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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner årsrapport 2018 med uppföljning av verksamhetsplan.
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av den interna kontrollen för år
2018.
Bakgrund
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till årsrapport för verksamheten 2018. Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar belyses för
de olika verksamheterna. Årsrapporten utgör budgetunderlag inför budget
2019.
Det ekonomiska resultatet redovisas och analyseras. Utfallet för kommunstyrelsen är en nettokostnad på 546,2 mkr jämfört med en budgetram på 565,2
mkr. Totalt sett för kommunstyrelsens verksamheter blev överskottet 19,0
mkr.
Årsrapporten sammanfattar också utfallet av de nämndsmål, aktiviteter och
uppdrag som kontoret arbetar med under året för att stödja kommunfullmäktiges övergripande mål i Verksamhetsplanen med budget 2018 och ekonomisk
planering 2019-2020. Måluppfyllelsen uppgick till 94%.
Årsrapporten sammanfattar också utfallet av de utförda kontrollmomenten
utifrån den beslutade interna kontrollplanen 2018. Slutsatsen är att den interna
kontrollen är god men några förbättringsområden har identifierats. Dessa finns
med i riskanalysen och den interna kontrollplanen för 2019.
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Årsrapport
Kommunstyrelsen

2018

Kommunstyrelse
Under året har en del organisationsförändringar genomförts på kommunledningskontoret.
Personalenheten och arbetsmiljöenheten har slagits ihop till en HR-enhet, där HR-specialister och HRstrateger numer ingår. Upphandlingsenheten har organisatoriskt flyttats till kommunledningskontoret med
syftet att samordna kommunens upphandlingar av varor och tjänster samt säkerställa avtalstrohet. På
kommunledningskontoret genomförs också ett antal projekt inom områdena flykting och integration,
näringsliv och arbetsmarknad. Projektet "Kalmar 2020" jobbar aktivt med att förstärka Kalmar som
universitetsstad med samarbete och dialog mellan Linnéuniversitetet, näringsliv, kommuner och andra
aktörer. Under året har också Trygghets- och larmcentralen startat upp sin verksamhet och har varit till
stor nytta i att avlasta bland annat brandkåren genom att svara på frågor från både media och allmänheten
under sommarens alla bränder. Kommunens webbplats har utsetts till en av Sveriges bästa
kommunwebbar. Företagslotsarna har hittills i år hjälpt ett hundratal kommuninvånare och företagare med
konkreta frågor gällande etableringar, lokaler eller annan problemlösning inom kommunen.
Trots ökade kostnader både för personal- och övriga kostnader inom bl.a. arbete och välfärd,
gymnasieverksamheten, projekt och exploateringsverksamheten och brandkåren så visar
kommunledningskontoret efter året en positiv budgetavvikelse på totalt 18 958 tkr i förhållande till
budget. Resultatet beror på att intäkterna för schablonbidrag har varit mycket högre än budgeterat.
Investeringsredovisningen visar en negativ avvikelse mot budget motsvarande 10 252 tkr. Avvikelsen kan
till allra största delen hänföras till den "räntabla delen", det vill säga investeringar som inte genererar någon
ramjustering, och avser köp av Arenan. Investeringarna gällande exploateringsverksamheten uppvisar en
positiv budgetavvikelse.
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Verksamhetsplan
Kommunledningskontoret har en lägre andel uppnådda nämndsmål än tidigare år men flera mål är
pågående och har en positiv trend. Om dessa vägs samman är måluppfyllelsen 94%, vilket är lika högt som
föregående år. De mål som inte uppnås är målet om att chefer inom kommunstyrelsens verksamheter max
ska ha 25 medarbetare och att kommunledningskontorets tjänsteresor med egen bil ska minska.
Ordning och reda i ekonomin
Titel
Nämndsmål:
Kommunstyrelsen ska ha en
ändamålsenlig verksamhet

Nämndsmål:
Kommunstyrelsen ska ha en
kostnadseffektiv verksamhet

Beskrivning

Kommentar

Måluppfyllelsen mäts utifrån
valda nyckeltal och
indikatorer.

Utifrån de aktiviter och
verksamhetsmått som valts ut
för att mäta om
kommunledningskonoret har
en ändamålsenlig verksamhet
så bedöms
kommunledningskonoret
verksamhet vara
ändamålsenlig.
Uppföljning av att kontorets
kostnadseffektivitet påvisar
en positiv utveckling. Tre av
fyra valda nyckeltal och
faktorer är uppfyllda.
Bruttokostnaden för
grundläggande
vuxenutbildning är det
kvarstående nyckeltal som ej
är uppfyllt.

Måluppfyllelsen mäts utifrån
valda nyckeltal och faktorer.

Status

Titel
Status
Färdiggrad
Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska ha en ändamålsenlig verksamhet
Uppföljning av kundnöjdhet
Beskrivning:
Enkäten som mäter förvaltningarnas nöjdhet med kommunledningskontoret är utskickat och besvarad men ännu
inte sammanställd. Resultatet presenteras efter årsskiftet.
Kommentar:
Enkäten som mäter förvaltningarnas nöjdhet med kommunledningskontoret är utskickat och besvarad men ännu
inte sammanställd. Resultatet presenteras efter årsskiftet.
Uppföljning av nyckeltal
Beskrivning:
Uppföljning av valda nyckeltal för ändamålsenlighet
Kommentar:
Uppföljning av att kontorets verksamhet arbetar i rätt riktning sker hela tiden. De kontrollaktiviteter som finns
inlagda är slutförda och genomförda.
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Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska ha en kostnadseffektiv verksamhet
Uppföljning av nyckeltal
Beskrivning:
Uppföljning av valda nyckeltal för kostnadseffektivitet
Kommentar:
Tre av fyra valda nyckeltal och faktorer är uppfyllda. Bruttokostnaden för grundläggande vuxenutbildning är det
kvarstående nyckeltal som ej är uppfyllt.
Hälsofrämjande arbetsplatser för högre kostnadseffektivitet
Beskrivning:
Arbetsmiljöenheten ska arbeta strategiskt med systematiskt arbetsmiljöarbete för att åstadkomma en arbetsmiljö
där människor trivs och får utvecklas. Detta kommer att leda till högre effektivitet och därmed bidra till en budget
i balans.
Kommentar:
Tidsramen för ESF projektet håller och vi har hunnit med det vi skulle under 2018. Arbetet fortsätter 2019.

Titel
Utfall
Mål
Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska ha en ändamålsenlig verksamhet
KLK - Nöjd MedborgarIndex (NKI) brandtillsyn
84
Beskrivning:
Erhålls vid öppna jämförelse - Insikt
Kommentar:
NKI (Nöjd kund index) för brandtillsyn Kalmar 2017 var 84. Resultatet presenterat i "Insikt" 2018.
KLK - Kostnad för räddningstjänst per invånare
904
KLK - responstid för brandkåren
10
Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska ha en kostnadseffektiv verksamhet
Invånarnas syn på inflytande i kommunens verksamheter
48
50
Beskrivning:
Kalmar kommun deltar i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning och indexet för hur invånarna ser på
möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut ska ligga i den övre tredjedelen av de
deltagande kommunerna.
Kommentar:
Enligt medborgarundersökningen hösten 2018 var Nöjd-Inflytande -Index (NII) i Kalmar 48. Resultatet för
motsvarande mätning 2017 var 50. Snittet för deltagande kommuner var 42 NII.
Invånarnas syn på inflytande i kommunens verksamheter
49
50
Beskrivning:
Kalmar kommun deltar i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning och indexet för hur invånarna ser på
möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut ska ligga i den övre tredjedelen av de
deltagande kommunerna.
Kommentar:
Enligt medborgarundersökningen hösten 2018 var Nöjd-Inflytande -Index (NII) för kvinnor i Kalmar 49.
Resultatet för motsvarande mätning 2017 var 50. Snittet för deltagande kommuner var 43 NII.
Invånarnas syn på inflytande i kommunens verksamheter
46
50
Beskrivning:
Kalmar kommun deltar i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning och indexet för hur invånarna ser på
möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut ska ligga i den övre tredjedelen av de
deltagande kommunerna.
Kommentar:
Enligt medborgarundersökningen hösten 2018 var Nöjd-Inflytande -Index (NII) för män i Kalmar 46. Resultatet
för motsvarande mätning 2017 var 50. Snittet för deltagande kommuner var 42 NII.
(N18012) Kostnad grundläggande vuxenutbildning, kr/inv
101
85
Beskrivning:
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för grundl. vuxenutb,

2018-11-01 09:29

3

dividerat med antal invånare totalt 31/12. Avser undervisning av vuxna motsvarande grundskolans år 1-9. Avser
samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

Titel
Uppdrag - Hyresupphandling
simhall

Beskrivning
Kommunstyrelsen får i
uppdrag att i samverkan med
servicenämnden pröva
hyresupphandling som
alternativ till att bygga ny
simhall i egen regi.

Kommentar
Volymskiss framtagen baserat
på kultur- och
fritidsförvaltningens
önskemål. Arbete med
detaljplan och omfattning av
anläggningen, frågan om
hyresupphandling kan ske
först när detta är slutfört.

Status

Beskrivning

Kommentar

Status

Målet ska uppnås genom att
alla enheter tar reda på
nuläget, dvs. vilket avfall
uppstår idag, och föreslår
åtgärder för hur de kan uppnå
en cirkulär och resurssnål
konsumtion.

Möte med tema
Avfallshantering genomfört
med miljösamordnarna 201811-12.
Vid mötet gjordes en
summering av nuläget och
avfallstrappan diskuterades.
Med utgångspunkt från
avfallstrappan föreslogs att
fokus på kommande
aktiviteter sätts på att minska
den brännbara fraktionen,
matsvinnet samt
engångsartiklar.
För 2019 föreslogs: *
Stickprov vi lokalvården
genom objekt väljs ut och
vägning sker av det brännbara
avfallet. * Analys – vad består
den brännbara fraktionen av?
Dvs, vad hamnar i lokalvårdens säckar? *
Internrevision – ta reda på
om: - källsorteringen fungerar
överallt, - används ”gröna
påsen” * Ta fram och
distribuera
kommunikationsmaterial,
planscher etc
Gällande mängden avfall som
hanteras av Stena Recycling
AB och Ragnsells AB
presenteras på ett bra sätt.
KSRR har däremot endast
möjlighet att informera om
Kalmar kommuns tillgängliga
avfallsvolym (volymen på
avfallskärlen multiplicerat
med antal tömningar).
Detta gör det svårt att mäta
en ökning eller minskning
gällande mängden avfall.

Ett grönare Kalmar
Titel
Nämndsmål:
Kommunstyrelsen ska bidra
till att avfallet inom
kommunkoncernen ska
minska med 30 procent från
2018 till 2025
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Nämndsmål:
Kommunstyrelsen ska tillse
att det finns
sorteringsmöjligheter på
samtliga av
kommunledningskontorets
arbetsplatser
Nämndsmål:
Kommunstyrelsen ska bidra
till att cykeltrafiken årligen
ökar

Målet ska uppnås genom
inventering och
kompletteringar av
sopsorteringsmöjligheter.

Enligt uppföljning via
internrevisioner samt
information från
enhetscheferna finns
möjlighet att källsortera vid
KLK´s samtliga arbetsplatser.

Målet ska uppnås genom att
kommunens resepolicy följs.
Resan ska utvärderas enligt
följande: 1) Resfritt möte, 2)
Gå eller cykla 3) Buss eller tåg
4) Bil (kommunens bilpool) 5)
Flyg. Se aktivitet under
Klimatneutrala resor.

Nämndsmål:
Kommunstyrelsen ska bidra
till att energianvändningen i
kommunkoncernen ska
minska med 10 procent från
2018 till 2022

Målet ska uppnås genom att
de verksamheter som hyr
lokaler via
serviceförvaltningen
återkopplar till dem om hur
väl styrningen av värme och
el fungerar. De verksamheter
som inte hyr via
serviceförvaltningen behöver
undersöka möjligheterna att
kravställa och samverka med
fastighetsägaren/hyresvärden.
Målet ska uppnås med hjälp
av miljöstrategernas
förvaltningsövergripande
arbete samt PEX arbete med
att skapa möjligheter för

Kommunledningskontoret
har under året bidragit med
stöd till
Samhällsbyggnadskontoret
kopplat till en
externfinansierad ansökning
som blivit beviljad. Projektet
kommer att utföras
tillsammans med
Linneuniversitetet och
handlar om cykling,
kollektivtrafik och mobility
management till det nya
universitetet. En annan
ansökan som blivit beviljad,
och som samordnads av
Kommunledningskontoret, är
ett projekt som vänder sig till
barn och ungdomar i årskurs
1-6 och handlar om hur de
kan ta sig till skolan på ett
mer hållbart sätt på cykel, till
fots och med buss. Under
året har
Samhällsbyggnadskontoret
varit projektledare för EUprojektet CMM, med fokus
på multi modalitets lösningar,
där
Kommunledningskontoret
varit delaktig i
referensgruppen. Preliminära
resultat från årets
cykelmätningar indikerar att
den negativa trend vi har sett
på cyklandet har brutits och
en svag uppgång kan skönjas.
Kommunledningskontoret tar
fram en energirapport för
koncernen varje år. Mellan
åren 2011- 2017 minskade
energianvändning med 29 %,
trotts att antalet kvm ökat
med 8 %. Siffror för det nya
basåret 2018 tas fram under
våren 2019.

Nämndsmål:
Kommunstyrelsen ska bidra
till att kommunen som
geografiskt område ska vara
fossilbränslefri år 2030
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Arbete pågår med att ta fram
en koncernövergripande
handlingsplan till målet.
Beslut om handlingsplanen är
senarelagd så att den nya
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hållbart resande.

Nämndsmål:
Kommunstyrelsen ska bidra
till att Kalmarsund och våra
vattendrag har uppnått en god
vattenstatus år 2025

Målet ska uppnås med hjälp
av projekt- och
exploateringsenhetens arbete,
miljöstrategernas arbete och
kommunikation med
medborgarna. Alla enheter
som använder kemiska
produkter berörs också, t.ex.
Brandkåren och Arbete och
välfärd.

Nämndsmål:
Kommunstyrelsen ska bidra
till att alla kommunbetalda
personresor och
godstransporter ska vara
klimatneutrala

Målet innebär att alla resor
och transporter som
kommunen betalar för ska gå
på fossilfria bränslen. I de fall
det inte finns fossilfria
alternativ godkänns
klimatkompensation. Egna
fordon, egna resor samt
inköpta tjänster där resor och
godstransporter utgör en
väsentlig del av det som
upphandlas ingår i målet.
Målet uppnås genom att alla
enheter på KLK går igenom
egna fordon samt inköpta
resor och transporter samt tar
fram en plan för hur fossila
bränslen ska fasas ut. Att följa
kommunens resepolicy ingår,
vilket förutsätter att
medarbetarna känner till
policyn och vilka möjligheter
som finns för hållbart
resande.
Målet ska uppnås genom att

Nämndsmål:
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Vatten- och miljönämnden
blir beredande nämnd.
Kalmarsundsveckan
genomfördes sista veckan i
augusti, där bl.a. Kalmar
kommun bidrar med
kompetenshöjning och
information om ett fossilfritt
liv till alla som lever, bor, och
verkar i Kalmar kommun.
Kommunledningskontoret
leder arbetet med att ta fram
en handlingsplan för God
vattenstatus (se mer under
uppdrag). Under början av
året var
Kommunledningskontoret
behjälplig i framtagandet av
underlag till en upphandling
för vattenmätning i alla
kommunens vattendrag.
Kommunledningskontoret
har fortsatt sitt samarbete
med organisationen Race for
the Baltic för att hitta
internationella lösningar på
Östersjöns
övergödningsproblem.
Kalmar vatten har blivit
beviljat ett Vinnova- projekt
om tekniskt vatten.
Kommunledningskontoret
har varit med i
ansökningsarbetet samt
kommer att vara med i
arbetsgruppen under 2019.
Brandkåren och Arbete och
välfärd har kartlagt alla sina
fossila bilar och tagit fram
planer för utfasning. Övriga
bilar går på förnyelsebara
bränslen. Flygresorna för
kommunledningskontoret har
ökat från 2015- 2017, men
numera går
klimatkompensationspengarn
a till grönt flygbiobränsle.
Förhoppningen att
markandsförandet av Mötesoch resepolicyn (se aktivitet)
ska medvetandegöra hur vi
reser.
Samordning av alla
förvaltningars arbete och
uppföljning med detta arbete
pågår, och leds av KLK.

Km ersättning för privatbil i
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Kommunledningskontorets
tjänsteresor med egen bil ska
minska

Nämndsmål:
Kommunstyrelsen ska bidra
till att resandet med
kollektivtrafik årligen ökar

Nämndsmål:
Kommunstyrelsen ska bidra
till att vattenanvändningen
inom kommunkoncernen ska
minska med 10 procent från
2015 till 2020
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kommunens resepolicy följs.
Resan ska utvärderas enligt
följande: 1) Resfritt möte, 2)
Gå eller cykla 3) Buss eller tåg
4) Bil (kommunens bilpool) 5)
Flyg. Följs upp i mars 2019 i
samband med att
klimatkompensationen
beräknas.
Se aktivitet under
Klimatneutrala resor.
Målet ska uppnås genom att
kommunens resepolicy följs.
Resan ska utvärderas enligt
följande: 1) Resfritt möte, 2)
Gå eller cykla 3) Buss eller tåg
4) Bil (kommunens bilpool) 5)
Flyg. Se aktivitet under
Klimatneutrala resor.

Målet ska uppnås genom att
alla enheter tar reda på
nuläget, dvs. på vilket sätt
konsumeras dricksvatten och
utifrån det föreslå åtgärder för
hur de kan uppnå en cirkulär
och resurssnål
vattenanvändning.

tjänsten har ökat med 79 %
från 2015- 2017, men det är
få som kör mycket. En enkät
om orsak till användning av
privat bil har skickats ut till
berörda personer och berörda
chefer kommer ha djupare
dialog. Frågan har varit uppe i
ledningsgruppen för
information. Siffror för 2018
kommer i mars.
Kommunledningskontoret
har under året bidragit med
stöd till
Samhällsbyggnadskontoret
kopplat till en
externfinansierad ansökning
som blivit beviljad. Projektet
kommer att utföras
tillsammans med
Linneuniversitetet och
handlar om cykling,
kollektivtrafik och mobility
management till det nya
universitetet. En annan
ansökan som blivit beviljad,
och som samordnads av
Kommunledningskontoret, är
ett projekt som vänder sig till
barn och ungdomar i årskurs
1-6 och handlar om hur de
kan ta sig till skolan på ett
mer hållbart sätt på cykel, till
fots och med buss. Under
året har
Samhällsbyggnadskontoret
varit projektledare för EUprojektet CMM, med fokus
på multi modalitets lösningar,
där
Kommunledningskontoret
varit delaktig i
referensgruppen.
I sin roll som samordnare för
Energistyrgruppen samlat in
vattenstatistik från samtliga
bolag som äger fastigheter
samt serviceförvaltningen.
Vattenanvändningen i Kalmar
kommunkoncern har minskat
från 2015- 2017 med 5 %.
Vattenförbrukningen gick
upp 2016, det år som Kalmar
hade vattenbrist. Ökningen
sker till viss del hos
Kalmarhem och
Serviceförvaltningens
fastigheter vilket kan förklaras
av att man drack mer vatten
och duschade mer vid ökade
temperaturer och torka.
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Serviceförvaltningens
vattenförbrukning i
produktion minskade dock
med 34 % tack vare att man
använde dämmevatten till en
stor del av sin bevattning och
senare borrade en egen
brunn.

Titel
Status
Färdiggrad
Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att cykeltrafiken årligen ökar
Hälsopendling via Aktivt liv
Beskrivning:
Aktivt liv ska genom sin årliga tävling hälsopendling bidra till att fler cyklar till och från jobbet.
Kommentar:
Genomförd våren 2018
Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att alla kommunbetalda personresor och godstransporter
ska vara klimatneutrala
Kunskapshöjning om resepolicy och webkonferenser
Beskrivning:
Ta fram kommunikation för att via enhetscheferna informera medarbetarna om kommunens resepolicy och vilka
möjligheter som erbjuds för att förenkla hållbart resande. Speciellt riktad insats kring webkonferenser.
Inled med att utvärdera huruvida policyn är känd och ta reda på i vilken utsträckning den följs.
Kommentar:
Ett arbete med att öka medvetenheten om Mötes- och resepolicyn har pågått under hela året med hjälp av en
kampanj på Piren. Sammanlagt har fem inlägg gjorts spridda under året med information om bland annat hur man
tankar biogas och hur man gör ett webbmöte.
Arbete och välfärd: Ta fram en plan för att fasa ut fossila bränslen till förmån
för el och gas
Beskrivning:
Arbete och välfärd: Ta fram en plan för att fasa ut fossila bränslen från verksamheten, samt se över möjligheten
att leasa de egna fordonen via transportcentralen. El- eller gasbil ska väljas i första hand.
Brandkåren: Ta fram en plan för att fasa ut fossila bränslen
Beskrivning:
Brandkåren: Ta fram en plan för att fasa ut fossila bränslen från verksamheten, samt se över möjligheten att leasa
personbilar via transportcentralen. El- eller gasbil ska väljas i första hand.
Nämndsmål: Kommunledningskontorets tjänsteresor med egen bil ska minska
Översyn av rutin för bilar till fältet
Beskrivning:
Översyn för att se om det går att ha en gemensam bil som går på morgonen.
Elbilar och laddstolpar
Beskrivning:
Förbereda att brandkårens bilar som inte är till utryckning byts ut till el- eller elbilar. Samtidigt se över möjligheten
till laddstolpar vid stationen.
Brandpostsystem
Beskrivning:
Undersöka möjligheten till brandpostsystem på fältet så att det går att fylla bilarna på plats i stället för att åka med
tankbilen och fylla på.
Kommentar:
I väntan på att området där övningsfältet är beläget ska bli ett verksamhetsområde med kommunalt VA har
serviceförvaltningen beslutat om ett tillfälligt reningssystem och tryckhöjningssystem för övningsfältet. Projektet
leds av Serviceförvaltningen och brandkåren är inte inblandade i genomförandet.
Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att kommunen som geografiskt område ska vara
fossilbränslefri år 2030
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Mäta energianvändningen i kommunen som geografiskt område genom en ny
energibalans
Beskrivning:
Energibalans - hur nära är vi målet om fossilbränslefri kommun?
Kartläggning/nuläge av energianvändningen i kommunen som geografiskt område samt förslag på ytterligare
åtgärder. En så kallad Energibalans ska göras, som visar inom vilka sektorer fossila bränslen används i kommunen
som geografiskt område. Uppföljningen blir på 2016 års siffror, som finns framtagna av SCB. Energikontor
Sydost anlitas för att genomföra uppföljningen.
Kommentar:
En ny Energibalans är genomförd med 2016 års siffror. Den visar bland annat att kommuninvånarna i Kalmar har
halverat sina koldioxidutsläpp från energi-användning sedan 1990. Den visar också att den lokala
energiproduktionen nu står för mellan 35- 40% av total användning.
Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att Kalmarsund och våra vattendrag har uppnått en god
vattenstatus år 2025
Hållbarhetssafari
Beskrivning:
Kommunikationsinsats gentemot studenter och allmänhet om vattenförbättrande arbete som sker i kommunen.
Kommentar:
Tillsammans med Linneuniversitetet, Kalmar Energi och Länsförsäkringar genomfördes årets hållbarhetssafari
den 29 augusti. Evenemanget var fullbokat med 150 deltagande gymnasieungdomar. Årets tema var klimat.
Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att vattenanvändningen inom kommunkoncernen ska
minska med 10 procent från 2015 till 2020
Information om vattenanvändning
Beskrivning:
Genomgång på apt om vattenanvändning, hur använder vi vatten?
Kommentar:
Information om vattenanvändning i kommunal verksamhet har gjorts i Energistyrgruppen samt kommunens
vattengrupp under året. Ytterligare insatser är för närvarande inte planerat.
Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30
procent från 2018 till 2025
Nulägesanalys och åtgärdsförslag över avfallsgenerering
Beskrivning:
Nulägesanalys över kommunledningskontorets avfallsgenerering och framtagande av åtgärdsförslag utifrån denna
analys.
Kommentar:
Möte med tema Avfall genomfört tillsammans med miljösamordnarna. Åtgärdsförslag över avfallsgenereringen
framtagen.
Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska tillse att det finns sorteringsmöjligheter på samtliga av
kommunledningskontorets arbetsplatser
Källsortering inklusive information
Beskrivning:
Säkerställ att källsortering finns på alla KLK:s arbetsplatser, samt att enhetlig information finns i anslutning till
sorteringen.
Särskilt fokus på att få till sorteringsmöjlighet i Stadshuset (Anette Mellström ansvarig)
Kommentar:
Enligt uppföljning vid internrevisioner samt information från enhetscheferna finns möjlighet att källsortera vid
KLK´s samtliga arbetsplatser.
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Titel

Utfall

Titel
Uppdrag - Handlingsplan
Fossilbränslefritt 2030

Beskrivning
Ta fram en
koncernövergripande
handlingsplan för att nå målet
om Fossilbränslefritt 2030.

Uppdrag - Handlingsplan
God vattenstatus

Ta fram en
koncernövergripande
handlingsplan för att nå målet
God vattenstatus.

Mål

Kommentar
Arbete pågår med
handlingsplanen. Möten är
genomförda bl.a. inom
områdena Energi, Mobilitet
och Klimatneutralt 2020. I
början av 2019 kommer ett
förslag finnas som ska
beredas av Vatten- och
miljönämnden.
En arbetsgrupp har tagits
fram där
Serviceförvaltningen,
Samhällsbyggnadskontoret,
Kalmar Vatten och
Länsstyrelsen ingår. En
struktur har tagits fram och
en nulägesanalys har
påbörjats. Det finns dock
bristande information både
vad det gäller mätning samt
tydlighet när det kommer till
parametrar som visar när t.ex.
ett vattendrag anses uppnå
god vattenstatus på
morfologiska förändringar,
övergödning eller biologisk
mångfald. Denna information
måste tas fram tillsammans
med Länsstyrelsen som inte
kunnat prioritera frågan.
Därav en viss försening i
handlingsplanens tidsplan
som dock ändå kan bli klar
under utsatt tid 2019.

Status

Beskrivning

Kommentar

Status

Målet ska uppnås genom
arbetsmarknadsåtgärder,
vuxenutbildning och projekt
riktade för att få fler i arbete.

Verksamheten Arbete och
välfärd med sina tre
underenheter arbetar i hög
grad för att minska
arbetslösheten. De senaste
rapporterna visar att Kalmar
har lägre arbetslöshet än
snittet i Sverige.
Trafikverket fick i samband
med regeringens behandling
av den nationella planen i
uppdrag att göra en
bristanalys för Kust till
kustbanan. Vi kommer att
bjuda in oss till det arbetet för
att med emfas argumentera

Ett växande, attraktivt Kalmar
Titel
Nämndsmål:
Kommunstyrelsen ska bidra
att Kalmar ska ha lägre
arbetslöshet än riket och våra
jämförelsekommuner i alla
grupper

Nämndsmål:
Kommunstyrelsen ska bidra
till att tågsträckan Kalmar Alvesta förses med
dubbelspår
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Målet ska uppnås genom ett
nära samarbete med
samhällsbyggnadskontoret,
kringliggande kommuner och
näringslivet.
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Nämndsmål:
Kommunstyrelsen ska bidra
till att minst 700 bostäder
färdigställs per år fram till
2020.

Nämndsmål:
Kommunstyrelsen ska bidra
till att företagsklimatet
vidmaktshålls eller ökar

Nämndsmål:
Kommunstyrelsen ska bidra
till att Kalmar ska vara en
plats för alla

Nämndsmål:
Kommunstyrelsen ska bidra
till att en mötesstation
tillskapas på Stångådalsbanan

Nämndsmål:
Kommunstyrelsen ska bidra
till att Kalmar ska vara landets
tryggaste residenskommun
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Målet ska uppnås genom
planering och beställning av
exploateringsområden i nära
samarbete med
samhällsbyggnadskontoret
och berörda kommunala
bolag.
Målet ska uppnås genom
företagsbesök, fortsätta
arbetet med uppdraget
"Förbättringsarbete
företagskontakter" och
företagslotsarnas arbete.
Målet ska uppnås genom ett
inkluderande bemötande från
alla som arbetar på
kommunledningskontoret,
strategernas arbete, utveckling
av besöksnäringen, planering
av exploateringsområden,
inflyttarlotsens arbete,
marknadsföring av Kalmars
"goda sidor" med mera.
Målet ska uppnås genom
samarbete med
samhällsbyggnadskontoret
och övriga kommuner längs
Stångådalsbanan.

Målet ska uppnås med hjälp
av de sociala strategernas
arbete, trygghets- och
larmcentralen,
grannsamverkan, samverkan
poliser, trygghetsappar,
ordningsvakter på stan med
mera.

för den utbyggnad av partiellt
dubbelspår Växjö - Kalmar
som tidigare presenterats i en
gemensam utredning för
Trafikverket, Växjö, Kalmar
och Karlskrona kommuner
samt berörda län och
regioner. Här ingår också att
lyfta åtgärder för en bättre
stations- och spårmiljö i
Kalmar. Uppdraget kvarstår
med andra ord. Men det har
hänt något som visar att det
är på rätt väg!
Till och med 30 september
2018 har cirka 730 bostäder
färdigställts vilket innebär att
målet har uppnåtts.

Frågan är ständigt
återkommande på internaoch externa möten. Vi talar
alltid om ”Ett Kalmar” och
talar om ”Kommunhatten
på”.

Finansieringen av den
tilltänkta mötesstationen i
Rockneby kom inte med
varken i den nationella eller
den regionala
transportplanen. Nu görs ett
nytt försök på regional nivå
att komma vidare med att få
till stånd mindre åtgärder på
banan. Målet kvarstår
Enligt polisens
trygghetsundersökning för
2018 som presenterades i
november 2018 är
problemnivån generellt
betraktat densamma som
2017. Kalmar är en trygg
kommun med ett indexvärde
på 1.53 ( nationellt
normalindex 2.0) Andelen
utsatta för mängdbrott har
stabiliserats under den senaste
5-årsperioden och sett över
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tid ligger nivåerna långt under
början av 2000-talets utsatthet
för mängdbrott. Andelen i
Kalmar kommun som uppger
att de inte varit utsatta för
något som helst brott under
de senaste året redovisar det
högsta värdet sedan
mätningen av detta mått
började 2012.
Utsatthet för brott och
medborgarnas upplevelse av
trygghet ligger till grund för
de medborgarlöften som
Kalmar kommun lämnar
tillsammans med polisen och
under årets första månader
har medborgarlöfterna för
2016/18 (minskade
bostadsinbrott och ökad
trygghet i centrum)
utvärderats och bedömts som
effektiva vilket innebär att
samverkan kring
Grannsamverkan,
information riktade till
fastighetsägare och insatserna
med fokus på Kvarnholmen
fortsätter. Förslag till nya
medborgarlöften planeras att
presenterades under
december månad och beslut
fattas av KS i januari 2019.
Under året har insatser med
ordningsvakter utökats liksom
samverkan med
föreningslivet- och
civilsamhället kopplat till
trygghet i stadskärnan.
Samordningen mellan olika
aktörers lägesbilder har
förbättrats avsevärt dels
genom arbetet i TIK-gruppen
men också med TLC som
samordnare av digital
information.

Titel
Status
Färdiggrad
Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra att Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra
jämförelsekommuner i alla grupper
Kvalitetssäkrade rehabiliterings-processer och omplacerings-utredningar
Beskrivning:
Arbetsmiljöenheten ska arbeta strategiskt med systematiskt arbetsmiljöarbete för att åstadkomma en arbetsmiljö
där människor trivs och får utvecklas. Genom kvalitetssäkrade rehabiliteringsprocesser och i samverkan med
personalenheten göra bra omplaceringsutredningar och vid möjlighet skapa förutsättningar för fortsatt arbete i
kommunen. Tillsammans med personalenheten arbeta för att göra Kalmar kommun attraktiv som arbetsgivare.
Kommentar:
Genomfört men fortsätter med utbildningar till chefer.
Utveckla jobbförberedande insatser för kvinnor och män som står långt från
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arbetsmarknaden
Beskrivning:
Beskriv Aktivitet
Skapa och genomföra ett språkspår för utrikesfödda kvinnor och män med
liten eller ingen skolbakgrund
Beskrivning:
Beskriv Aktivitet
Utveckla jobbförberedande insatser för kvinnor och män som står långt från
arbetsmarknaden
Beskrivning:
Beskriv Aktivitet
Kommentar:
Arbetsmarknadsenhetens övertagande av ECOudden samt tillskapandet av en mobil arbetsgrupp under namnet
#2020 är de senaste exemplen på jobbförberedande verksamheter för arbetssökande som står långt i från
arbetsmarknaden. Under året har en rad jobbförberedande kontexter tillkommit, se tidigare kommentar.
Bedömningen är att målet uppfyllts.
Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun
Inventera kommunens hjärtstartare och se över antalet HLR-instruktörer
Beskrivning:
Inventera kommunens hjärtstartare och HLR-instruktörer i syfte att stödja "Hjärtsäkra Kalmar".
Kommentar:
Fortsatt arbete under 2019.
Brandkåren ska fortsätta delta i samhällsplaneringen och i planeringen av
offentliga tillställningar
Beskrivning:
Beskriv Aktivitet
Kommunledningskontoret ska fortsätta vara delaktig i TIK (trygg i Kalmar)
Beskrivning:
Beskriv Aktivitet
Fortsätta att utbilda kommunanställd personal i HLR
Beskrivning:
Beskriv Aktivitet
Kommentar:
Vi har genomfört de utbildningar som planerades under 2018
Gå med i projektet "Hjärtsäkra Kalmar"
Beskrivning:
Beskriv Aktivitet
Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att företagsklimatet vidmaktshålls eller ökar
Delta i Löpande Insikt 2018 och medverka vid upprättande av handlingsplan
Beskrivning:
Kommunen ska delta i Löpande Insikt 2018 för att kunna se vilka förbättringsområden som finns och ta fram
handlingsplaner kring dessa.
Kommentar:
Nya arbetsgruppen träffas fortsatt 1 gång/mån, under ledning av näringslivschefen, för att behålla fortsatt stort
fokus på företagsklimatet i våra olika verksamheter. Efter beslut i styrgruppen har varje enhet fått i uppdrag att
göra en åtgärdsplan för att behålla det höga NKI vi har. Näringslivswebben som lanserades nu i december är
ytterligare ett sätt att lyfta näringslivsfrågorna till en högre nivå.
Vår statistikkonsult har bjudits in till Kalmar för att vi tillsammans ska gå igenom undersökningen och reda ut de
frågor vi har kring genomförande och resultatet för 2018.
Medverka till att genomföra minst tre träffar med nya rekryteringsnätverket
Kalmarsund
Beskrivning:
Beskriv Aktivitet
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Kommentar:
4 träffar är genomförda under året. Den tredje träffen, 180830, var Arbetsförmedlingen i Kalmar värd för och den
fjärde var Smurfit Kappa i Nybro värd för 181122. Utveckling, erfarenhetsutbyte och samverkan är några av
nyttorna med nätverket enligt deltagarna själva.
Näringslivsenheten ska, enskilt eller tillsammans med politiken, genomföra 100
företagsbesök, varav 20 hos företag på landsbygden
Beskrivning:
Beskriv Aktivitet
Kommentar:
100 företagsbesök är genomförda.
Företagslotsarna ska presentera sig och sitt arbete för fem enheter inom den
kommunala organisationen och delta i minst tio externa nätverk
Beskrivning:
Beskriv Aktivitet
Kommentar:
Arbetet är genomfört.
Företagslotsarna ska göra 15 riktade/ sponsrade inlägg på sociala medier
Beskrivning:
Beskriv Aktivitet
Kommentar:
Detta är genomfört under året. Blev fler än 15.
Företagslotsarna ska arrangera tio näringslivsträffar, varav två på landsbygen
Beskrivning:
Beskriv Aktivitet
Kommentar:
Är genomfört. B la är två friska steg förlagda till Ljungholm respektive Rockneby.
Brandkåren ska vara en part i förenklingsarbetet och samtidigt bedriva en
rättsäker myndighetsutövning
Beskrivning:
Beskriv Aktivitet
Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att Kalmar ska vara en plats för alla
Minst fem inflyttarträffar ska genomföras under 2018
Beskrivning:
Beskriv Aktivitet
Kommentar:
13 september arrangerades inflyttarträff på Lilla puben kombinerat med stadsvandring och den 14 november var
det inflyttarträff med historiequiz med Kalmartema på Kalmar läns museum. Totalt 5 träffar har arrangerats under
året.
Minst tre marknadsförings-evenemang inom samarbetet för Kalmarsundsregionen ska genomföras
Beskrivning:
Beskriv Aktivitet
Kommentar:
Genomfört en sommarkampanj i sociala medier. Deltog på både Kalmar Stadsfest och Bomässan 2018. Årets sista
nyhetsbrev till Holländska intressenter skickas också inom kort.
Arbete och välfärd ska stödja kommunens verksamheter till att utveckla
integrationsarbetet
Beskrivning:
Beskriv Aktivitet

2018-11-01 09:29

14

Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att minst 700 bostäder färdigställs per år fram till 2020.
En till två gånger per år genomföra dialogmöten med fastighetsförvaltare och
exploatörer
Beskrivning:
Beskriv Aktivitet
Kommentar:
Ett möte har genomförts.

Titel

Titel
Uppdrag - Projektgrupp för
aktiviteter 2020

Uppdrag - Samordna Södra
staden

Uppdrag - Stärka civilt försvar

Uppdrag Evenemangsstrategi
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Utfall

Beskrivning
Skapa en projektgrupp inom
kommunen som i samverkan
med övriga aktörer ska göra
år 2020 till ett år fyllt av
aktiviteter.
Samordna utbyggnaden av
Södra staden så att ett
helhetsgrepp för en flexibel
utbyggnad och
ianspråktagande av lokaler för
alla verksamheter som ska
finnas där, tas.
Majoritetens inriktning är att
Kalmar ska aktivt delta i det
arbete som nu sker med att
stärka civilförsvaret sett till
det förändrade
säkerhetspolitiska läget. En
del i det arbetet ska vara att
säkerhetsklassa viss personal.

Slutföra arbetet med förslag
till evenemangsstrategi och
därefter koordinera
kommunkoncernens arbete
med att stärka Kalmar som en
attraktiv evenemangsstad.

Kommentar
Uppdraget pågår.
Kommunikationsenheten
uppdatera kalmar.se/2020.
Presentation av projektet görs
i KSAU under året.
Det särskilda uppdraget
slutrapporterades till KSAU
181220

Mål

Status

Att stärka det civila försvaret
är ett arbetsområde som
kommer att pågå och vara
prioriterat under de närmaste
åren. De åtgärder som har
genomförts är att personal
har genomgått
säkerhetsskyddsutbildning
och en säkerhetsskyddsanalys
är påbörjad enligt riktlinjer i
den nya säkerhetsskyddslagen.
I övrigt fortgår arbetet enligt
plan med fokus på en stor
totalförsvarsövning år 2020.
Arbetet för 2018 bedöms
klart.
Evenemangsstrategin är
framtagen och ska behandlas
av kommunfullmäktige i
januari 2019.
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Hög kvalitet i välfärden
Titel
Nämndsmål:
Kommunstyrelsen ska bidra
till att Kalmar kommun ska
bli en av Sveriges 30 bästa
skolkommuner år 2020
Nämndsmål:
Kommunstyrelsen ska bidra
till att Kalmar kommun ska
bli en av Sveriges 30 bästa
äldreomsorgskommuner år
2020

Beskrivning

Kommentar

Status

Genom en god arbetsmiljö
och attraktiva hälsosamma
arbetsplatser för lärarna ska
Kalmar bli en av Sveriges
bästa solkommuner 2020.
Genom en god arbetsmiljö
och attraktiva hälsosamma
arbetsplatser för
medarbetarna inom
äldreomsorgen ska Kalmar bli
en av Sveriges bästa
äldreomsorgskommuner
2020.

Titel
Status
Färdiggrad
Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa
skolkommuner år 2020
Genom arbetet med arbetsmiljö och hälsa, stödja i skapandet av attraktiva
hälsosamma arbetsplatser
Beskrivning:
Genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljö och hälsa stödja förvaltningarna i att skapa attraktiva hälsosamma
arbetsplatser där personalen trivs och utvecklas.
Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa
äldreomsorgskommuner år 2020
Genom arbetet med arbetsmiljö och hälsa, stödja i skapandet av attraktiva
hälsosamma arbetsplatser
Beskrivning:
Genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljö och hälsa stödja förvaltningarna att skapa attraktiva hälsosamma
arbetsplatser där personalen trivs och utvecklas.

Titel

Utfall

Titel
Uppdrag Funktionsnedsättningsfrågor

Beskrivning
Kommunstyrelsen får i
uppdrag att i samverkan med
socialnämnden utarbeta en
lokal strategi för frågor runt
funktionsnedsättning.

Uppdrag - Självmord och
psykisk ohälsa

Kommunstyrelsen får i
uppdrag att ta fram en
handlingsplan för att
förebygga självmord och
minska psykisk ohälsa.
I samverkan med berörda
verksamheter och lokala
aktörer inventera insatser som

Uppdrag - Välfärdens
fördelning och jämlikhet
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Kommentar
Arbetet med att ta fram en
lokal strategi för
funktionshinderfrågor är i sitt
slutskede och kommer att
presenteras för politiken i
början av februari 2019 för att
därefter gå ut på remiss.
Arbetet beräknas vara klart
under 2019.
Handlingsplan framtagen och
är integrerad i
Förebyggandeplan för skydd
mot olyckor för kommande
mandatperiod.
Arbetet kommer att redovisas
under årets första tertial 2019.

Mål

Status
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Uppdrag - Mål för
integrationsarbetet

påverkar välfärdens
fördelning och jämlikhet i
hälsa, samt lämna förslag på
lokalt genomförbara insatser
som bidrar till att skillnader i
tillgång till välfärd och hälsa
minskar.
Mål för integrationsarbetet
som underlättar uppföljning
av de insatser som beslutas
ska tas fram.

Framtagna övergripande mål
för integrationen i Kalmar
kommun har presenteras
under hösten. Ett antal av
målen har antagits av
politiken.

Verksamhet, medarbetare och arbetsmiljö
Titel
Nämndsmål:
Kommunstyrelsen ska bidra
till att Kalmar blir årets Ehälsokommun år 2022

Beskrivning

Kommentar

Målet ska uppnås genom
kommunledningskontorets
medverkan i olika
utvecklingsprojekt kopplade
till e-hälsoarbetet.

e-hälsa
Kommunstyrelsen har
beslutat en övergripande
digitaliseringsstrategi för
kommunkoncernen där ehälsa är ett prioriterat
område. Till strategin kopplas
årliga handlingsplaner, både
övergripande och på
nämndsnivå. Varje nämnd
ansvarar för att
handlingsplanerna skapas och
följs upp.
Kommunens
digitaliseringsledare stöttar
förvaltningarna i
övergripande delar kopplat till
e-hälsoområdet.
Alla tillsvidaretjänster på
KLK ska vara heltid liksom i
övriga kommunen. KLK har
ingen ofrivillig deltid.
Under året har samtliga
jämställdhetsutvecklare och
kvalitetssamordnare erbjudits
utbildning inom
jämställdhetsområdet. Två
JGL-utbildningar har
genomförts, samt utbildning i
"Styra och leda för ökad
jämställdhet"

Nämndsmål:
Kommunstyrelsen ska bidra
till att heltid ska vara norm

Målet ska uppnås genom
kontroll av annonseringen av
lediga tjänster.

Nämndsmål:
Kommunstyrelsen ska
medverka till att kommunens
verksamhet ska vara
jämställdhetssäkrad år 2022

Målet ska uppnås genom de
sociala strategernas arbete och
utbildning inom jämställdhet.

Nämndsmål:
Kommunledningskontorets
enheter ska ge likvärdig
service och bemötande
Nämndsmål:
Kommunledningskontorets
resursfördelning ska vara
likvärdig till alla kvinnor och
män, flickor och pojkar
oavsett bakgrund och

Målet ska uppnås genom att
all personal utbildas och
diskuterar enhetens service
och bemötande.
Målet ska uppnås genom
utvärdering av
resursfördelningen.
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Status

Kommentar till målet:
Uppföljning av att
kommunledningskontorets
resursfördelning ska vara
likvärdig till alla kvinnor och
män, pojkar och flickor
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tillhörighet

oavsett bakgrund och
tillhörighet bedöms som
uppfyllt. Valda nyckeltal och
faktorerna är uppfyllda.

Nämndsmål:
Kommunstyrelsen ska bidra
till att antalet medarbetare per
chef ska minska
Nämndsmål: Inom
kommunstyrelsens
verksamheter ska varje chef
ha max 25 medarbetare
Nämndsmål:
Kommunstyrelsen ska bidra
till att öka indexet för hållbart
medarbetarengagemang
Nämndsmål:
Kommunstyrelsens
verksamheter ska ha god
kännedom om de mål som
ska uppnås

Arbetsmiljöenhetens och
personalenhetens stödjer
förvaltningarna i deras arbete
med att målet ska uppnås.
Vid nyrekrytering och
växande verksamhet ska
organisationen ses över.

Nämndsmål:
Kommunstyrelsen ska bidra
till att riktade insatser mot
kort- och långtidssjukskrivna
ska göras årligen
Nämndsmål: Sjukfrånvaron
inom kommunstyrelsens
verksamheter ska vara max 3
%

Målet ska uppnås genom
riktade insatser.

Nämndsmål:
Kommunstyrelsen ska bidra
till att sjukfrånvaron minskar
inom kommunkoncernens
verksamheter

Målet ska uppnås genom
arbetet med hälsofrämjande
arbetsplatser och mäts via
medarbetarenkäten.
Målet ska uppnås genom att
alla medarbetare ska ha god
kännedom om de mål de ska
arbeta mot.

Det har informerats om mål
och vision vid såväl hela
samlingar med kontoret, som
i ledningsgruppen som på
APT:er. Resultatet i
medarbetarenkäten har dock
försämrats kring kännedom
om mål och arbetet fortsätter
under 2019.

Målet ska uppnås genom
förebyggande och
rehabiliterande insatser.
Se aktiviteter under målet
"Kommunstyrelsen ska bidra
till att sjukfrånvaron minskar
inom kommunkoncernens
verksamheter".
Målet ska uppnås genom stöd
från personalenheten och
arbetsmiljöenheten till
kommunens verksamheter.
Sjukfrånvaron ackumulerat
tom mars 2018 är 7,6 % vilket
är avsevärt lägre än 2017 då
den var 8,4 %. Dock är det
första kvartalet inte alltid en
bra period att dra slutsatser av
då säsongsinfluensan varierar
år från år.

Titel
Status
Färdiggrad
Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att antalet medarbetare per chef ska minska
Stödja verksamheterna i dialog om organisations-utveckling
Beskrivning:
Stödja verksamheterna i dialog kring organisationsutveckling.
Ta fram underlag på nuläge och vilka områden som behöver förändras
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Beskrivning:
Ta fram underlag på nuläge och vilka områden som behöver förändras.
Genom hälsofrämjande insatser på organisatorisk nivå påverka resursägarna att
minska antalet medarbetare per chef
Beskrivning:
Beskriv Aktivitet
Kommentar:
De insatser som var planerade är genomförda. Fortsätter arbetet under 2019
Nämndsmål: Inom kommunstyrelsens verksamheter ska varje chef ha max 25 medarbetare
Nuläge och eventuellt förslag
Beskrivning:
Ta fram en rapport över nuläget och ett förslag till organisationsöversyn vid behov.
Kommentar:
Det finns verksamheter som fortfarande har mer än 25 medarbetare per chef. Inom Arbete och välfärd är det
arbetsmarknad och flykting- och integration. Inom ekonomi är det ekonomi- och lönecenter och inom
brandkåren är det den operativa enheten. Några verksamheter har försökt lösa det genom inrättande av
samordnarfunktioner med visst personalansvar.
Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att öka indexet för hållbart medarbetarengagemang
Arbetsmiljöenhetens insatser ska bidra till att stödja förvaltningar och bolag att
kunna nå målet med att öka HME
Beskrivning:
Beskriv Aktivitet
Kommentar:
De aktiviteter som var planerade 2018 är genomförda. Arbetet fortsätter 2019
Genom medverkan på samverkan informera om HME
Beskrivning:
Beskriv Aktivitet
Kommentar:
De aktiviteter som var planerade 2018 är genomförda. Arbetet fortsätter 2019
Genom ESF-projektet ta fram en certifieringsmodell för hälsofrämjande
arbetsplatser som ska implementeras i hela kommunen
Beskrivning:
Beskriv Aktivitet
Kommentar:
De aktiviteter som var planerade 2018 är genomförda. Arbetet fortsätter 2019
Samtliga chefer och skyddsombud ska utbildas i systematiskt arbetsmiljöarbete
Beskrivning:
Beskriv Aktivitet
Kommentar:
Alla aktivitet som var planerade är genomförda. Arbetet fortsätter 2019
Ta fram en kommun-övergripande process för systematiskt arbetsmiljöarbete
Beskrivning:
Beskriv Aktivitet
Kommentar:
Processgrupp med medarbetare från HR och arbetsmiljö är bildad. Stoppdatum för processen är 30/ 2019
Genomföra lagutveckling på minst en enhet
Beskrivning:
Genomföra lagutveckling och gdq-mätning på minst en enhet inom förvaltningen. Aktiviteten har inte
genomförts, främst beroende på att kommunledningskontorets omorganiseras.
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Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att riktade insatser mot kort- och långtidssjukskrivna ska
göras årligen
Göra en årlig analys av kort- och långtidssjukskrivningar. Analysen lämnas
över till personalenheten för handläggning.
Beskrivning:
Beskriv Aktivitet
Kommentar:
En resurs på 50% har under året arbetat med att träffa cheferna i förvaltningarna och går igenom sjuskrivningarna
på individnivå. Arbetet fortsätter 2019
Utbilda chefer i Adato
Beskrivning:
Med hjälp av att lägga extra resurser utbilda chefer i Adato.
Kommentar:
En resurs på 50% har under året arbetat med att träffa cheferna i förvaltningarna och går igenom sjuskrivningarna
på individnivå. Arbetet fortsätter 2019
I samarbete med personalenheten identifiera de individer som behöver extra
mycket stöd i arbetslivsinriktad rehabilitering.
Beskrivning:
Beskriv Aktivitet
Kommentar:
En resurs på 50% har under året arbetat med att träffa cheferna i förvaltningarna och går igenom sjuskrivningarna
på individnivå. Arbetet fortsätter 2019
Ny utbildning i arbetslivsinriktad rehabilitering genomförs för samtliga chefer
Nämndsmål: Kommunledningskontorets enheter ska ge likvärdig service och bemötande
Dialog på APT:er om bemötande
Beskrivning:
Inkluderande och icke-diskriminerande bemötande... Både mot medborgare (Ett Kalmar för alla) och
medarbetare.
Kommentar:
Bemötandefrågor och diskussion kring service fortsätter under 2019.
Nämndsmål: Kommunledningskontorets resursfördelning ska vara likvärdig till alla kvinnor och män,
flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet
Inventering av fördelning kvinnor och män i kommunens internutbildningar
Beskrivning:
Inventering av hur många som deltar i kommunens internutbildningar, könstatistik i förhållande till fördelningen
motsvarande anställda.
Kommentar:
Vid kommunens internutbildningar 2018 var 18764 (81%) Kvinnor och 4360 (19%) män.
Analys tillsammans med enhetschefer av kommunstyrelsens internbudget
utifrån jämställdhet
Beskrivning:
Analys av kommunstyrelsen internbudget 2018 utifrån fördelningen av resurser utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Kommentar:
Granskningen är baserad utifrån materialet "Jämställt utfall" från Sveriges kvinnolobby. Analysen av dokumentet "
Verksamhetsplan med internbudgeten 2018" utifrån jämställdhet är baserad på:
1) Ordsökning där syftet är att ta reda på hur mycket jämställdhetsperspektiv dokumentet har. Sökningen är gjord
på orden "jämst*", "kvinn*", "män", "man", "pojk*", "flick*".
2) Granskning av tabeller/diagram utifrån könsuppdelning.
Analysen av ordsökningen samt granskningen av tabeller/diagram visar på att ett flertal av orden finns i
dokumentet "Verksamhetsplan med interbudget 2018". Under rubrikerna "kvalitet i verksamheten" samt
"personal" i dokumentet görs analyser utifrån en könsuppdelning.
Fler kvinnliga brandmän
Beskrivning:
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Genom hjälp av personalenheten och kommunledningskontorets jämställdhetssamordnare planera olika insatser
för att locka fler kvinnor till räddningstjänsten.
Arbete och välfärd ska erbjuda yrkesutbildning i syfte att öka kvinnor och
mäns anställningsbarhet
Beskrivning:
Arbete och välfärd ska erbjuda yrkesutbildning som arbetsmarknaden efterfrågar i syfte att öka kvinnors och mäns
anställningsbarhet
Arbete och välfärd ska skapa ett språkspår för utrikesfödda
Beskrivning:
Arbete och välfärd ska skapa ett språkspår för utrikesfödda kvinnor och män med liten eller ingen skolbakgrund i
syfte att de ska komma i arbete eller studier.
Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att sjukfrånvaron minskar inom kommunkoncernens
verksamheter
Utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete enligt sunt arbetsliv för alla chefer
och skyddsombud
Beskrivning:
Beskriv Aktivitet
Kommentar:
De aktiviteter som var planerade 2018 är genomförda. Arbetet fortsätter 2019
Utbildning för chefer i psykisk ohälsa på din arbetsplats
Beskrivning:
Beskriv Aktivitet
Kommentar:
Alla utbildningstillfällen är genomförda
Genomföra ESF-projektet AdNos
Beskrivning:
Beskriv Aktivitet
Kommentar:
De aktiviteter som var planerade 2018 är genomförda. Arbetet fortsätter 2019
Hitta balansen - hantera stressen-erbjudande till alla anställda med risk för
stressrelaterad ohälsa
Beskrivning:
Beskriv Aktivitet
Fysisk aktivitet, arbete och hälsaföreläsning ska erbjudas alla chefer i
kommunkoncernen
Beskrivning:
Beskriv Aktivitet
Kommentar:
Omställning av insatser görs under 2019 då denna formen inte varit attraktiv för våra kunder
Årlig analys av sjukskrivningar
Beskrivning:
Beskriv Aktivitet
Kommentar:
De aktiviteter som var planerade 2018 är genomförda. Arbetet fortsätter 2019
Utbildning i Adato för chefer
Beskrivning:
Beskriv Aktivitet
Kommentar:
De aktiviteter som var planerade 2018 är genomförda. Arbetet fortsätter 2019
Införa KIA-systemet för att bättre kunna följa upp tillbud och arbetsskador
Beskrivning:
Beskriv Aktivitet
Kommentar:
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KIA infört på samtliga förvaltningar
Stödja förvaltningarna i framtagandet av handlingsplan kopplad till
avsiktsförklaringen
Beskrivning:
Beskriv Aktivitet
Ta fram en processbeskrivning för systematiskt arbetsmiljöarbete som ska gälla
alla förvaltningar och bolag
Beskrivning:
Beskriv Aktivitet
Kommentar:
De aktiviteter som var planerade 2018 är genomförda. Arbetet fortsätter 2019
Fastställa ny rutin för uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete
Beskrivning:
Beskriv Aktivitet
Uppdatera rehabili-teringsprocessen
Beskrivning:
Beskriv Aktivitet
Kommentar:
Rutin uppdaterad och kommer arbetas med löpande då det är ett levande dokument
Hjälpa förvaltningar och bolag med arbetslivsriktad rehabilitering och att skapa
hälsofrämjande arbetsplatser
Beskrivning:
Enhetens insatser ska bidra till att stödja förvaltningar och bolag för att kunna nå målet med minskad
sjukfrånvaro. Enheten arbetar med två processer. Att hjälpa förvaltningar och bolag med de som redan är i
sjukskrivning med arbetslivsinriktad rehabilitering och att skapa hälsofrämjande arbetsplatser för att minska
inflödet av nya sjukskrivningar.
Kommentar:
De aktiviteter som var planerade 2018 är genomförda. Arbetet fortsätter 2019
Nämndsmål: Kommunstyrelsens verksamheter ska ha god kännedom om de mål som ska uppnås
Cheferna ska prata mål och visioner på arbetsplatsträffar
Beskrivning:
Omsätta vad det betyder för enheten
Kommentar:
Det har informerats om mål och vision vid såväl hela samlingar med kontoret, som i ledningsgruppen som på
APT:er.
Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att heltid ska vara norm
Samtliga annonser av lediga tjänster ska kontrolleras
Beskrivning:
Beskriv Aktivitet

Titel

Titel
Uppdrag - Våld i nära
relationer
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Utfall

Beskrivning
Kommunstyrelsen får i
uppdrag att revidera och
uppdatera handlingsplanen
för att förebygga våld mot
kvinnor i nära relationer (från
2010). I uppdraget ingår att
inventera eventuella insatser
och effektivisera Kalmar

Kommentar
Ett förslag ska presenteras
första tertialen 2019.

Mål

Status
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Uppdrag - Digital kompetens

kommuns arbete ur ett
arbetsgivarperspektiv.
Stärka den digitala
kompetensen i
kommunkoncernen.

Uppdrag - Strategi för
modern e-förvaltning

Utarbeta en strategi som
vägledning för
kommunkoncernen att med
hjälp av modern teknik,
effektivisera verksamheten
och utveckla en modern eförvaltning. Syftet med
strategin ska bl.a. vara att
beskriva en gemensam
målbild som skapar
förutsättningar för
kommunkoncernen att
utarbeta egna planer för
införandet av e-tjänster.

Uppdrag - Sänka
sjukfrånvaron

Arbeta aktivt för att sänka
sjukfrånvaron alternativt
behålla en redan låg
sjukfrånvaro. Varje
förvaltning ska ta fram en
plan för hur detta ska gå till
med utgångspunkt från
Sveriges kommuner och
landstings och fackliga
organisationers
avsiktsförklaring för friskare
arbetsplatser.
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En kartläggning om nuläget i
målgruppen(ledare och
verksamhetsutvecklare) är
utförd. Sammanställning över
vilka behov och aktuella
utmaningar som finns är
framtagen. Resultatet visar att
tre kompetenshöjande
byggblock täcker de
övergripande behoven:
1. Förändringsledning Förändringsvilja, attityd,
kultur, innovation, mandat,
innovation, tillit, få göra fel
2. Kunskap om
processorientering med fokus
på digital transformation
3. Omvärldsbevakning Inspiration och grundkunskap
kring digitalisering
Vissa befintliga
utbildningsprogram kommer
kompletteras med ovan
byggblock och några nya
utbildningar kommer skapas
2019. Utbildningsinsatsen
kommer starta under 2019.
Den övergripande
digitaliseringsstrategin
beslutades i
Kommunstyrelsen den 4
december. Strategi för
modern e-förvaltning ingår
som en prioriterad del i
digitaliseringsstrategin. Till
strategin kopplas årliga
handlingsplaner, både
övergripande och på
nämndsnivå. Varje nämnd
ansvarar för att
handlingsplanerna skapas och
följs upp.
Aktivt arbete pågår med
insatser både vad gäller
hälsofrämjande arbete på
arbetsplatser för att förhindra
nya sjukskrivningar. VI har
Kurser för de som ännu inte
hamnat i sjukskrivning pga av
stress. Utbildning av chefer
och ledare för hur vi hantera
individer som blivit
sjukskrivna. Exempel på
utbildningsinsatser är aktiv
arbetslivsinriktad
rehabilitering och genomgång
av Adato .
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Väsentliga händelser
Flera förändringar har skett inom kommunledningskontorets organisation för att förbättra, effektivisera
och nå de uppsatta målen. Upphandlingsenheten flyttades i början av året till kommunledningskontoret. I
december bytte enheten namn till upphandlings- och kanslienhet och en ny chef tillträdde i slutet av året.
Arbetsmiljöenheten flyttade in i stadshuset under året och i slutet på året bildades en ny HR-enhet med
arbetsmiljöenheten, HR-specialister samt HR-stab. Ekonomienheten fick en ny ekonomidirektör, ny
enhetschef till ELC och ny ekonom. Brandkårens ledningsorganisation förändrades till att det blev tre
enhetschefer under räddningschefen. Till Trygghets- och larmcentralen (TLC) knöts fyra ordningsvakter,
som är verksamma under helgerna i centrala Kalmar. Flykting- och integrationsenheten startade ett EUprojekt Bas-Kalmar, som sträcker sig över mer än två år. Detta innebar att fem medarbetare
tillsvidareanställdes på projektet. Vid Kunskapsnavet har en verksamhetsövergång skett av lärare inom
vård och omsorg till Kalmarsunds gymnasieförbund och Axel Weüdelskolan. Nya tjänster har skapats vid
kommunledningskontoret som digitaliseringsledare, dataskyddsombud, kanslisekreterare och handläggare
inom social hållbarhet. Folkhälsosamordnartjänsten vid socialförvaltningen har flyttats över till
kommunledningskontoret.
Ekonomienheten har under året haft en del vakanser och övergripande fokus har varit att upprätthålla
kärnprocesserna inom budget och redovisning. Inom ekonomi- och lönecenter har fokus legat på
verksamhetens huvuduppdrag; att verka för att aktivt utveckla effektivare processer i syfte att
kvalitetssäkra leveranser och tjänster till kommunens förvaltningar. Vidare har en enhetschef anställts
under året. I Hypergene, som är stödet till kommunens ledningsprocesser, har den nya applikationen
Verksamhetsrapportering implementerats. I Verksamhetsrapportering görs nu den periodiska
rapporteringen till kommunstyrelsen och övriga nämnder. Projektet med införande av
komponentredovisning har slutförts under året.
Överförmyndarverksamheten har under 2018 bytt verksamhetsstöd till programmet Wärna go, vilket
kommer underlätta och effektivisera handläggningen. Antalet ärenden avseende ensamkommande barn
har minskat, men övriga ärenden ligger på samma nivå som tidigare år. Under 2018 har ersättningen från
Migrationsverket förändrats, vilket innebär att kommunen står för hela kostnaden när det gäller befintliga
ärenden. Den nya schablonersättningen betalas endast ut till kommunen vid nya ärenden. Diverse
utbildningsinsatser för gode män och förvaltare har genomförts under året. Beslut har även fattats om att
bilda en gemensam nämnd med Borgholm och Mörbylångas kommuner från och med årsskiftet 2019.
Arbetsmiljöenheten har under året lagt resurser på utbildningar i "systematiskt arbetsmiljöarbete", "psykisk
ohälsa på din arbetsplats" och "stresshantering". Uppdraget att erbjuda mer hälsofrämjande insatser är nu
implementerat och antalet uppdrag från förvaltningarna ökar inom området. Samtidigt arbetar
arbetsmiljöenheten vidare med aktiv rehabilitering tillsammans med personalenheten för att minska antalet
sjukskrivningar, både pågående men också undvikbara sjukskrivningar genom tidiga insatser. Enheten har
också tagit fram en ny chefsutbildning inom området rehabilitering som påbörjas under hösten 2018.
Arbetsmiljöenheten har under sommaren flyttat till nya lokaler i stadshuset och har tillsammans med
personalenheten bildat en ny HR-enhet. Under 2018 har personalenheten medverkat i och avslutat tre
parallella ledarförsörjningsprogram; ett allmänt, ett för barn- och ungdomsförvaltningen och ett för
omsorgsförvaltningen.
Flykting och integration har under 2018 arbetet för att utveckla integrationsområdet. Flyktingmottagandet
har minskat och det stora antalet flyktingar som har tagits emot de senaste åren behöver erbjudas
kvalificerade och bra möjligheter till att komma in i det svenska samhället. Snabbare etablering för
nyanlända är nödvändigt för att klara av de kompetensförsörjningsutmaningar som väntar. Flykting och
integration har ett flertal projekt kopplade till detta. Ett nytt ESF-projekt startades upp under året, "Bas
KALMAR", med syfte att stärka och förbättra språkmässiga kunskaper, öka delaktigheten och
sammanhanget i ett tidigt skede av etableringsprocessen. Projektet ska också fånga upp individer som
avslutat sin etablering men som fortfarande inte kan kommunicera på svenska. Dessa individer behöver få
möjlighet till fortsatt hjälp och stöd för att lära sig svenska och för att hitta verktyg att nå självförsörjning.
"Integra Kalmar" startades upp under hösten och ska vara ett integrationscentrum där nyanlända och
svenskar deltar i aktiviteter som bidrar till ökat nätverk. Enheten har också under året blivit beviljade § 37medel från Länsstyrelsen för projektet "Boguiden". Projektet syftar dels till att förbättra samarbetet med
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hyresvärdarna för att på så sätt lättare kunna erbjuda lägenheter till nyanlända som anvisas till Kalmar
kommun, dels till att ge praktiskt stöd i att bo, leva och ta hand om sin bostad. Enheten arbetar också
aktivt med Arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsenhet i syfte att hjälpa så många som
möjligt till egenförsörjning.
Arbetsmarknadsenheten påbörjade i januari ett pilotprojekt i samarbete med Gymnasieförbundet kring det
kommunala aktivitetsansvaret. Arbetsmarknadsenheten har utifrån det varit mottagare av ett antal
ungdomar som avbrutit sina gymnasiestudier och som varit i behov av någon form av sysselsättning.
Projektet kommer att fortsätta under 2019. Under året har en fritidsbank startats som är ett projekt
tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen. Syftet med projektet är utlåning av fritidsartiklar som
allmänheten skänkt och ska pågå i 1,5 års tid. Ett nytt avtal på två år har tecknats med Arbetsförmedlingen
kring projektet "Falken". Detta innebär en fördubbling av verksamheten i form av antalet deltagare som är
i behov av kartläggning och arbetsträning. "Falken" har även breddat sitt arbetsinnehåll och har nu en
utegrupp som under handledning jobbar med enklare former av olika praktiska inslag ute i kommunen.
Vidare har även arbetsmarknadsenheten denna sommar ingått avtal med Arbetsförmedlingen utifrån
regeringens sommarjobbssatsning. Förutom de som gått ut årskurs ett på gymnasiet, har även ungdomar
som gått ut årskurs 9 och årskurs 2 erbjudits praktik.
Under året har Kunskapsnavet påbörjat förberedande kurser inför yrkesutbildning på gymnasial nivå, för
dem som är tidigt i språkutvecklingen, bland annat en bussförarutbildning där 12 av de som fullföljde
utbildningen klarade D-behörighet, och FIVO (förberedande inför vård och omsorg) som riktar sig till
utrikesfödda med annat modersmål än svenska. Även lärlingsutbildningar har genomförts under året med
inriktning mot industri och äldreomsorg. Ett samarbete med arbetsmarknadsenheten har inletts för att
erbjuda de som har en åtgärd via AME att möta en vägledare för att samtala om möjligheter till studier.
Näringslivsenheten har fortsatt sitt arbete med inflyttarfrågor i Kalmarsundsregionen. Sedan januari 2018
deltar också Nybro kommun i detta samverkansarbete. Inom både privat och offentlig verksamhet finns
stora och utmanande rekryteringsbehov. Kalmar kommun är med anledning av detta en av de drivande
krafterna i
det
nya nätverket
(Rekryteringsnätverk
Kalmarsund)
med
fokus
på
kompetensförsörjningsfrågor. Företagslotsarna har hittills i år hjälpt ett hundratal kommuninvånare och
företagare med konkreta frågor gällande etableringar, lokaler eller annan problemlösning inom
kommunen. I mars 2018 blev det möjligt för byar, orter och stadsdelar att ansöka om upp till 300 000
kronor för utveckling av sin bygd, den så kallade bygdepengen. Vidare fortsätter enheten med projektet
"Kalmar2020", genom att jobba aktivt med att förstärka Kalmar som en universitetsstad med samarbete
och dialog mellan Linnéuniversitetet, näringsliv, kommuner och andra aktörer. Projektet ska också
marknadsföra Linnéuniversitetet i Kalmar-regionen, nationellt och internationellt. Under åren 2018-2021
nyetableras Linnéuniversitetet på en samlad plats i Kalmar. Ett universitet är en betydande drivkraft för
regional utveckling och industriell förnyelse.
Projekt och exploateringsenhetens arbete med genomförandet av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet i
Ölandshamnen har fortsatt under året, bland annat med bygge av ny kaj. Andra större projekt är
Fredriksskans där sanering och utbyggnad av gator planeras genomföras under 2019. Utbyggnad av gator
och övrig kommunal infrastruktur i samarbete med Kalmar Vatten AB och Kalmar Energi AB på
Karlssons äng pågår och exploatörer kommer kunna tillträda marken runt årsskiftet. I Norra staden
(Snurrom) är marken för verksamheter planerad och klar och första byggnationen pågår. Merparten av de
markanvisade bostäderna är under byggnation och vissa etapper är inflyttade. Förskolan som
markanvisades är byggd och i drift. Arbetet med planläggning för bad- och friskvårdsanläggning samt nya
bostäder har fortlöpt. Fortsatt detaljplanearbete och planering för genomförande av Södra staden etapp 1
och 2 fortgår. Under året har försäljningen av villatomter varit god. Första etappen av mark för
verksamheter i Flygstaden är slutsåld. Bidrag har också erhållits från Länsstyrelsen avseende
saneringsprojekt för före detta ångsågen i Vassmolösa (etapp 2) och Kalmar gasverk (Sandås
saneringsområdet) där projektering pågår. Under året har projekt- och exploateringsenheten arbetat fram
nya villkor för köpekontrakt. Dessa innebär att man vid försäljning av mark på ett bättre sätt kan
säkerställa upplåtelseform för de bostäder som ska byggas.
Under kommunikationsenheten har trygghet- och larmcentralen gått i skarp drift. Kontaktcenter och
trygghets- och larmcentralen har under året varit en och samma funktion, men till 2019 kommer
trygghets- och larmcentralen höra till brandkåren istället. Under året har kommunens intranät utvecklats
där bland annat verksamhetshandboken har integrerats och gjorts sökbar. Kommunens nya webbplats har
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fyllt ett år och i somras lanserade kommunikationsenheten "Mina sidor" där alla blanketter och e-tjänster
kan hittas. Under perioden har också kalmar.se utsetts till en av Sveriges fem bästa kommunwebbar.
Brandkårens operativa enhet har under året präglats av stora och komplicerade insatser. Bränderna på
Smålands motorcentrum, Lackeby Products och Moskogens avfallsanläggning är några av de största och
mest kostsamma insatser som brandkåren har hanterat på länge. Den torra sommaren med den extrema
brandrisken i stora delar av landet har inneburit att brandkårens personal har deltagit i insatser gällande
skogsbränder i Sveg, Ljusdal, Mönsterås, Oskarshamns och Västerviks med flera kommuner. Dessa
insatser i kombination med ökade driftskostnader för nya brandstationen har inneburit kraftigt ökade
kostnader för året och budgeten har därmed inte kunnat följas. Utvecklingen och befolkningsmängdens
ökning i kommunen har också haft stor inverkan på den operativa verksamheten. På en 15- årsperiod har
antalet larm för brandkåren ökat med nästan 100%, från ca 500 larm per år till närmare 1000 larm per år.
Detta innebär högre kostnader och mindre tid att utföra andra arbetsuppgifter. I den förebyggande
verksamheten har Kalmar brandkår fått i uppdrag av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap) att utbilda RIB-personal (räddningspersonal i beredskap, deltidsbrandmän). Den första kursen
genomfördes innan sommaren med bra resultat. Kalmar är en av åtta orter i landet där denna utbildning
har genomförts. Planärenden, byggärenden och offentliga tillställningar där brandkårens kompetens
efterfrågas innebär att målet gällande antal genomförda tillsyner inte har kunnat genomföras enligt plan.
Jobb och krav kommer att öka på gymnasieverksamheten. Enligt befolkningsprognosen i
medlemskommunerna kommer antalet 16-19 åringar att öka markant de kommande åren. Elevökningen
kommer att ställa krav på kontinuerlig behovsplanering och analyser för att optimalt möta förändringarna
av exempelvis lokaler, lärarresurser och elevhälsa.
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Prognos
Driftredovisning

År: 2018 Ansvar: 13 KOMMUNSTYRELSEN Projekttyp: Drift Enhet: Tkr
Driftredovisning nämnd
Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Kapitalkostnader
Övriga kostnader
Summa KOSTNADER
Summa RESULTAT

Budget VR
dec 2018
-240 903
259 711
38 771
37 999
469 587
806 068
565 165

Prognos VR
dec 2018
-307 138
273 375
42 624
49 055
488 283
853 337
546 199

Avvikelse
66 235
-13 664
-3 853
-11 056
-18 696
-47 269
18 966

Kommunledningskontoret visar en positiv budgetavvikelse på totalt 18 966 tkr. Det innebär att 96,6% av
årets totala budget har nyttjats. Avvikelsen beror främst på att intäkterna ökat jämfört med budget.
Framförallt handlar det om schablonintäkter från Migrationsverket, men även intäkterna gällande
bidragsanställningar. Personalkostnaderna visar en negativ avvikelse mot budget motsvarande 13 663 tkr.
Avvikelsen beror på att enheten för Arbete och välfärd haft ett ökat antal individer i
arbetsmarknadsåtgärder och att brandkåren haft ökade personalkostnader på grund av sommarens många
bränder. Lokalkostnaderna visar en negativ budgetavvikelse om 3 853 tkr på grund av att flykting och
integration ökat sina lokalkostnader. Övriga kostnader visar en negativ avvikelse på 18 683 tkr, vilket beror
på ökade kostnader inom projekt- och exploateringsverksamheten, ökade kostnader för
gymnasieverksamheten, samt ökade driftkostnader för brandkåren.

I budget 2018 erhölls ett tillskott på 1 000 tkr för flytt av arkivets verksamhet. Denna flytt blev inte av
under 2018 och därmed uppstår denna avvikelse för Kansli och omvärldsenheten, samt att en
kommunjuristtjänst varit vakant stora delar av året. Ekonomienheten gör en positiv avvikelse totalt sett.
Ekonomienheten har den positiva avvikelsen medan ekonomi som delvis beror på vakanta tjänster delar
av året. Ekonomi och lönecenter har en negativ budgetavvikelse. Personalenheten visar en negativ
budgetavvikelse som beror på en utbildningsinsats för interna handledare under året. Arbetsmiljöenheten
har haft vakanta tjänster under året vilket gör att de redovisar en positiv budgetavvikelse. Avvikelsen för
Enheten arbete och välfärd beror på högre erhållen ersättning för schablonersättning från
Migrationsverket än vad som budgeterats för. Den positiva budgetavvikelse som Näringslivsenheten visar
beror på överskott för fonden forskning och utveckling. Exploateringsverksamheten har sålt ett flertal
områden vilket genererar en positiv avvikelse om 5 877 tkr. Under kommunikationsenheten visar
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Trygghets- och larmcentralen en negativ avvikelse mot budget på motsvarande 5 513 tkr. Enheten har inte
erhållit så mycket intäkter som beräknades i budget. Brandkåren visar en negativ avvikelse mot budget
vilket beror på ökade personalkostnader och driftkostnader. Personalkostnaderna har ökat på grund av
årets många omfattande bränder. Driftskostnadsökningen beror på högre kostnader för nya
brandstationen. Gymnasieverksamheten visar en negativ avvikelse om 4 754 tkr beroende på att antalet
16-19-åringar som studerar på gymnasieskolan ökat i förhållande till det budgeterade.
Investeringsredovisning

År: 2018 Ansvar: 13 KOMMUNSTYRELSEN Projekttyp: Investering Enhet: Tkr
Investeringsredovisning nämnd
Inkomster
Utgifter
Summa NETTOINVESTERINGAR

Budget VR
dec 2018

Prognos VR
dec 2018

Avvikelse

561 100
561 100

571 352
571 352

-10 252
-10 252

Kommunstyrelsens övriga verksamheter visar på en prognos som avviker med - 750 tkr mot budget.
Dessa investeringar avser flytten av delar av område arbetsmarknad till Falkenbergshuset för nya
Kunskapens hus. Där utöver har också arbetsmiljöenheten flyttat sin verksamhet till stadshuset vilket
också inneburit en del investeringar. Budgeten på ekonomienheten avser enbart hamnen och är
kostnadsneutral för kommunen. På Projekt- och exploateringsverksamheten har bokförts köp av
byggnader på fastigheten Stensö 2:3 och handpenning för köp av fastigheten Barkestorp 1:63.
Investeringar på exploateringsverksamheten visar totalt på 109 564 tkr lägre än budget, vilket beror på
tidsförskjutningar i projekten. Detta återfinns till största del på projektet "Södra staden", men också
mindre delar på "Fjölebro" och "Fredriksskans". För fastighet och infra finns en avvikelse på - 112 599 tkr
som i huvudsak hänförs till den "räntabla delen", det vill säga investeringar som inte genererar någon
ramjustering, och avser köp av Arenan.
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Personalredovisning
Personalsammansättning

Ansvar: KOMMUNSTYRELSEN Verksamhet: Verksamhetsstruktur Sysselsättningsgrupp:
Månadsavlönade och vilande Anställningsform: 1 Tillsvidare Avtal: Alla avtal Anställningstyp: Alla
anställningstyper AID: Alla etiketter exkl 000000 Period: December År: 2018

Kvinnor
Män
Totalt

2017

2017

2018

2018

Antal
personer
145
112
257

Antal
årsarbetare
141.2
111.5
252.7

Antal
personer
168
121
289

Antal
årsarbetare
163.4
121.0
284.4

Antalet tillsvidareanställda har ökat med 32 medarbetare jämfört med samma period 2017. Det är
framförallt kvinnor som har ökat. Vad gäller antal årsarbetare är den totala ökningen 31,7. Ökningen beror
bland annat på ny verksamhet "Bas Kalmar" som Flykting- och integration ansvarar för. Nya tjänster har
tillkommit som digitaliseringsledare, dataskyddsombud, handläggare inom socialhållbarhet. Några tjänster
har centraliserats det vill säga har flyttats från annan förvaltning till kommunledningskontoret. Det är till
exempel folkhälsosamordnare och lönehandläggare.
Sjukfrånvaro

Kommunledningskontoret har en låg sjukfrånvaro jämfört med övriga förvaltningar. Under 2018 har
sjukfrånvaron varit högre första halvåret jämfört med 2017. Den ackumulerade sjukfrånvaron för 2018
stannar på 3 %, vilket är samma som 2017. Sjukfrånvaron för kvinnor har sjunkit, medan den har ökat för
män.
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Kvalitet, styrning och kontroll
Arbetet med att underhålla och förbättra kommunens verksamhetsledningssystem pågår löpande.
Internrevisionsarbetet har tidigare år genomförts under hösten men har nu flyttats till våren för att inte
sammanfalla med de externa kvalitets- och miljörevisionerna. Internkontrollplanen för 2018 beslutades av
kommunstyrelsen i november 2017. Inför framtagandet genomfördes en riskanalys med alla verksamheter
på kommunledningskontoret och samordning med internrevisionen skedde i möjligaste mån. I år har
fokus legat på uppföljning av rutinen för direktupphandling, arkivreglementen samt avfallshantering.
I bifogad bilaga "Uppföljningsrapport intern kontrollplan 2018" framgår utfallet av genomförda kontroller
under året. Sammanfattningsvis bedöms den interna kontrollen vara god men vissa områden bör
förbättras.
För att mäta kvalitén på kommunledningskontorets verksamhet har några jämförande nyckeltal inom ett
par verksamheter och kostnadseffektivitetsmått valts ut. Nyckeltalen används också för att mäta om
verksamheten är kostnadseffektiv och ändamålsenlig.
Verksamhetsmått

Svenskt Näringsliv har presenterat årets enkätdel av undersökning och den visar att Kalmar fortsätter att
klättra på rankningen och ligger nu på en 75:e plats. Även SKL´s rapport Insikt - Företagsklimat 2017
visar att Kalmar fortsatt ligger bra till jämfört med övriga deltagande kommuner i Sverige.

Kommunledningskontoret har en personalintensiv verksamhet och är beroende av kvalificerad och
kompetent personal. Att personalen trivs på jobbet är därför ett viktigt verksamhetsmått. Två frågor från
medarbetarenkäten har därför valts ut för att följa upp detta.
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Kostnadseffektivitetsmått

För att få en indikation på om kommunledningskontorets verksamhet är kostnadseffektiv har ett antal
nyckeltal tagits fram. Nyckeltalen följs upp över tid och jämförs med KKVH (Karlskrona, Kristianstad,
Växjö och Halmstad) samt liknande kommuner enligt Kolada. Nyckeltalen gäller hela Kalmar kommuns
verksamhet eftersom kommunledningskontorets verksamhet inte går att bryta ut för att kunna jämföra oss
med övriga kommuner som kan vara organiserade på annat sätt.

De nämnds- och styrelsepolitiska nettokostnaderna för Kalmar kommun ligger på en jämn nivå över
tiden. I jämförelse med KKVH och liknande kommuner är kostnaden lägre.
Kalmar kommun har medvetet valt att satsa på näringslivsbefrämjande åtgärder och nettokostnaden har i
och med det ökat mellan 2015 och 2017. I jämförelse med liknande kommuner ligger nettokostnaden
knappt under genomsnittet medan KKVH-nätverkets kommuner är en lägre nettokostnad. Att kostnaden
är lägre för dessa jämförelsekommuner beror på att flera av dem har denna verksamhet i bolagsform.
Särskilt riktade insatser är de insatser som Kalmar kommun gör inom flykting och integration samt arbetsmarknadsområdet. Kalmar kommun har fortsatt ökat sina nettokostnader under 2017, vilket beror på
att stora insatser fortfarande görs inom detta område. Nettokostnaden är ändå lägre jämfört med liknande
kommuner medan den är högre jämfört med KKVH.
Då kommunledningskontorets verksamhet till största delen består av administration och stöd till övriga
förvaltningar och bolag är ett mått att mäta effektiviteten på andelen administrativ personal i förhållande
till total personal. Även här avser nyckeltalet hela kommunens verksamhet. Kalmar kommun har en läge
andel administrativ personal i förhållande till liknande kommuner, men jämfört med KKVH är den högre
för 2017.
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Bilagor
Uppföljningsrapport intern kontroll 2018
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Organisationsenhet: Kommunstyrelsen

År och fas: Intern kontroll 2018 - Inmatning

Uppföljning Intern kontroll
Filtrerade risker grupperade på process
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Ledningsprocesser
Organisera, leda och följa upp verksamheten
• Följa upp verksamheten
• Stödja, styra, samordna genom verksamhetsledningssystem
• Leda och fördela arbetet
• Bevaka och informera om lagar och förordningar

Risk för att arbetsuppgifter inte blir utförda eller görs på
ett felaktigt sätt
Risk för att arbetsuppgifter är otydligt utformade eller inte är kommunicerade till medarbetarna. Detta kan leda till att medarbetare
arbetar med fel saker eller inte vet hur de ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Det finns även en risk för att arbetsuppgifter inte blir
utförda eller görs på ett felaktigt sätt. Detta kan bero på den aktuella arbetsinstruktionen, att rutiner saknas eller inte följs av andra
anledningar. En annan orsak kan vara att arbetsuppgiften utförs sällan av medarbetaren eller att arbetsuppgiften kräver viss
kompetens.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta händer bedöms som stor och kan hända några gånger om året. För att motverka att det inträffar görs
löpande översyn och aktualitetskontroll av arbetsrutiner och arbetsinstruktioner. Rutiner följs upp och stäms av mot aktuellt
arbetssätt vid internrevision. Kompetensen hos medarbetarna ses över vid medarbetarsamtal och genomgång av medarbetarens
arbetsuppgifter görs. Därutöver genomför varje enhet arbetsplatsträffar och förvaltningarna har samverkansmöten. Även
medarbetarenkäter genomförs där medarbetarens arbetssituation fångas upp. Konsekvensen om en arbetsuppgift inte blir utförd
eller utförs på felaktigt sätt kan leda till allvarlig skada eller påverkan på verksamheten beroende på arbetsuppgiftens karaktär.

Kontrollmoment

Beskrivning

Dokumentation av
arbetsuppgifter

Enhetscheferna ansvarar för att väsentliga
arbetsuppgifter dokumenteras och instruktioner
upprättas. Genomgång och aktualitetskontroll
av befintliga rutiner.
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Status

Bedömning

Kommentar
Frågor kring dokumentation av väsentliga
arbetsuppgifter i syfte att minimera sårbarhet
och felaktigheter diskuteras fortlöpande.
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Huvudprocesser
Förvalta och utveckla det fysiska samhället
• Prioritera och samordna fysisk planering
• Handlägga lantmäterifrågor
• Planera trafikmiljön
• Handlägga lov enlig PBL
• Producera och hantera geografisk information
• Planera för infrastruktur/kommunikationer
• Planera mark till bostäder och verksamhet
• Sälja anläggningstillgångar
• Förvalta och utveckla allmän platsmark
• Förvalta och utveckla kommunal mark
• Hantera bidrag till enskilda vägar
• Hantera markreservationer
• Handlägga parkeringstillstånd och tillfälliga markupplåtelser
• Genomföra exploatering och investeringar
• Bedriva tillsyn enligt PBL
• Handlägga anmälan enligt PBL

Risk för att hänsyn inte tas till driftskostnad
Det finns risk för att hänsyn inte tas till driftskostnader vid planering av infrastruktur samt mark för bostäder och verksamheter. När
beställning görs är det viktigt med långsiktigt tänkande avseende driftskostnader både vid genomförande och framtida drift.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikenheten att detta inträffar bedöms som stor då det finns en hög ambitionsnivå hos de som planerar. Konsekvensen bedöms
som allvarlig då detta innebär ökade kostnader för kommunen.

Kontrollmoment

Beskrivning

Investeringsproces
sen

Kontroll av att investeringsprocessen följs för
att säkerställa att driftskostnaderna är
beaktade.

Status

Bedömning

Kommentar
Revisionen visar att driftskostnaderna är
beaktade i viss grad, men kan förbättras.
Exempelvis efterfrågas "driftspeng", beräkning
av livscykelkostnader och ökad involvering av
serviceförvaltningen under projektets gång. Vi
bedömer att kontrollmomentet även behöver
följas upp under 2019.

Svara för vård, omsorg och sociala tjänster
• Hantera invandrar- och flyktingfrågor
• Lindra effekter av arbetslöshet
• Ansvara för stöd, omsorg och vård till äldre och till personer under 65 år med mindre omfattande funktionsnedsättningar
• Ansvara för individ- och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning
• Tillhandahålla olycksfallsförsäkring

Risk för att boende saknas för invandrare och flyktingar
Risk att boende saknas för invandrare och flyktingar.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten för att kommunen inte löser boendefrågan för invandrare och flyktingar bedöms som stor. I Kalmar kommun råder
brist på bostäder och det är svårt att hitta lämpligt boende. För att komma tillrätta med problemet finns ökad byggnation av bostäder
som ett av kommunens mål. Konsekvensen av om kommunen inte löser bostadsfrågan bedöms som stor då åtagandet enligt
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anvisningslagen inte kan uppfyllas.

Kontrollmoment

Beskrivning

Boende för
invandrare och
flyktingar

Uppföljning av beredskap av bostäder.
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Status

Bedömning

Kommentar
Bostadssituationen för invandrare och
flyktingar inom enheten flykting och integration
ligger på en acceptabel nivå.
Under året har bostadssituationen följts upp
löpande och ett bredare och tätare kontaktnät
har byggts upp med fastighetsägare.
Det har bl a skett genom projektet Boguiden
som startat under året vilket är ett tydligt
samarbete med fastighetsägare.
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Stödprocesser
Hantera ekonomi
• Hantera redovisning och övrig ekonomiadministration
• Hantera finansförvaltning
• Handlägga finansieringsfrågor
• Arbeta med dagliga ekonomiprocesser
• Arbeta med fastighetstaxering

Risk för brister i hantering av attest och firmatecknare
Det finns risk för att attest sker i strid mot reglementet för verifikationer avseende jävs- och integritetsreglerna. Det finns risk för att
utbetalningar attesteras av fel person på grund av att attestförteckningarna inte är uppdaterade och kommunicerade med
systemförvaltarna för ekonomisystem och verksamhetssystem. Det finns en risk för att kontrakt/avtal skrivs på av andra än
firmatecknare för Kalmar kommun. Detta kan leda till förtroendeskada och ekonomisk skada för kommunen i form av skadestånd/vite
från kunder, leverantörer eller andra myndigheter.

Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta sker bedöms som stor då det är många personer som hanterar verifikationer, fakturor och avtal.
Konsekvensen om detta inträffar bedöms som allvarlig då detta kan leda till förtroendeskada eller ekonomisk skada för kommunen.

Kontrollmoment

Beskrivning

Beslutsattest

Kontrollera att beslutsattest skett av rätt person
med hjälp av stickprov från
leverantörsreskontran.
Kontroll ska ske mot attestförteckning samt
jävs och integritetsreglerna enligt reglementet
för verifikationer.

Attestförteckning

Kontrollera att attestförteckningen är
uppdaterad av nämnd samt att
attestförteckningen kommit systemförvaltare av
utbetalande system tillhanda.

Firmatecknare

Kontrollera att underskrift av årets
avtal/kontrakt eller liknande dokument är
underskrivna av korrekt firmatecknare för
kommunen.

Kontroll av
registerad attest

Kontrollera att attestförteckningar är korrekt
uppdaterade i utbetalande system.

Teckningsrätt på
banken

Kontrollera att teckningsrätten på banken
överensstämmer med beslutad firmateckning.

Status

Bedömning

Kommentar

Risk för brister i hantering av leverantörsfakturor
Risk föreligger att kostnader inte redovisas enligt kommunbas13 och för att representation, kurser, och resor inte har korrekt
dokumentation avseende syfte och deltagande. Det finns också risk för att leverantörsfakturor inte betalas i tid.

Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta inträffar bedöms som mycket stor då hantering av leverantörsfakturor sker av ett stort antal personer och
flertalet av dessa har inte detta som sin huvudsakliga arbetsuppgift. Konsekvensen om detta inträffar bedöms bli allvarlig då detta
kan leda till ökade kostnader för kommunen i form av räntor och påminnelseavgifter samt att redovisningen inte är tillförlitlig vilket
kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder.
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Kontrollmoment

Beskrivning

Kontering

Kontroll av kontering mot kommunbas13.

Representation,
kurser och resor

Kontrollera att syfte och deltagare är angivet
på underlaget till fakturorna.

Förfallna fakturor

Kontrollera att det inte finns några förfallna
leverantörsfakturor vid månadsbryt.

Kontroll av attest

Kontrollera att personer med systembehörighet
inte har beslutattesterat leverantörsfakturor.

Leverantör

Kontroll av leverantörernas status.

Status

Bedömning

Kommentar

Risk för brister i redovisningen
Det finns risk för att redovisningen och underlagen till denna brister. Främst avser detta bokföringsorder. Det finns också risk för
brister i rättelser som inte kan härledas samt balanskonton som inte avstäms regelbundet.

Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som stor då rättelse av fel och löpande redovisning sköts av ett flertal personer.
Sannolikheten att dokumentationen brister bedöms också som stor utifrån tidigare genomförda kontroller. Konsekvensen om detta
inträffar bedöms som allvarlig då detta kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder samt att kommunen bryter mot gällande
lagstiftning.

Kontrollmoment

Beskrivning

Bokföringsorder

Kontroll av att rättelse och omföringar av
bokföringsorder har tillräckliga underlag och
kan härledas till ursprunget.

Avstämning av
balanskonton

Tillse att balanskonto stäms av regelbundet
och mot korrekta underlag.

Status

Bedömning

Kommentar

Kontrollen har påvisat brister. En aktivitet
kommer att initieras under 2019 för att komma
rätta med avvikelsen.

Risk för brister i hantering av kundfakturering
Det finns risk för att fakturering inte sker i rätt tid eller inte alls och att debiterade avgifter inte följer beslutade taxor eller avtal. Detta
kan leda till ökad administration när rättelser måste ställas ut och förtroendet för kommunen kan skadas. Det kan också innebära
förlorade intäkter.

Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten för att det finns brister i hanteringen av kundfakturering bedöms som stor då det kan hända några gånger om året.
Den största delen av faktureringen sker i försystem utifrån förbrukning och här är sannolikheten mindre om gällande rutiner följs.
Sannolikheten att detta skulle inträffa är störst vad gäller ströfakturering där inget försystem initierar fakturering utan den initieras av
en tjänsteperson. Konsekvensen bedöms bli allvarlig eller få stor påverkan på verksamheten om vi inte fakturerar i rätt tid eller till fel
belopp eller glömmer att fakturera helt. Felaktig fakturering leder till ökad administration om vi måste göra kreditar och att förtroendet
för kommunen skadas. Vi kan också förlora intäkter vilket kan påverka verksamheten.

Kontrollmoment

Beskrivning

Fakturering i rätt tid

Kontroll av att fakturering sker i rätt tid.

Korrekt debiterade
avgifter

Kontrollera att debiterade avgifter stämmer
överens med tagna taxor och avtal.

Rutiner för ströfaktu
rering

Uppföljning mot budget för att fånga upp
avvikande intäkter, dvs intäkter som kan ha
missats att fakturera.
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Risk för brister i hantering av kontanter eller
motsvarande stöldbegärliga värdeföremål
Det finns risk för att kontanter eller andra stöldbegärliga föremål inte hanteras enligt gällande rutiner och riktlinjer. När det gäller
kontanter finns det också risk för att handkassorna redovisas i fel period och momsen därmed blir felaktig. Det finns också risk för att
förteckningen över handkassor eller andra stöldbegärliga föremål inte är aktuell och handkassorna/föremålen därmed försvinner.

Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 8 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 4)
Kommentar:
Sannolikheten för att detta inträffar bedöms som liten då kommunen har bra rutiner och riktlinjer som följs. Konsekvensen om detta
inträffar bedöms som mycket allvarlig då det skulle kunna skada förtroendet för kommunens verksamhet.

Kontrollmoment

Beskrivning

Förteckning

Kontroll av att utkvitterade handkassor är
aktuella.

Status

Bedömning

Kommentar

Hantera ärenden och dokument
• Hantera post
• Hantera arkiv och bevarandefrågor
• Hantera skrivelser och frågor från kunder/medborgare
• Hantera uppdrag och projekt från nämnd/styrelse och kommunfullmäktige

Risk för att diarieföring och gallring inte sker enligt
gällande lagstiftning
Det finns risk för att diarieföring, arkivering, bevarande och gallring inte sker enligt gällande lagstiftning och våra antagna
dokumenthanteringsplaner. Lagstiftningen är komplex och gråzoner finns. Osäkerhet kan finnas avseende
dokumenthanteringsplaner och lagstiftningens krav på registrering av allmänna handlingar.

Kategori: Legal risk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att kommunen skulle bryta mot lagstiftningen bedöms som stor då osäkerhet finns hos personalen om vad som ska
diarieföras och inte samt vad som ska gallras och inte. Utbildning och information sker till personal varmed sannolikheten bedöms
som lägre än tidigare år. Konsekvensen om kommunen bryter mot lagen bedöms som stor och kan leda till allvarlig förtroendeskada
för kommunen. Det är också allvarligt om dokument som ska diarieföras/bevaras inte återfinns.

Kontrollmoment

Beskrivning

Rutin diarieföring
och gallring

Dokumenthanteringsplanen är uppdaterad och
genomgången.

Status

Bedömning

Kommentar
Dokumenthanteringsplanen är uppdaterad och
genomgången.

Informera och kommunicera
• Välja hur vi ska informera
• Publicera och samordna Kalmar.se
• Hantera presskontakter
• Producera trycksaker

Risk för att informationen inte når fram eller inte tas emot
Det finns risk för att informationen som kommunen vill kommunicera inte når fram eller inte tas emot då det finns flera olika
informationskanaler. Risken ökar också i och med att informationsflödet är högt i samhället och det kan vara fel tid att informera, fel
informationskanal eller missar målgruppen av annan anledning. Det finns också risk för att kommunikationen inte sker på det mest
kostnadseffektiva sättet.

Kategori: Verksamhetsrisk
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Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som stor då informationsflödet är högt i samhället och informationskanalerna är
många. Konsekvensen om detta skulle inträffa bedöms som allvarlig då påverkan på verksamheten kan bli stor beroende på vad
som informeras om.

Kontrollmoment

Beskrivning

Status

Bedömning

Kommentar

Medarbetarenkät

Uppföljning i medarbetarenkäten avseende
information.

Utvärdering av medarbetarenkäten gav värdet
4,1 av 5. Värdet anses vara inom det
acceptabla intervallet.

Uppföljning
information på
Piren

Uppföljning av information på Piren genom
frågor

Kontrollmomentets beskaffenhet kunde inte
påvisa om risk föreligger eller inte.

Uppföljning av
kommunikationspro
cessen

Uppföljning av kommunikationsprocessen
genom stickprov.

Internrevision genomförd vid
kommunikationsenheten. Inga avvikelser
noterade.

Leverera IT-stöd
• Bistå med IT-stöd
• Införa och hantera drift av IT-system
• Förändra IT-miljön
• Leverera ny dator-arbetsplats

Risk för att IT-system inte stödjer verksamheten
Risk för att IT-system inte stödjer användarna och därmed verksamheten. Detta kan innebära att arbetsuppgifter inte kan utföras på
ett optimalt sätt, till exempel om användare inte hittar den information som han/hon söker.

Kategori: IT-risk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som stor då verksamheten hanterar ett stort antal IT-system och personalen i ett flertal
fall är sällananvändare. Kommunen har en löpande dialog med leverantörer av IT-system angående förbättringsförslag vilket
minskar sannolikheten för att detta inträffar. Konsekvensen om IT-systemen inte stödjer verksamheten bedöms ha stor påverkan då
det kan orsaka störningar, minskad effektivitet och felhantering.

Kontrollmoment

Beskrivning

Uppföljning och
inventering av vilka
IT-system som inte
stödjer verksamhet
en

Uppföljning och inventering av vilka IT-system
som inte stödjer verksamheten.

Status

Bedömning

Kommentar
På KLK:s ledningsgrupp diskuterat de tre
aktuella systemen. Konstaterade att de alla tre
stödjer verksamheten.

Risk för att det finns oklarheter i befogenheter och
ansvar
Risk för oklarheter i befogenheter och ansvar gällande IT-system. Systemförvaltning av IT-system ligger i vissa fall ute på enheterna
som använder/har köpt in systemen. Oklarheter kan då uppstå om vilka befogenheter systemförvaltaren respektive kommunens
IT-avdelning har och vem som är ansvarig för vad.

Kategori: IT-risk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten för att detta skulle inträffa bedöms som stor då påtalanden har gjorts från flera verksamheter under riskanalysens
genomförande. Det saknas en systemförvaltarmodell och de nyligen framtagna dokumenten inom informationssäkerhet behöver
implementeras. Konsekvensen om detta inte fungerar bedöms som allvarlig då verksamhetens effektivitet påverkas.

anem003, 2019-01-28 21:00

8

Kontrollmoment

Beskrivning

Uppföljning av
systemförvaltning

Uppföljning av att systemförvaltarmodellen har
tagits fram och implementerats. Kontrollera att
roller och ansvar har dokumenterats i
systemförteckning.

Status

Bedömning

Kommentar
Systemförvaltningsmodell är framtagen och
finns i verksamhetshandboken. Har informerat
systemägarna om deras skyldighet att
implementera systemförvaltningsmodellen.

Risk för felaktiga behörigheter i system
Felaktig behörighet i IT-system riskerar att leda till sekretessbrott och andra överträdelser av befogenheter.

Kategori: Legal risk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta ska inträffa bedöms som stor. Behörigheter sätts idag helt utan automatik vilket borgar för misstag vid
behörighetstilldelning samt att förändringar inte hanteras enligt gällande rutiner. Detta innebär i sin tur att felaktiga behörigheter kan
finnas utan möjlighet till uppföljning. Det är också svårt att följa upp att behörigheter rensas när medarbetare slutar eller byter tjänst.
Konsekvensen bedöms som allvarlig då det kan leda till lagbrott och överträdelser av befogenheter.

Kontrollmoment

Beskrivning

Kontroll av
personal som
slutat/bytt anställnin
g

Kontroll av personal som slutat/bytt anställning

Status

Bedömning

Kommentar
Systemen externa webb-sidan och
personalsystemet försörjs med rättigheter via
vårt AD. AD:t i sin tur får sina uppgifter från
personalsystemet. Om en person slutar sin
anställning så låses behörigheten efter 2
dagar. Om en person byter anställning inom
kommunen så saknas funktion som justerar
behörigheten. Detta måste göras manuellt och
systemförvaltaren måste få meddelande om
detta. Systemet för externa webb-sidan har ett
30-tal behöriga konton och där har
systemförvaltaren god kontroll på om person
byter anställning. För systemförvaltaren för
personalsystemen saknas möjlighet att
kontrollera.

Rekrytera, utveckla och avveckla personal
• Rekrytera personal
• Genomföra löneöversyn
• Genomföra förhandlingar
• Arbeta med kompetensutveckling
• Arbeta med personaladministration
• Stödja utvecklingen av en attraktiv och frisk arbetsplats
• Administrera lokal och central samverkansgrupp
• Genomföra tvisteförhandlingar
• Genomföra intresseförhandlingar
• Handlägga pensionsfrågor
• Hantera och utbetala lön
• Arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete
• Handlägga arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
• Arbeta med vårt inre miljöarbete

Risk för brister i hantering av lön
Personalkostnader utgör den andelsmässigt största delen av kommunens kostnader, cirka 80%. Processer från anställning till
utbetald lön innefattar flera steg beroende av den mänskliga faktorn. I de fall processerna inte följs eller blivit föråldrade kan detta
generera fel vid löneutbetalningar eller få stor påverkan för den anställde eller arbetsgivaren. Det finns risk att frånvaro såsom
sjukfrånvaro, semester och föräldraledighet inte rapporteras som det ska. Det finns också risk att redovisningen av lönen blir fel.

Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
anem003, 2019-01-28 21:00

9

Kommentar:
Sannolikheten att lönehanteringen skulle bli felaktig bedöms som stor då många moment kräver handpåläggning och det finns då
risk för fel beroende av den mänskliga faktorn. Konsekvensen bedöms bli allvarlig då detta kan påverka kommunens förtroende
samt i vissa fall den anställdes ekonomi. En felaktig hantering kan leda till att fel lön utbetalas och att beslut fattas på felaktiga
grunder om redovisningen av lönen hanterats fel.

Kontrollmoment

Beskrivning

Redovisning av lön

Kontroll av att lönen redovisas rätt.

Ekonomifil för lön

Kontroll av att samtliga lönefiler hämtas upp
och lästs in av Tieto.

Korrekta anställning
sbeslut

Kontroll av att anställningsbeslut är korrekt
registrerade utgör grunden för att redovisning
och utbetalning av lön ska bli korrekt.

Korrekt ersättning
till förtroendevalda

Kontroll av ersättning till förtroendevalda mot
arvodesreglerna

Status

Bedömning

Kommentar
Kontroll har genomförts i samband med
uppföljning. Felaktigheter som har upptäckts
har justerats. För många fel har upptäckts för
att utfallet ska kunna bedömas som
acceptabelt. Aktivitet startas under 2019.

Risk för att kommunen inte kan säkerställa
personalförsörjningen med rätt kompetens
Det finns risk att kommunen inte kan rekrytera personal eller behålla personal med rätt kompetens. Många yrkesgrupper är starkt
eftertraktade på arbetsmarknaden och konkurrensen från andra organisationer är hög. Kommunen måste vara en attraktiv
arbetsgivare samt se till att kommunens verksamheter är i ständig förändring med nya lagstadgade krav. Kommunen måste
kontrollera att kompetensutveckling av personalen sker i den utsträckning som behövs för att klara yrkesrollen som annars kan leda
till ökade avvikelser, lägre effektivitet och övriga kvalitetsbrister.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten bedöms som stor eftersom kraven på våra verksamheter förändras ofta och behov av personal uppstår nästan varje
dag i en kommun. Konsekvensen om vi inte klarar av att säkerställa personalförsörjningen bedöms ha en allvarlig påverkan på
verksamheten då avsaknad av personal med rätt kompetens kan betyda att kommunens mål inte nås.

Kontrollmoment

Beskrivning

Status

Bedömning

Kommentar

Planering för
ersättning av
kritiskt kompetens

Planering för ersättning av kritiskt kompetens

Verksamheterna har god kännedom om
kommande pensionsavgångar 10 år framåt i
tiden. Verksamhetskritiska uppgifter
dokumenteras och rutiner finns i
verksamhetshandboken.

Kontroll av antalet
behöriga sökande
till tjänster

Kontroll av antalet behöriga sökande till tjänster

Enstaka tjänster (en socionom och två
sjuksköterskor) har inte kunnat tillsättas och vi
ha då anlitat bemanningsföretag. Detta gäller
under semesterperioden då ordinarie personal
måste ta ut sin ledighet. För tillfället är
rekryteringsläget gott.

Stödja och utveckla den demokratiska processen
• Administrera nämndens/styrelsens verksamhet
• Hantera motioner
• Hantera medborgarförslag
• Genomföra allmänna val
• Genomföra medborgardialoger
• Hantera interpellationer och frågor
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Risk för att tagna beslut inte verkställs
Det finns risk för att tagna beslut inte verkställs eller att det finns tveksamheter om vad som är beslutat.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 8 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 4)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som liten då kommunen har systemstöd för hantering av nämndsadministrationen
samt rutiner som är kända i verksamheten. Uppföljning görs av att tagna beslut har verkställts eller på annat sätt hanterats.
Konsekvensen om detta skulle inträffa bedöms som mycket allvarlig då verksamheten inte skulle arbeta med rätt saker eller mot
fastställda mål.

Kontrollmoment

Beskrivning

Uppföljning av
verkställighet

Uppföljning av att fullmäktiges beslut har
verkställts.

Status

Bedömning

Kommentar
En genomgång av de beslut som
kommunfullmäktige fattade under 2017 har
genomförts och rapporterats till
kommunfullmäktige i april 2018. Bedömningen
av granskningen är att verkställigheten av
fattade beslut under 2017 är god.

Risk för att de allmänna valen under 2018 inte genomförs
enligt gällande lagar och krav
Det finns risk för att de allmänna valen inte genomförs enligt gällande lagar och rutiner. Det är väldigt viktigt att de rutiner som finns
följs så att inga tveksamheter finns om att den demokratiska processen inte har fungerat som den ska.

Kategori: Legal risk
Riskvärde: 8 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 4)
Kommentar:
Sannolikheten för att detta skulle inträffa bedöms som låg då kommunen har bra rutiner och erfaren personal som genomför valen
enligt gällande lagstiftning och rutiner. Konsekvensen och skadan som skulle uppstå om detta skulle inträffa bedöms som mycket
allvarligt då detta skulle kunna leda till förtroendeskada för kommunen och misstanke om valfusk.

Kontrollmoment

Beskrivning

Inventering

Inventering av kommunens vallokaler och
personal för att säkerställa att de uppfyller de
krav som ställs.

Status

Bedömning

Kommentar
Samtliga vallokaler inventerades inför valet
2018 och samtliga valförrättare och
röstmottagare fick utbildning inför valet 2018.

Tillhandahålla lokaler
• Beställa installation och funktion för telefoni och data
• Lösa verksamhetens behov av lokaler
• Arbeta med larm/styr och övervakning av fastigheter
• Genomföra uppdrag kring nybyggnation
• Överlämna entreprenad till Drift&service
• Hantera uppdrag på Drift&service
• Hyra ut lediga lokaler externt
• Hantera felanmälan
• Arbeta med energieffektivisering
• Planera underhåll av fastigheter

Risk för orationell hantering av lokaler
Det finns risk för att samordningsvinsterna uteblir och hanteringen av lokaler inte blir optimal då lokalhantering sker av andra än
fastighetsförvaltarna.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
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Sannolikheten att detta inträffar bedöms som stor då verksamheten upplever att hantering av lokaler inte är rationell i alla
avseenden. Verksamheten växer och ibland uppstår lokalbehov med kort varsel vilket kan medföra att verksamheten finner egna
lösningar. Konsekvensen bedöms bli allvarlig då kostnadseffektivitet och samordningsvinster uteblir.

Kontrollmoment

Beskrivning

Kontroll av nya
lokalanskaffningar

Inventering av nya lokaler via
hyreskontrakt/avier och därefter kontakt med
verksamhetsansvarig.

Status

Bedömning

Kommentar
Inga externa hyreslokaler har tillförts under
2018.

Tillhandahålla varor och tjänster
• Tillhandahålla vaktmästeritjänster
• Tillhandahålla telefonisttjänster
• Upphandla telefoner och datorer
• Förvalta IT-system
• Lösa ärenden till helpdesk
• Hantera förändringar av IT-infrastrukturen
• Lösa verksamhetens behov av lokaler
• Hantera våra försäkringar
• Arbeta med inköp och upphandling
• Arbeta med skal- och personskydd
• Hantera kundbeställningar, leveranser och förråd
• Anskaffa material från leverantörer
• Planera och utföra städuppdrag
• Utföra transporter
• Underhålla, reparera och besiktiga fordon
• Köpa/leasa fordon och motorredskap
• Planera och leverera kostverksamhet

Risk för att inköp inte sker enligt avtal
Det finns risk för att inköp inte sker enligt de avtal som kommunen tecknat. Samtliga avtal finns inte samlade i systemstöd och vilka
avtal som tecknats kanske inte är känt av de som gör inköp. Det finns också risk för att tecknade avtal inte sägs upp i tid,
omförhandlas eller förlängs då de återfinns på olika ställen och inte är samlade i systemstöd.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten för att avtal inte följs, sägs upp i tid eller förlängs bedöms som mycket stor då inköp sköts av flera olika personer på
förvaltningen och därmed ökar risken för att avtalen inte är kända. I riskanalysen har också framkommit att samtliga avtal inte finns
samlade i systemstöd vilket ökar sannolikheten för brister i hanteringen (mänskliga faktorn). Konsekvensen om kommunen inte följer
avtal, inte säger upp dem i tid eller vid behov förlänger dem bedöms ha stor påverkan på verksamheten och kan leda till
förtroendeskada och ekonomisk skada.

Kontrollmoment

Beskrivning

Uppföljning av
avtalstrohet

Uppföljning av avtalstrohet tillsammans med
upphandlingsenheten.

Status

Bedömning

Kommentar
Upphandlings- och kanslienheten kommer
under 2019 gå igenom avtalstroheten och
rapportera avsteg till förvaltningscheferna.

Risk för att direktupphandling inte sker
Det finns risk för att direktupphandling inte görs enligt gällande lagkrav. Lagens krav är inte kända hos alla som gör inköp. Det finns
också risk att de direktupphandlingar som görs inte redovisas till upphandlingsenheten.

Kategori: Legal risk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
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Sannolikheten för att reglerna för direktupphandling inte följs bedöms som stor då det är många personer som gör inköp och
kunskapen om gällande lagstiftning varierar. Sannolikheten för att genomförd direktupphandling inte redovisas till
upphandlingsenheten bedöms också som stor då dessa rutiner inte är kända i verksamheten. Konsekvensen om direktupphandling
inte sker eller redovisas bedöms som allvarlig då detta kan leda till ekonomisk skada för kommunen samt förtroendeskada.

Kontrollmoment

Beskrivning

Uppföljning av
rutinen för
direktupphandling

Uppföljning av rutinen för direktupphandling

Status

Bedömning

Kommentar
19 fakturor granskade och för 6 av uppdragen
saknas direktupphandlingsprotokoll. 5 av
leverantörer har vi ramavtal med och 1
upphandling gjord som öppet förfarande enligt
LOU. 1 leverantör avropad via ESF.
Upphandlings- och kanslienheten kommer
under 2019 gå igenom avtalstroheten och
rapportera avsteg till förvaltningscheferna.
Vidare undersöks en särskild modul kring
direktupphandlingar för att ge förvaltningar och
bolag extra stöd.

Risk för mutor, jäv och oegentligheter
Kalmar kommun har antagit riktlinjer mot mutor och jäv samt tillhörande handlingsplan som en del i ett aktivt förebyggande arbete.
Det finns risk för att dessa inte följs. För att ytterligare förebygga oegentligheter ska varje nämnd bedöma risken för mutor, jäv och
oegentligheter inom sin verksamhet. Ett aktivt, förebyggande arbete mot korruption i kommunal verksamhet skyddar medborgarna
mot slöseri och ineffektivitet. Medborgarnas förtroende för kommunen fordrar att de anställda och förtroendevalda inte påverkas av
ovidkommande önskemål, mutbrott, favorisering av en enskild leverantör eller ovidkommande hänsyn i tjänsteutövningen.

Kategori: Legal risk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten för att detta skulle inträffa bedöms som stor då kommunen har en omfattande verksamhet, hanterar många inköp och
har många anställda. Konsekvensen anses bli allvarlig eftersom det skulle innebära enorma förluster i såväl kapital som anseende
om detta skulle inträffa. Det är lätt att skada förtroendet för en verksamhet men mödosamt och tidsödande att bygga upp igen.

Kontrollmoment

Beskrivning

Uppföljning av rutin

Uppföljning av rutin för mutor, jäv och
oegentligheter
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Status

Bedömning

Kommentar
Internrevision gällande mutor, jäv och
oegentligheter har utförts vid fyra enheter. Inga
avvikelser noterade.
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