsturism ansvarig Destination Kalmar AB

Handläggare

Datum

2018-04-11

Uppföljning - Handlingsplan för att förebygga
våld mot kvinnor i nära relationer
Handlingsplanen beslutades av kommunfullmäktige 26/4 2010
1. Status nuläge
Handlingsplanen är inte känd av verksamheterna och mkt få insatser i
handlingsplanen har vidtagits sedan den beslutades.
2. Genomfört t.o.m. 2017
Utbildningsinsatsningar har genomförts framför allt inom socialtjänsten.
Alternativ till våld (ATV) är etablerad.
Våldet uppmärksammas av elevhälsan inte minst i hälsosamtal.
Utbildningsinsatser har genomförts inom området hedersrelaterat våld.
Ett pilotprojekt för att förebygga våld och stärka förmågan att erbjuda
stöd tidigt har genomförts i två verksamheter i Kalmar kommun, med
mkt goda resultat. Arbetet har haft fokus på arbetsgivarrollen.
3. Innevarande verksamhetsår, 2018
Kommunledningskontoret har i uppdrag att revidera planen, och ett
förslag kopplat till den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor
kommer att presenteras under våren 2018.
4. Risker/Svårigheter
Samordning av resurser för insatser krävs
5. Genomförande och sluttid

Ann-Sofie Lagercrantz, strateg social hållbarhet
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Uppföljning - Jämställdhetsprogram
Handlingsplanens/programmets genomförandetid: 2014-2020
1. Status nuläge
Alla förvaltningar har jämställdhetsutvecklare, och en enkätundersökning visar att förvaltningarna kommit olika långt i arbetet. Konkreta
verksamhetsförbättringar återfinns i kultur- och fritidsförvaltningen
(Genussmart fritidsgård), medan både barn- och ungdomsförvaltningen
och kultur- och fritidsförvaltningen etablerat strukturer/rutiner/processer för arbetet. Bolagen har inte någon utsedd
jämställdhetsutvecklare och har inga rutiner för att säkerställa kraven i
diskrimineringslagen bl.a. avseende jämställda löner.
2. Genomfört t.o.m. 2017
En enkätundersökning som genomförts hösten 2017 visar på stor variation när det gäller genomförandet av jämställdhetssäkrad verksamhet.
Under 2017 har Kalmar kommun med stöd av medel från Nordiska
jämställdhetsfonden genomfört en nordisk konferens med fokus på
jämställdhet och unga, konferensen innebar en möjlighet för alla barnoch ungdomsarbetare i Kalmar kommun att ta del av nordiska erfarenheter på praktikernivå inom området.
Under 2017 förstärktes kommunledningskontorets resurser med en
samordningsfunktion på 50 % för att bättre kunna stötta verksamheterna. Ett uppdrag att revidera programmet lämnades till kommunledningskontoret.
Ett antal träffar med jämställdhetsutvecklarna har genomförts.
Kursen Jämställdhet Göra Lära (JGL) har erbjudits alla anställda under
2017 (via internutbildningssystemet Viacompetence)
Ett erfarenhetsutbyte med Örebros jämställdhetsutskott har genomförts.
Kalmar kommun lämnade SKLs arbete med modellkommuner.
3. Innevarande verksamhetsår, 2018
Ett förslag till ny strategi för jämställdhet kommer att presenteras under våren 2018.
Samtliga presidier, chefer, nyckelpersoner har erbjudits en utbildningsdag med Gertrud Åström på temat jämställd verksamhet.
Samtliga jämställdhetsutvecklare och kvalitetssamordnare har erbjudits
en en-dagsutbildning i jämställdhetsintegrering.
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En kartläggning av användandet av könsuppdelad statistik genomförs
under jan-februari.
4. Risker/Svårigheter
En svårighet är att skapa förståelse för att jämställdhetsarbetet är knutet till den ordinarie verksamheten och att ett aktivt arbete innebär
konkreta verksamhetsförändringar snarare än ”diffusa visioner och
värderingar”.
5. Genomförande och sluttid

Ann-Sofie Lagercrantz
Strateg social hållbarhet

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-02

Kommunstyrelsen

Tid
Onsdagen den 2 maj 2018 kl. 8:00-10:25
Plats
Sammanträdesrum Magistern
Omfattning
§§ 68-84
Beslutande
Johan Persson (S)
ordförande
Christina Fosnes (M)
1:e vice ordförande
Bertil Dahl (V)
2:e vice ordförande
Dzenita Abaza (S)
Mattias Adolfson (S)
Marianne Dahlberg (S)
Roger Holmberg (S)
Steve Sjögren (S)
Lasse Johansson (S)
Ingemar Einarsson (C)
Per Dahl (M)
Carl-Henrik Sölvinger (L)
Christopher Dywik (KD)
Thoralf Alfsson (SD)
Max Troendlé (MP)
Ersättare
Michael Ländin (S)
Marie Simonsson (S)
Erik Ciardi (C)
Johanna Petersson (C)
Liselotte Ross (V)
Jonas Lövgren (M)
Jennie Uller (L)
Lars Rosén (SD)

Anslaget på kommunens anslagstavla den 9 maj 2018.
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-02
Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Johan Persson
ordförande

Carl-Henrik Sölvinger
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-02

§ 68
Information om Kalmar kommuns verksamhetsledningssystem
Överläggning
Cecilia Ahlgren, kommunledningskontoret, informerar om Kalmar kommuns
verksamhetshetsledningssystem.
Beslut
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 69
Information om kommunens arbete med den nya
dataskyddsförordningen
Överläggning
Sara Svensson, kommunledningskontoret, informerar om Kalmar kommuns
arbete med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som träder ikraft den 25
maj 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 70
Genomgång av beslutsärenden
Överläggning
Samtliga beslutsärenden gås igenom och kommunstyrelsens ledamöter har
möjlighet att ställa frågor till ansvariga tjänstepersoner.
Beslut
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationerna.

§ 71
Dataskyddsombud för kommunstyrelsen
Dnr KS 2018/0451
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 april 2018.
Bakgrund
Den 25 maj 2018 ersätts den svenska personuppgiftslagen av Europeiska
unionens dataskyddsförordning (GDPR). Förordningen syftar till att inom
unionen likställa skyddet av individers personliga integritet vid behandling av
personuppgifter.

4 (18)

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-02

Dataskyddsförordningen kräver att alla offentliga myndigheter så som
kommuner, landsting och regioner utser ett dataskyddsombud. De nya reglerna
börjar gälla den 25 maj 2018 och ombudets roll är att kontrollera att
dataskyddsförordningen följs inom organisationen genom att till exempel
utföra kontroller och informationsinsatser.
Kommunstyrelsen är ansvarig för behandling av de personuppgifter
(personuppgiftsansvarig) som sker inom kommunstyrelsens ansvarsområde.
Tidigare har ett personuppgiftsombud utsetts som har haft till uppgift att
självständigt kontrollera att personuppgifter behandlas korrekt.
Kalmar kommun har valt att anställa ett dataskyddsombud för kommunens
nämnder och bolag. Sedan är varje personuppgiftsansvarig nämnd och styrelse
ansvarig för att Dataskyddsförordningens regler följs men genom att ha ett
gemensamt anställt ombud säkerställer vi att information och utbildning m.m.
ges enhetligt inom kommunen.
Uppdraget är personligt och ska beslutas av varje nämnd och bolag som
ombudet arbetar för.
Beslut
Kommunstyrelsen utser Sara Svensson som Dataskyddsombud för
kommunstyrelsen från och med den 25 maj 2018 och framåt.
Beslut med kontaktuppgifter ska anmälas till Datainspektionen.
Kommunstyrelsen uppmanar kommunens nämnder och bolagstyrelser att utse
Sara Svensson som Dataskyddsombud för respektive nämnd och bolag.

§ 72
Strategi för jämställdhet 2018-2022
Dnr KS 2017/0868
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 april 2018.
Strategi för jämställdhet 2018–2022.
Yttrande från Länsstyrelsen i Kalmar län.
Yttrande från Regionförbundet i Kalmar län.
Protokollsutdrag från barn- och ungdomsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden, omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden,
servicenämnden, socialnämnden och Södermöre kommundelsnämnd.
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-02
Bakgrund
Ett förslag till strategi för jämställdhet 2018-2022 har tagits fram. Förslaget,
som föreslås ersätta kommunens jämställdhetsprogram 2014-2020, anger mål
och åtgärder för att säkerställa en jämställd kommunal verksamhet och stärka
insatserna för att Kalmar ska bli en jämställd kommun att verka och leva i.
I verksamhetsplan med budget för 2018 slår kommunfullmäktige fast att ett av
kommunens långsiktiga mål är jämställd verksamhet. Tidsmässigt förväntas
målet vara uppfyllt senast 2022. Att jämställdhetssäkra kommunens verksamheter innebär att alla verksamheter säkerställer likvärdig service och
bemötande, likvärdig myndighetsutövning, likvärdig resursfördelning och
jämställd makt och inflytande till alla kvinnor och män, flickor och pojkar
oavsett bakgrund och tillhörighet.
Målet är inte nytt men det har visat sig vara svårt att omsätta och följaktligen
också att följa upp. Flera verksamheter har efterfrågat en ökad tydlighet i målet
och stöd för att kunna bryta ner det till verksamhetsnivå.
Kalmar kommuns nuvarande jämställdhetsprogram som omfattar perioden
2014-2020 bygger på de tidigare nationella jämställdhetspolitiska målen, men
under 2016 fattade riksdagen beslut om en förnyad jämställdhetspolitik som
omfattar fler och delvis nya mål.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 januari 2018 att skicka
förslag till Strategi för jämställdhet 2018–2022 på remiss till Kalmar kommuns
samtliga nämnder, bolagsstyrelser, fackliga organisationer samt Landstinget i
Kalmar län, Länsstyrelsen i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län.
Sju nämnder samt Regionförbundet i Kalmar län och Länsstyrelsen i Kalmar
län har valt att inkomma med synpunkter. Samtliga ställer sig bakom den
framarbetade strategin. Södermöre kommundelsnämnd har framfört några
synpunkter som de anser bör tas i beaktning, förtydligas och läggas till i
strategin.
I övrigt har strategin kompletterats med följande; stilistiska förändringar,
Kalmar kommuns jämställdhetspris, anslutning till Länsstyrelsen i Kalmar läns
regionala strategi, ”Ett jämställt Kalmar län 2017–2027” samt ordförklaringar.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige antar strategi för
jämställdhet 2018-2022.
Överläggning
Ann-Sofie Lagercrantz och Katarina Johansson Storm, kommunledningskontoret, redogör för strategi för jämställdhet.
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Bertil Dahl (V) föreslår, med instämmande av Dzenita Abaza (S), att
kommunstyrelsen ska tillstyrka arbetsutskottets förslag.
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2. Christopher Dywik (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka
arbetsutskottets förslag med följande ändringar och tillägg:
1. Stycke 4. En jämställd fördelning av det obetalda hem- och
omsorgsarbetet. Under punkten ”Rekommendationer” byta ut punkt 2
mot följande text: ”Verka för att samtliga föräldrar och blivande
föräldrar skall erbjudas att delta i föräldrastödskurser, exempelvis Cope
och Comet”.
2. Stycke 6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Under punkten
”Rekommendationer” infoga ny punkt mellan punkt 1 och 2 enligt
följande: ”Verka för att utveckla ett verkningsfullt arbete för att
förebygga och bryta kvinnors våld mot män, våld i samkönade
relationer och hedersrelaterat våld”.
3. Max Troendlé (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera
ärendet i syfte att skärpa vissa formuleringar av rekommendationerna
samt inkludera icke-binära i handlingsplanen.
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden först om kommunstyrelsen vill återremittera ärendet eller avgöra det idag. Han finner att det ska
avgöras idag.
Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka arbetsutskottets förslag med undantag av de delar där det redovisats motförslag. Han
finner att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Slutligen frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka arbetsutskottets förslag eller Christopher Dywiks ändrings- och tilläggsförslag. Han
finner att kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar förslag till Strategi för jämställdhet 2018–2022.
Kalmar kommuns jämställdhetsprogram som omfattar perioden 2014–2020
ersätts av Strategi för jämställdhet 2018–2022.
Reservation
Christopher Dywik (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna
förslag.
Protokollsanteckningar
Christina Fosnes (M), Per Dahl (M), Carl-Henrik Sölvinger (L), Christopher
Dywik (KD) och Jonas Lövgren (M) redovisar en protokollsanteckning enligt
följande:
”Strategidokument, enligt förslag till beslut, föreslås ersätta kommunens
jämställdhetsprogram 2014-2020. Det är en föreslagen strategi som anger mål
och åtgärder för att Kalmar kommun ska bedriva en jämställd verksamhet, men
även bidra till att kommunen är en jämställd kommun att leva och verka i. Det
är en strategi vi stödjer och välkomnar.
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I Strategidokumentet har det under remissrunda uppkommit åsikter om
rubriksättning för punkt sex – Mäns våld mot kvinnor ska upphöra – som
vilseledande. Vi menar att rubriksättningen bör ändras till att omfatta vad
målbeskrivningen ger uttryck för. Målbeskrivningen, till skillnad mot
rubriksättning, beskriver att allt våld och utnyttjande mot medmänniskor ska
bekämpas. Mäns våld mot kvinnor eller kvinnors våld mot män liksom allt våld
i nära relationer är oacceptabelt, därav hade ändrad rubriksättning med fördel
uppfattats som mer tydlig med en annan formulering.”
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Strategi för jämställdhet 2018-2022 är ett viktigt dokument i det fortsatta
jämställdhetsarbetet.
Flera synpunkter har framkommit vad gäller rubriksättningen ’Mäns våld mot
kvinnor ska upphöra’. Självklart ska allt våld motverkas och lagföras. Den
regionala strategin har valt en rubriksättning som lyder ’Mäns våld mot kvinnor
och våld i nära relationer ska upphöra’. Jag anser att denna skulle användas i
vår lokala strategi och skulle även stärka kopplingen mellan dokumenten.
Jag instämmer i övrigt i synpunkten från Länsstyrelsen att strategin innehåller
för mycket uttryck som ’verka för’, ’uppmana’, ’uppmuntra’ osv. Detta är
självklart lämpligt på områden som kommunen inte har rådighet över men en
hel del områden har vi rådighet över där dessa begrepp förekommer ofta t.ex.
tillsättandet av politiska uppdrag, vår roll som arbetsgivare, skola etc. Här
kunde vi vara tydligare med hur vi ska uppnå dessa viktiga mål.”
Max Troendlé (MP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Miljöpartiet ville återremittera ärendet. Vi ser en väldigt stor brist i att
strategin utgår från att det bara finns män och kvinnor, och helt förbiser ickebinära transpersoner*. Transpersoner är en av de mest utsatta grupperna i
samhället sett till andelen som övervägt att ta sitt liv, som försökt ta sitt liv,
som utsätts för psykiskt eller fysiskt våld, som känner sig begränsade från att
delta i aktiviteter för rädsla av att bli utsatta för kränkande behandling, och så
vidare.
Att icke-binära dessutom inte ens nämns i kommunens egen handlingsplan för
HBTQ ser vi också allvarligt på. Miljöpartiet vill att Kalmar kommun ska gå i
bräschen för transpersoners rättigheter, och ta frågorna på större allvar. För att
göra detta måste vår jämställdhetsstrategi även beröra de som varken är män
eller kvinnor. Vi beklagar att vi var ensamma i kommunstyrelsen om att rösta
bifall till vår återremiss.”

§ 73
Anslutning till Länsstyrelsen i Kalmar läns regionala
strategi för jämställdhet – Ett jämställt Kalmar län
2017-2027
Dnr KS 2018/0352
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Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 4 april 2018.
Ett jämställt Kalmar län 2017-2027.
Bakgrund
”Ett jämställt Kalmar län” är en jämställdhetstrategi som har tagits fram av
Länsstyrelsen i Kalmar län. Syftet med strategin är att implementera de
nationella jämställdhetspolitiska målen på regional nivå.
Målgruppen för länsstyrelsens strategiarbete är framförallt offentliga aktörer
som kommun, landsting och statliga myndigheter med dess tydliga jämställdhetsansvar, men även näringslivet och civilsamhället med dess olika aktörer
berörs.
Det finns möjlighet för aktörer att ansluta sig till strategin genom att teckna en
avsiktsförklaring. Genom avsiktförklaringen får olika aktörer tillgång till
nätverk, verktyg, kompetenshöjande insatser och stöd som kan användas för
att utveckla jämställdhetsarbetet i verksamheterna. Kalmar kommun har en
bred erfarenhet av att arbeta med jämställdhet och kommer därför att bidra
med att dela med sig av kunskap, erfarenheter och goda exempel.
Kommunledningskontorets bedömning är att det är positivt för Kalmar
kommun och föreslår att Kalmar kommun ansluter sig till länsstyrelsens
regionala strategi. Anslutningen innebär att det ytterligare stärker och utvecklar
Kalmars jämställdhetsarbete och att det ger tillgång till nätverk, kunskap och
utbyte av erfarenheter som kan användas i det fortsatta arbetet. Anslutningen
är kostnadsfri.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att Kalmar
kommun ansluter sig till Länsstyrelsen i Kalmar läns regionala strategi ”Ett
jämställt Kalmar län 2017-2027”.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Kalmar kommun ansluter sig till Länsstyrelsen i
Kalmar läns regionala strategi, ”Ett jämställt Kalmar län 2017-2027”.
Anslutningen innebär att Kalmar kommun aktivt och systematiskt kommer att
utveckla arbetet med jämställd verksamhet samt att Kalmar ska vara en
jämställd kommun.

§ 74
Översyn av villkor köpekontrakt
Dnr KS 2018/0363
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 april 2018.
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Bakgrund
I kommunens verksamhetsplan sätts inriktningen att under perioden 20162018 arbeta för att färdigställa minst 700 bostäder per år fram till 2020. I
verksamhetsplanen beskrivs också att Kalmar ska ha en blandad bebyggelse där
vi värnar hyresrätter och prioriterar aktörer som satsar på denna boendeform.
Vid markförsäljningar i Kalmar kommun i dag sätts markpriset för flerbostadshus beroende på om förvärvaren ska uppföra hyres- eller bostadsrätter. Enligt
villkor i köpekontraktet ska dock köparen betala en tilläggsköpeskilling i det fall
ombildning till bostadsrätter sker. Tilläggsköpeskillingen motsvarar differensen
i markpris mellan hyres- och bostadsrätter. Utöver tilläggsköpeskilling finns i
dagsläget inga villkor i avtalen som tar sikte på bevarandet av hyresrätten, utan
det bygger i denna del i stort sett på ett ömsesidigt förtroende mellan
kommunen och bygg-/fastighetsbolaget.
Mot bakgrund av ovanstående ser kommunledningskontoret nu ett behov av
att skärpa villkoren i köpekontrakten för att tydligare verka för att säkerställa
byggnation och bevarande av hyresrätter och föreslår att kommunen vid
försäljning av mark och fastighet för byggnation av hyresrätter tar med villkor i
köpekontraktet som reglerar tilläggsköpeskilling, viten och sanktion i markanvisningar.
Villkoret om medgivande till överlåtelse ska gälla vid försäljning av mark och
fastigheter för byggnation av bostäder och verksamheter. Villkoret ska gälla
både vid försäljning till bolag och till privatpersoner (bland annat via tomtkön).
De nya villkoren föreslås gälla från och med den 1 juni 2018.
Planutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunledningskontorets förslag.
Överläggning
Josefine Blomlöf, kommunledningskontoret, redogör för förslaget.
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Christina Fosnes (M) föreslår, med instämmande av Per Dahl (M), att
ärendet ska återremitteras.
2. Mattias Adolfson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka
planutskottets förslag med tillägget att det inte ska tillämpas retroaktivt.
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden först om kommunstyrelsen vill återremittera ärendet eller avgöra det idag. Han finner att det ska
avgöras idag.
Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Mattias
Adolfsons förslag. Han finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att:
-

Vid försäljning av mark och fastigheter för byggnation av hyresrätter
ska köpekontraktet innehålla villkor om tilläggsköpeskilling, viten och
sanktion i markanvisningar för att verka för att säkerställa byggnation
och bevarande av hyresrätter.

-

Vid försäljning av mark och fastigheter för byggnation ska köpekontraktet innehålla villkor om krav på kommunens skriftliga medgivande till överlåtelse till dess att köparen fullgjort sin byggnadsskyldighet i enlighet med tecknat köpekontrakt.

Beslutet ska gälla från och med den 1 juni 2018 och ska inte tillämpas
retroaktivt.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att uppdatera de befintliga Riktlinjerna
för reservation och försäljning av mark med ovanstående.
Reservationer
Christina Fosnes (M) och Per Dahl (M) reserverar sig skriftligen mot beslutet
och anför:
”Översyn av villkor vid köpekontrakt har sin bakgrund från att en byggentreprenör valde att uppföra ett antal bostadsrätter i strid mot överenskommet antal hyreslägenheter vid markanvisning. Vi ser det därför som
nödvändigt och välkomnar en översyn av villkor och avtal inför kommande
markanvisningar
Andelen hyres- respektive bostadsrätter alternativt ägarlägenheter ska vara
tydligt reglerat i uppgörelsen för markanvisning redan när ömsesidigt avtal
undertecknas. Det är förvånande att inte reglerade avtal rutinmässigt varit del
av markanvisningsavtal mellan parterna.
Vi ifrågasätter att Kalmar kommun enligt förslag till beslut om ’översyn av
villkor köpekontrakt’ ska innehålla villkor om ’…. viten och sanktioner i
markanvisningar för att säkra byggnation och bevarande av hyresrätter’. Egna
kommunala sanktioner kan medföra rättsosäkerhet. Vi anser istället att
avvikelser mellan parterna efter markanvisningsavtal ska ske via rättslig
prövning i exempelvis Kalmar Tingsrätt.”

§ 75
Riktlinjer mot mutor och jäv
Dnr KS 2018/0232
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 28 mars 2018.
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Riktlinjer mot mutor och jäv.
Bakgrund
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun har Ernst &
Young AB (EY) genomfört en granskning av intern kontroll mot mutor och
oegentligheter. Granskningen avgränsades till servicenämnden och Kalmarhem
AB.
Kommunledningskontoret tog fram ett förslag till yttrande över granskningsrapporten och kommunstyrelsen beslutade den 9 januari 2018 att anta yttrandet
som sitt och överlämna det till revisorerna som svar på granskningsrapporten.
Kommunledningskontoret har nu tagit fram ett förslag till riktlinjer mot mutor
och jäv.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen godkänner förslaget till
riktlinjer mot mutor och jäv.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till riktlinjer mot mutor och
jäv.

§ 76
Motion från Thoralf Alfsson (SD) angående redovisning
av det ekonomiska resultatet för kommunens vindkraftverk
Dnr KS 2018/0124
Handlingar
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 21 mars 2018, § 32.
Motion.
Bakgrund
Thoralf Alfsson (SD) föreslår i en motion att:
- Kalmar kommun i första hand skall avskaffa systemet med ett internpris
och därmed sluta manipulera det ekonomiska resultatet för kommunens
vindkraftverk.
- Serviceförvaltningen i sin årsrapport redovisar det marknadsmässiga
resultatet och den överdebitering som skett till förvaltningarna om inte
internpriset avskaffas.
Servicenämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att yttrandet ska
utgöra svar på Thoralf Alfssons motion angående redovisning av det ekonomiska
resultatet för kommunens vindkraftverk.
Arbetsutskottet har tillstyrkt servicenämndens förslag.
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Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Thoralf Alfsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka
motionen.
2. Ingemar Einarsson (C) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka
servicenämndens förslag.
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill
tillstyrka motionen eller servicenämndens förslag. Han finner att
kommunstyrelsen tillstyrker servicenämndens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska utgöra svar på
motionen angående redovisning av det ekonomiska resultatet för kommunens
vindkraftverk.

Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Reservation
Thoralf Alfsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag att
bifalla motionen.

§ 77
Regionförbundet i Kalmar läns revisionsberättelse och
årsredovisning 2017
Dnr KS 2018/0409
Handlingar
Regionförbundet i Kalmar läns skrivelse den 6 april 2018.
Årsredovisning 2017.
Revisionsberättelse.
Granskningsrapport.
Revisionsrapport.
Bakgrund
Regionförbundet i Kalmar län har upprättat en verksamhetsberättelse och
årsredovisning för 2017. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och de
förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet för år 2017.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
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Kalmar kommun beviljar för sin del Regionförbundet i Kalmar läns styrelse
ansvarsfrihet för 2017 och godkänner årsredovisningen 2017.

§ 78
Kalmarsunds Gymnasieförbunds revisionsberättelse
och årsredovisning 2017
Dnr KS 2018/0427
Handlingar
Revisionsberättelse den 4 april 2018.
Granskning av årsredovisning.
Bakgrund
Kalmarsunds Gymnasieförbund har överlämnat sin årsredovisning till
kommunfullmäktige i de fyra medlemskommunerna. Revisorerna föreslår att
kommunfullmäktige ska godkänna årsredovisningen och bevilja styrelsen
(förbundsdirektionen) ansvarsfrihet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kalmar kommun beviljar för sin del styrelsen (förbundsdirektionen) för
Kalmarsunds Gymnasieförbund och enskilda förtroendevalda i detta organ
ansvarsfrihet för 2017 och godkänner årsredovisningen 2017.

§ 79
Samordningsförbundet i Kalmar läns
revisionsberättelse och årsredovisning 2017
Dnr KS 2018/0416
Handlingar
Samordningsförbundet i Kalmar läns skrivelse den 16 april 2018.
Årsredovisning 2017.
Granskning av årsredovisning 2017.
Revisionsberättelse 2017.
Bakgrund
Samordningsförbundet i Kalmar län har överlämnat årsredovisning för 2017.
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2017.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kalmar kommun beviljar för sin del förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län ansvarsfrihet för 2017 och godkänner årsredovisningen
2017.

§ 80
Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 för
Stiftelsen Norra Möre Vägfond
Dnr KS 2018/0415
Handlingar
Årsredovisning 2017.
Revisionsberättelse.
Bakgrund
Styrelsen för Stiftelsen Norra Möre Vägfond har lagt fram sin årsredovisning
för 2017.
Stiftelsen har tillkommit genom Peter A. Jonssons testamente och har som
ändamål att förbättra och underhålla bygator i Norra Möre härad, företrädesvis
inom socknarna Åby, Ryssby, Bäckebo och Kristvalla.
Beslut
Kalmar kommun beviljar för sin del styrelsen för Norra Möre Vägfond
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

§ 81
Uppföljning av handlingsplaner och program
Dnr KS 2018/0356
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 4 april 2018.
Uppföljning - Drogpolitiskt program
Uppföljning av handlingsplan för ekologiska och närproducerade livsmedel
Uppföljning - Handlingsplan för giftfria förskolor och skolor
Uppföljning - Handlingsplan för integration
Uppföljning - Hbtq-handlingsplan – På lika villkor
Uppföljning - Riktlinjer för bostadsförsörjning
Uppföljning - Serviceplan 2016-2020
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Uppföljning av handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot olyckor
Uppföljning - Program för idrottsturism
Uppföljning - Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära
relationer
Uppföljning - Jämställdhetsprogram
Bakgrund
I Verksamhetsplan med budget för 2018 beslutade kommunfullmäktige om en
samlad uppföljning av tidigare beslutade handlingsplaner och program.
Respektive ansvarig tjänsteperson har gjort en kortfattad uppföljning/
lägesrapport av hur arbetet fortlöper, status nuläge, risker/svårigheter, m.m.
Aktuella gällande handlingsplaner och program:
- Drogpolitiskt program 2016-2020
- Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer
2010
- Handlingsplan för ekologiska och närproducerade livsmedel
(2014-2020)
- Handlingsplan för Giftfria förskole- och skolmiljöer i Kalmar kommun
- Handlingsprogram - Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
(2015-2018)
- Integration - en handlingsplan med fokus på inrikes och utrikes födda
kalmarbor - 2016-2020
- Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020
- Program för idrottsturism 2013-2018
- På lika villkor - hbtq-handlingsplan 2016-2020
- Riktlinjer för bostadsförsörjning
- Serviceplan 2016-2020 - verktyg för att upprätthålla en god service i
hela kommunen
Övriga handlingsplaner och program vars uppföljning inte redovisas här:
- Fossilbränslefria Kalmar 2030, klimat- och energiprogram följs upp
genom det årliga miljöbokslutet.
- Personalprogram för Kalmar kommun beskriver vår värdegrund som
arbetsgivare, hur vi ser på den kommunala arbetsplatsen samt vilka
förväntningar och krav vi har på anställda.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige lägger uppföljningen av
handlingsplaner och program till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige lägger uppföljningen av handlingsplaner och program till
handlingarna.
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§ 82
Yttrande över Finansdepartementets promemoria om
Ökad styrning av myndigheternas lokalisering
Dnr KS 2018/0174
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 april 2018.
Remiss.
Bakgrund
Kalmar kommun har fått möjlighet att yttra sig över Finansdepartementets
promemoria Ökad styrning av myndigheternas lokalisering.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över remissen
enligt följande: ”Konsekvensanalysen i de fall en myndighet ska avvecklas i en
kommun är av yttersta vikt då en förändring i antalet arbetstillfällen i en
kommun kan ha stor påverkan på den lokala arbetsmarknaden. Konsekvensanalys och god framförhållning gör att styr- och arbetsgrupper kan upprättas
på ett effektivt och smidigt sätt för att göra övergången så enkel som möjligt.
Ett fungerade samarbete med berörd länsstyrelse är viktigt vid förändring av
myndigheters lokalisering.”
Beslut
Kalmar kommun tillstyrker förslaget om ökad styrning av myndigheternas
lokalisering.

§ 83
Yttrande över Trafikverkets Förslag till nya föreskrifter
för Kalmar län
Dnr KS 2018/0326
Handlingar
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 25 april 2018, § 88.
Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 13 april 2018.
Trafikverkets remiss.
Bakgrund
Kalmar kommun har fått möjlighet att yttra sig över Trafikverkets remiss om
förslag till nya föreskrifter för Kalmar län samt upphävande av Trafikverkets
föreskrifter om bärighetsklasser i Kalmar län.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över Trafikverkets remiss.
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Beslut
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsnämndens yttrande som sitt och
överlämnar det till Trafikverket region syd som Kalmar kommuns svar på
remissen om förslag till nya föreskrifter för Kalmar län.

§ 84
Yttrande över Nybro kommuns samråd kring Vattenoch avloppsplan – tematiskt tillägg till översiktsplan
Dnr KS 2018/0448
Handlingar
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 25 april 2018, § 89.
Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 3 april 2018.
Samrådsinbjudan från Nybro kommun.
Bakgrund
Nybro kommun har tagit fram ett förslag till Vatten- och avloppsplan, som är
ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Kalmar kommun har nu fått möjlighet
att yttra sig över förslaget.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över Nybro kommuns vatten- och
avloppsplan.
Beslut
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsnämndens yttrande som sitt och
överlämnar det som Kalmar kommuns yttrande gällande ”Nybro kommuns
förslag till Vatten- och avloppsplan”.

Delegationsbeslut
-

Tilldelningsbeslut entreprenad Stuvaregatan och Pedalstråket
KS 2018/0380

-

Beslut om gästfrihetsbidrag vid Barnmorskeföreningens konferens
Barnmorskors utveckling i Småland
KS 2018/0178

-

Beslut om gästfrihetsbidrag vid Renässans- och medeltidshelg
KS 2018/0207

-

Beslut om gästfrihetsbidrag vid Sveriges Hembygdsförbunds Riksstämma
2018
KS 2018/0367

-

Beslut om gästfrihetsbidrag vid vänortsbesök från Wismar
KS 2018/0222
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-

Beslut om uppräkning av taxa för sotning och brandskyddskontroll 2018
KS 2018/0346

-

Beslut om att avstå yttrande över Socialdepartementets remiss om
framtidens biobanker
KS 2018/0333

-

Beslut om att avstå yttrande över Havs- och vattenmyndighetens remiss;
Havsplan Östersjön
KS 2018/0405

-

Beslut om att avstå yttrande över remiss med förslag till ändring i
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering
av läkemedel i hälso- och sjukvården samt förslag till ändring i
Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård
KS 2018/0432

-

Sammanställning delegationsbeslut inom kommunledningskontorets
projekt- och exploateringsenhet – mars 2018
KS 2018/0015

-

Brandkårens tillsyn av skydd och tillstånd mars 2018
KS 2018/0004

Orienteringsärenden
-

Arbetsutskottets protokoll den 27 mars, 17 och 24 april 2018
KS 2018/0009

-

Planutskottets protokoll den 18 april 2018
KS 2018/0007

-

Personalutskottets protokoll den 17 januari, 14 februari och 14 mars 2018
KS 2018/0005

-

Revisorernas granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende
hot och våld
KS 2018/0389

-

Revisorernas granskning av intern kontroll vid utbetalning av löner
KS 2018/0390

Motion från Miljöpartiet de gröna

Boende i familj - ett bättre och enklare sätt att ta emot
ensamkommande unga
Jag föreslår i denna motion att Kalmar kommun utreder möjligheten att boende i familj blir ett huvudalternativ
för ensamkommande unga.
Bakgrund:
Från 2015 har vårt samhälle och socialtjänsten i synnerhet i Sverige och Kalmar mött en enorm utmaning då ett stort
antal ensamkommande unga har sökt skydd i vårt land.
Boende för ensamkommande unga kan av kommunen ordnas på HVB-hem (Hem för vård eller boende med särskild
personal), i stödboende (eget boende men med regelbunden kontakt med besökande personal) eller i ett
familjehem ”fosterhem” . Under 2015 placerades majoriteten av de ensamkommande barnen i HVB-hem.
Stödboende för 16-17-åringar blev tillåtet först 2016. Förutom dessa boenden finns nu många unga som har ordnat
boende på egen hand i familjer, hos vänner eller i samarbete med olika frivilligorganisationer.
De ungas behov:
Ensamkommande asylsökande unga har förstås liknande behov som andra unga människor. De vill känna sig
behövda, ha förebilder i det vardagliga livet och ha ett vardagligt kontaktnät samtidigt som de vill ha frihet att
mogna och frigöra sig. Behoven är förstås liknande både före och efter myndighetsdagen. De flesta ungdomar bor ju
kvar hos sina föräldrar under hela gymnasietiden och ibland därefter.
Men situationen för de asylsökande ungdomarna är också annorlunda eftersom de befinner sig i ett nytt samhälle,
ofta helt saknar eget nätverk och framför allt måste kommunicera på ett nytt språk. En snabb språkinlärning blir
förutsättningen för trygghet, ett självständigt liv, studier, arbete och integration.
Boende i en familj ger helt andra möjligheter än boende på HVB-hem för språkträning i vardagen och för att bygga
upp ett eget kontaktnät. I den pilotenkät som genomfördes för de ensamkommande unga på SKL:s initiativ 2017 är
det uppenbart att de familjehemsplacerade upplevde sin situation som betydligt bättre än de som bodde på HVBhem.
Låt boende i familj bli huvudalternativet för ensamkommande unga:
Ensamkommande som är omyndiga kan bo i familj som har godkänts som familjehem. För myndiga ungdomar är
detta inte ett alternativ men eftersom de har möjlighet till eget boende skulle inneboende i familj vara en mycket
bra möjlighet. Formerna för inneboende kan variera men skulle förutom husrum till exempel kunna innefatta
gemensamma måltider, samarbete kring skötsel av hem och husdjur etc.
Möjliga fördelar med boende i familj för ensamkommande unga:
Boende i familj kan innebära både ett bättre och billigare omhändertagande av de nyanlända ungdomarna som får
en fast punkt i livet och en effektiv språkintroduktion. Det är en fördel för alla om integrationen startar tidigt och är
så effektiv som möjligt. Då kan ungdomarna också få en chans att börja ge och bidra.
För kommunen ges en större möjlighet att samverka med frivilliga, både med de familjer som kan tänka sig att vara
familjehem men också med familjer som öppnar sitt hem för en inneboende myndig ungdom. Genom att öka
kontaktytan mot familjer som tar emot ungdomar som inneboende kan kommunen kanske också få en ny möjlighet
för rekrytering av kontaktfamiljer och regelrätta familjehem.
Ett boende baserat på boende i familj är också lättare att snabbt anpassa till ett ökat eller minskat antal behövande
unga. Anpassningen till snabba förändringar i antalet ensamkommande unga blir betydligt enklare och billigare om
inte särskilda lokaler och anställd personal måste ordnas för alla ensamkommande unga i form av HVB-hem.
För de familjer som vill bidra till omhändertagandet av ensamkommande unga ges fler möjligheter att göra detta på
olika nivåer och i samverkan med kommunen.

Med anledning av ovanstående yrkar jag att socialnämnden ges i uppdrag:
-

Att undersöka förutsättningarna för att ensamkommande barn som huvudalternativ erbjuds placering i
familjehem.

-

Att undersöka förutsättningarna ur juridiska, ekonomiska och sociala perspektiv för att ensamkommande
unga myndiga som studerar på gymnasienivå erbjuds bostad som inneboende i familj.

-

Att utarbeta väl anpassade rutiner för kontroll och introduktion av familjer som vill ta emot
ensamkommande ungdomar som inneboende.

-

Att utarbeta väl anpassade rutiner för stöd till de familjer som tar emot ensamkommande som
familjehemsplacerade eller som inneboende till exempel genom att underlätta nätverk med familjer i
liknande situationer.

Annika Carlsson Wistedt (mp)
SKL:s webenkät för ensamkommande barn, pilot 2017 http://mvte.se/wpcontent/uploads/sites/10/2018/02/Fr%C3%A5n-tak-%C3%B6ver-huvudet...-om-brukarunders%C3%B6kningensamkommande.pdf
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Låt icke-binära omfattas av HBTQ-handlingsplanen
I Kalmar kommuns HBTQ-handlingsplan På Lika Villkor, som gäller från 2016-2020 nämns inte
icke-binära transpersoner*. Transpersoner är en av de mest utsatta grupperna i samhället sett till
andelen som övervägt att ta sitt liv, som försökt ta sitt liv, som utsätts för psykiskt eller fysiskt våld,
som känner sig begränsade från att delta i aktiviteter för rädsla av att bli utsatta för kränkande
behandling, och så vidare.
Miljöpartiet vill att Kalmar kommun ska gå i bräschen för transpersoners rättigheter, och ta frågorna
på större allvar. Med hårt arbete kan vi bryta normerna som skapar den enorma psykiska ohälsan
och utsattheten som HBTQ-personer och i synnerhet transpersoner utsätts för. Att icke-binära inte
nämns i kommunens egen handlingsplan för HBTQ ser jag därför som en väldigt stor brist som
borde åtgärdas omedelbart.
Med anledning av ovanstående yrkar jag att:
- Uppdatera Kalmar kommuns HBTQ-handlingsplan så att även icke-binära omfattas
- Se över Kalmar kommuns HBTQ-handlingsplan och uppdatera andra delar om lämpligt
Max Troendlé (MP)

*Icke-binära är enligt RFSLs begreppsordlista: ”En person som identifierar sig som
mellan, bortom eller med båda könskategorierna kvinna/man kan kalla sig ickebinär.
Ibland används ickebinär som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer
tvåkönsnormen, till exempel intergender eller genderqueer. Ickebinär betyder inte samma
sak för alla som definierar sig som det. En del känner sig som både tjej och kille. Andra
känner att de befinner sig mellan de kategorierna. Många ickebinära identifierar sig inte
med något kön alls. En del ickebinära vill förändra kroppen med hormoner och/eller
kirurgi.”
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Datum

180508
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Adress:

Rosenlundsvägen 25, 394 77 KALMAR
Telefon:

070 867 11 05
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jan.dzedins@telia.com
Förslaget (Presentera här kort ditt medborgarförslag)
Utred och inför hastighetssänkare i Rinkabyholm
Vi, 65 rinkabyholmsbor, föreslår att kommunen utreder och installerar lämpliga hastighetssänkare på
bostadsgatorna inom Rinkabyholm.

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att
förslaget ska genomföras och hur det i så fall skulle kunna ske)
Se bilaga.

Jag accepterar att mina uppgifter publiceras på kommunens hemsida.
Underskrift

KL-kontoret, medborgarförslag, 2008-04-22

Förslaget
Utred och inför hastighetssänkare i Rinkabyholm
Vi, 65 rinkabyholmsbor, föreslår att kommunen utreder och installerar lämpliga hastighetssänkare på
bostadsgatorna inom Rinkabyholm.
Motiveringen
Vägarna i Rinkabyholm - genomfartsleder eller bostadsgator?
Bakgrunden är att hastigheterna idag är på tok för höga för ett område med många barn, höga
tomter med skymd sikt, förskola och grundskola mitt i området samt äldre cykelvägar som korsar
bilvägar. 30-km-skyltarna efterlevs helt enkelt alltför sällan.
Vi , varav många är föräldrar, har genom åren blivit vittne till flera tillfällen då det varit nära olyckor.
Det har handlat om bilar som kommer körande in eller ut i området och barn och tonåringar som
kommit ut från en tvärgata, via cykelvägsöverfart på väg till eller från skolan eller en garageutfart.
Intrycket är att bilförarna inte vid något tillfälle ens uppmärksammat faran, utan fortsatt i full fart
framåt, ja, till och med ökat farten och kört vidare. Om mötet skett bara 1-2 sekunder tidigare hade
krocken varit ett faktum. Stor eller liten.
I början av de långa vägarna, t.ex. Rinkabyholmsvägen, Rosenlundsvägen eller Korsvägen men även
de kortare tvär/matargatorna gasar bilisterna ofta upp för att i slutet bromsa ner hastigt, det gäller
även mopedister. Det innebär att hastigheten blir hög. Inte sällan 45-60 km/h eller mer.
Kritiska platser är utöver det där cykelbanan korsar bilväg, som t.ex. Vinkelvägen. Just vid denna
plats borde det definitivt vara bilisten som har det hastighetssänkande hindret och inte som idag,
cyklisten/barnet som cyklar till skolan, med grindar som inte fungerar.
Det handlar om säkra skolvägar. Ingen vill ju att barn ska skadas eller dö på vägen till skolan... på
Fjällbrudsvägen finns ett fartgupp, men det räcker inte. Efter guppet gasar alla för fullt och kör
sicksack mellan barn, cyklister och parkerade bilar.
Stoppsträckan är lika med reaktionssträckan plus bromssträckan. Med ideala förutsättningar, bra
däck, bromsar och torrt underlag är stoppsträckan 7,6 meter från 20 km/h (vilket är en lämpligare
hastighet på våra gator). Vid 30 km/h är den 12,6 meter. Vid 45 km/h blir stoppsträckan 21,6 meter…
Det finns inget egentligt försvar för högre hastigheter än 30 km/h, den hastighet som gäller direkt
efter avfarten från f.d. E22 och i hela vårt område. Sedan hastighetskamerorna försvann från f.d. E22
respekteras inte heller 50-km-skyltarna vid infarterna till området, varför vi noterat att hastigheten in
i området ökat sedan omläggningen av E22.
Många trafikolyckor inträffar i villaområden, i relativt låga hastigheter. Konsekvenserna kan bli väl så
allvarliga. Vårt område är ett bostadsområde. Vi bor här. Barn lär sig cykla på våra bostadsgator, de
tar sig till lekplatsen, till skolbussen. Ofta samma tid som vi vuxna kör till jobbet. Dessutom är
cykelbanorna inte helt sammanhängande i området; sämre planerat jämfört med modernare
samhällen. Bilvägarna i området är smala, byggda på 40/50/60-talet. Flera tomter är höga. Sikten är
dålig och marginalerna små, med andra ord.
Givetvis behöver vi som har barn öva dem i att uppträda bra och vara försiktiga på gatorna. Samtidigt
gäller detta inte bara barnens väl och ve; vi har sett promenerande vuxna och pensionärer vara nära
att bli påkörda. Och detta är bostadsgator, eller gårdsgator, inte ordinära bilvägar. Olika slag av
hastighetssänkare bidrar dessutom till intrycket av ett barnvänligt och mänskligare område.

Vårt förslag innebär att kommunen utreder lämpligaste variant av hastighetssänkare samt
påminnelser om hastighetsbegränsningen. Till sist - det är skönt för sinnet att köra långsamt! Stress
hör aldrig hemma på vägen. Bilen är en plats för mindfulness.
Med hopp om en lugnare trafik, Jan Dzedins och 65 rinkabyholmsbor via Facebook.

