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Kommunstyrelsen

Tid
Tisdagen den 5 februari 2019 kl. 8:00
Plats
Sammanträdesrum Magistern
Enligt uppdrag

Anette Mellström

Föredragningslista
Val av protokollsjusterare
1.

Information om samlad webbplats för
näringslivsutveckling
Föredragande: Thomas Davidsson, kommunledningskontoret

2.

Genomgång av beslutsärenden
________________
Ajournering för gruppmöten
________________

3.

Svar på granskning av kommunens hantering av riktade
bidrag
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande
som sitt och överlämnar det till kommunens revisorer som
svar på granskning av kommunens hantering av riktade
bidrag.
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Svar på granskning av kommunens krisberedskap och
brandskyddsarbete
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningskontorets yttrande som sitt och överlämna det till
kommunens revisorer som svar på granskningen av
kommunens krisberedskap och brandskyddsarbete.

5.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan med internbudget
2019
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Föredragande: Anna Emrin, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets
förslag till verksamhetsplan med internbudget för 2019.

6.

Kommunstyrelsens årsrapport 2018
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Föredragande: Anna Emrin, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen godkänner årsrapport 2018 med
uppföljning av verksamhetsplan.
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av den interna
kontrollen för år 2018.

7.

Kommunstyrelsens riskanalys och interna kontrollplan
2019
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Föredragande: Anna Emrin, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna riskanalysen och
den interna kontrollplanen för 2019.

8.

Kommunstyrelsens beslutsattestanter och firmatecknare
2019
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen

3 (7)

Kommunstyrelsen

KALLELSE/
FÖREDRAGNINGSLISTA

Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen fastställer kommunledningskontorets
förslag till beslutsattestanter och firmatecknare för 2019.
Handlingar överlämnas senare
9.

Kalmar kommuns preliminära bokslut 2018
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Jonas Agerhed, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen överlämnar Kalmar kommuns preliminära
bokslut 2018 till kommunfullmäktige.

10.

Försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4 i Västra
Djurängen (Hansa Bygg etapp 2)
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen får sälja del av fastigheten Djurängen 2:4 i
Västra Djurängen enligt kommunledningskontorets förslag
till Hansa Bygg AB (org.nr. 556520-6660) för en köpeskilling
om 9 600 000 kronor.

11.

Försäljning av fastigheterna Majrovan 1 och Kålroten 1 i
Västra Djurängen (Peab etapp 2)
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen får sälja fastigheterna Majrovan 1 och
Kålroten 1 i Västra Djurängen enligt kommunledningskontorets förslag till Peab BU Lager 2 AB (org.nr 5590765524) för en köpeskilling om 11 550 000 kronor.

12.

Kommungemensam dokumenthanteringsplan 2019
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen antar kommungemensam dokumenthanteringsplan 2019 samt förslag på gallringsfrister.

13.

Motion från Christopher Dywik (KD) och Carolina
Almeborg (KD) om att göra Kvarnholmen vackrare och
mer tillgängligt
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
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Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att yttrandet från kommunledningskontoret ska utgöra svar på Christopher Dywiks
(KD) och Carolina Almeborgs (KD) motion om att göra
Kvarnholmen vackrare och mer tillgängligt.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
14.

Medborgarförslag om inköp av elcyklar, typ trehjuling,
för utlåning till pensionärer
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att elcyklar, typ trehjuling, ska
ingå i de fortsatta utredningarna om pendlarplanering och
lånecykelsystem, Mobility Point.
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.

15.

Yttrande över Region Kalmar läns remiss
Handlingsprogram för fossilbränslefri region
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen antar vatten- och miljönämndens yttrande
som sitt och översänder det som Kalmar kommuns svar på
Region Kalmar läns förslag till Handlingsprogram för
fossilbränslefri region 2030.
_______________________
Daphne Thuvesson (MP) redovisade en protokollsanteckning
i vatten- och miljönämnden den 23 januari 2019, se bilaga.

16.

Utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och
arbetsmiljöansvaret som förtroendevald (ca 1 tim)
Föredragande: Gunilla Öhman och Monica Gullberg
Wiklund, kommunledningskontoret

Delegationsbeslut
-

Beslut om att avstå att lämna synpunkter på betänkandet Nya
regler om faderskap och föräldraskap (SOU 2018:68)

-

Beslut om att avstå att lämna synpunkter på promemorian
Ändring i förordningen om handel med utsläppsrätter för att
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undanta vissa mindre fjärrvärmeanläggningar från Europeiska
unionens system för handel med utsläppsrätter
-

Sammanställning av delegationsbeslut inom kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet –
december 2018

-

Brandkårens tillsyn av skydd och tillstånd december 2018

Anmälningsärenden
-

Arbetsutskottets protokoll den 18 december 2018 och den 22
januari 2019

-

Planutskottets protokoll den 18 december 2018 och den 22
januari 2019

-

Utskottet för integration och arbetsmarknads protokoll den
17 januari 2019

-

Avrapportering tillsynsbesök enligt arkivlagen och tillsynsplan
2019

-

Uppföljande granskning av grundskolornas arbete för att
motverka kränkande behandling

-

Uppföljande granskning av arkiv och diarieföring

-

Uppföljande granskning av intern kontroll inom
redovisningsområdet
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Protokollsanteckning
Ärende 15, Yttrande över Region Kalmar läns remiss Handlingsprogram
för fossilbränslefri region
Daphne Thuvesson (MP) redovisade en protokollsanteckning i vatten- och
miljönämnden den 23 januari 2019:
”Miljöpartiet stödjer i huvudsak nämndens remissvar och särskilt uttalandet om
vikten av att hålla uppvärmningen under 1,5 grader som avgörande för att
hejda klimatförändringarnas effekter och att Region Kalmar ser över
möjligheten att anta samma målformulering som Kalmar. För att kunna
stabilisera uppvärmningen till 1,5 grader krävs snabba och genomgripande
utsläppsreduktioner inom alla samhällssektorer.
Att bli fossilbränslefri är en viktig del i att hejda uppvärmningen genom att
minska koldioxidutsläpp. Kalmar kommun har ett fastställt mål om att vara
helt fossilbränslefri till 2030. Detta är inte förhandlingsbart. Utöver detta krävs
mycket arbete för att minska andra växthusgaser och för att skapa negativa
koldioxidutsläpp om vi ska nå vårt mål att också vara klimatneutrala till 2045.
Tiden är kort.
Därför är vi emot den föreslagna ändringen i delmål 2.2.
Det står i Handlingsprogram: ’Delmål 2.2 Flyg. År 2019 använder de bolag
som trafikerar Kalmar läns flygplatser 5% flygbiobränsle. År 2025 är
motsvarande siffra 50% och år 2030 kan man erbjuda flygbolagen 100%
flygbiobränsle.’
Som det uttryckts kommer inte man att nå ändå fram. Det räcker inte att man
kan erbjuda 100% flygbiobränsle år 2030, det måste också användas av
flygbolagen om målet ska nås. För att vara tydlig ska det stå att flygplatsen ska
bara erbjuda 100% biobränsle eller annan klimatneutral alternativ.
Tyvärr vill nämnden i sitt remissvar försvaga målsättningen ytterligare: ’År
2019 använder de bolag som trafikerar sträcken Kalmar-Stockholm minst 5%
flygbiobränsle. År 2025 är motsvarande siffra 50% och år 2030 kan man
erbjuda flygbolagen 100% biobränsle.’
Krav på användning av biobränsle ställs inte på andra bolag som trafikera
flygplatsen (t.ex. charterflyg, en ny internationell flyglinje till Frankfurt eller
annan internationell hub som Social demokrater lovade innan valet). Den
förslagna förändringen är inte i linje med beslutet som har tagits i
kommunfullmäktige att Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt
fossilbränslefritt till 2030. En ändring av den inriktningen kan inte tas som ett
beslut endast i KS.
Den 15:e augusti 2017 beslutade KF att ändra i hur kommunalt betalda resor
klimatkompenseras. De medel som kommunens klimatkompensation ger (ca
744 000:- 2016) beslutades användas för inköp av bioflygbränsle under 2018 –
2020. Framväxten av biobränsle för flygplan ansågs vara en förutsättning för
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att minska användningen av fossila bränslen och därmed även flygets
klimatpåverkan. I bakgrunden konstaterades att kommunens fastställt mål om
att vara fossilbränslefri kommun till 2030 står fast och att det inkluderar
flygnäringen som förväntas arbeta aktiv för att nå målet.
Den 18:e juni 2018 gav Anders Andersson, ordförande i Kalmar Öland
Airport, i ett interpellationssvar till Daphne Thuvesson, Mp följande
information om de ekonomiska förutsättningarna för Kalmar Ölands Airport
att nå målet :
- Hela flygbranschen har ställt sig bakom målet 50% inblandning av biobränsle
till 2025.
- Ansvaret för att nå detta mål är flygplatsens men för att nå målen krävs
politiskt vilja till omställning på riksplanet och en bred samsyn regionalt.
- Flygbranschens intresseföreningen Svenskt Flyg har en färdplan som
diskuterar hur inrikesflyg ska kunna vara fossilfritt 2030 och allt flyg som
startar vid svenska flygplatser, både in- och utrikes, ska vara fossilfritt 2045.”

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

2019-01-30

Ärendebeteckning

KS 2018/1063

Kommunstyrelsen

Granskning av kommunens hantering av riktade
bidrag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt och
överlämnar det till kommunens revisorer som svar på granskning av
kommunens hantering av riktade bidrag.
Bakgrund
Bidrag av olika slag är en viktig del av en kommuns finansiering.
Sammanställningar från SKL visar att Sverige under de senaste åren erhållit ca
10-12 miljarder sek/år i EU-stöd till olika verksamheter. Enligt en annan
kartläggning från SKL, har de riktade statsbidragen ökat i omfattning under
2000-talet. 2016 fanns det mer än 120 olika typer av statsbidrag för kommuner
att söka - all med sina egna regelverk och fördelningsprinciper. Utöver detta
publicerar svenska myndigheter (t.ex. Vinnova, Trafikverket, Hav- och
Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen) regelbundet konkurrensutsatta
utlysningar av medel till innovations och utvecklingsprojekt med bl.a.
kommuner som målgrupp.
I revisionsrapport ”Granskning av kommunens hantering av riktade bidrag”
från oktober 2018 undersöker EY huruvida Kalmar kommun har tillräcklig
kontroll över hanteringen av riktade bidrag (statsbidrag, EU bidrag och andra
förekommande bidrag). Revisorerna har granskat hela kedjan från identifiering
av möjligheter att söka bidrag till återrapportering av utförda prestationer och
eventuella återbetalningar. Granskningen har genomförts genom
dokumentstudier, intervjuer samt stickprov från totalt sex riktade statsbidrag
och ett EU-bidrag inom barn- och ungdomsnämnden (nu utbildningsnämnden), socialnämnden, omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden,
samt kommunstyrelsen.
Den samlade bedömningen är att det finns en fungerande hantering och
redovisning av riktade bidrag på tjänstemannanivå inom de granskade
nämnderna. Samtidigt konstateras att rutinerna kring nämndernas styrning i
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förhållande till bidragen bör förtydligas. I rapporten rekommenderas olika
åtgärder för de granskade nämnderna.
Kommunstyrelsen rekommenderas att:
1. ”Upprätta kommungemensamma riktlinjer för projektredovisning, i
syfte att säkerställa en enhetlig och korrekt redovisning av projekt.”
2. Kommunen bör eftersträva att samtliga kostnader tillhörande projekt
knyts till respektive projektredovisning.
3. Säkerställa att nämnderna erbjuds tillräckligt stöd i arbetet med
ansökningar och redovisningar av riktade bidrag.
Överväganden angående rekommendationer till
kommunstyrelsen
1. Upprätta kommungemensamma riktlinjer för projektredovisning, i
syfte att säkerställa en enhetlig och korrekt redovisning av projekt.
2. Kommunen bör eftersträva att samtliga kostnader tillhörande projekt
knyts till respektive projektredovisning.
Kommunledningskontoret instämmer med revisorerna om vikten av att
Kalmar kommun har god kapacitet att ta fram korrekta redovisningar för
projekt med riktade bidrag och projektkostnader tydligt skiljs åt från ordinarie
drift. Att ha ett robust system på plats är avgörande för kommunens
möjligheter att söka och driva verksamhet med riktade bidrag.
Kommunledningskontoret är dock tveksamt till behovet och nyttan av nya,
kommungemensamma riktlinjer.
Varje bidragsgivare/finansieringsprogram har sina specifika riktlinjer och
mallar i vilka det ställs höga krav på rapportering och särredovisning av
projektkostnader. Kraven varierar stort beroende av finansiär och vilken typ av
projekt det handlar om. Parallellt med de projektspecifika riktlinjerna finns
Kalmar kommuns ordinarie ekonomisystem och uppföljningsrutiner
tillgängliga för förvaltningarna när externa projekt ska redovisas. Ytterligare
stöd finns i verksamhetshandbokens kommungemensamma mallar för
”uppdragsbeställningar” och ”projektdirektiv”. Syftet med dessa är att säkra att
beställare och utförare är överens om vad som ska göras, samt när
lägesrapporter och slutredovisning ska ske etc.
Den samlade bedömningen är att mycket av det revisorerna efterfrågar finns på
plats och att eventuella nya kommungemensamma riktlinjer skulle riskerar att
krocka med existerande system och därför skapa onödigt dubbelarbete för
förvaltningarna. I stället för att utforma nya riktlinjer för redovisning av riktade
bidrag bör kommunledningskontorets roll bestå i att höja kunskapen om
befintliga regler och följa upp att de används på rätt sätt.
3. Säkerställa att nämnderna erbjuds tillräckligt stöd i arbetet med
ansökningar och redovisningar av riktade bidrag.
I revisionsrapporten preciseras inte vad som är ett ”tillräckligt stöd” från
kommunstyrelsen eller hur det skulle kunna utformas.
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Behovet av stöd varierar mellan förvaltningarna och vad som är ”tillräckligt”
beror delvis på vilken typ riktade bidrag det handlar om, och vilken roll
(projektledare eller partner) kommunen förväntas ha i projekten. I
revisionsrapporten granskas i huvudsak projekt som finansieras med riktade
statsbidrag, t.ex. ”Lärarlönelyftet” och ”Ökad bemanning inom äldrevården”.
Den här typen av bidrag beviljas till de sökande med utgångspunkt i
kommunens befolkningsmängd och/eller antalet invånare i respektive
målgrupp.
För riktade bidrag till innovations- och utvecklingsprojekt, t.ex. ”Eco-udden”
som drivs av Socialförvaltningen eller ”Cities Multimodal” som leds av
Samhällsbyggnadskontoret, är konkurrensen mellan de sökande
organisationerna betydligt hårdare. Syftet är att utveckla innovativa metoder
tillsammans med andra organisationer och kraven på att kunna redovisa
nyskapande resultat är högre än för de riktade statsbidragen. Generellt sett
krävs mer stöd till förvaltningarna - eller större interna resurser på
förvaltningarna - för att lyckas med ansökningar och redovisningar av den
senare typen av projekt.
När det gäller riktade statsbidrag: I den av kommunfullmäktige beslutade
Verksamhetsplan med budget 2019 och ekonomisk planering 2020-2021
fastslås på sidan 37; ”I Kalmar har nämnderna ansvar för att bevaka och söka
riktade statsbidrag inom sina respektive verksamhetsområden”. Denna
ansvarsfördelning har tillämpats under en längre tid. Det innebär att respektive
nämnd med sin förvaltning byggt upp kompetens inom sina ansvarsområden
att följa lagstiftning och myndighetsutövning med därtill hörande
bidragshantering (till exempel genom Skolverket och Socialstyrelsen). I dessa
delar bedöms respektive fackförvaltning, snarare än kommunledningskontoret,
ha kompetens och kapacitet att säkerställa tillräckligt stöd i arbetet med
ansökning och redovisning av riktade bidrag.
När det gäller riktade bidrag från EU eller svenska myndigheter till innovations- och
utvecklingsprojekt: Även här finns det en förväntan på förvaltningarna att ta
huvudansvaret för att ansöka om och driva projekt: Följande skrivning finns i
budget 2019 och ekonomisk planering 2020-2021 på sid 14 ”Internationellt
samarbete blir ett allt viktigare verktyg för att skapa mervärden för kommunens
invånare, näringsliv och vår egen verksamhet samt för att uppnå visionen om
ett integrerat, hållbart och framgångsrikt Kalmar. Förvaltningar och bolag i
Kalmar kommun uppmuntras att i större utsträckning än i dag använda
resurser från EU:s stöd och program för att förstärka utvecklingsinsatser och
höja kvaliteten i verksamheten…”
Kommunledningskontoret erbjuder i dag förvaltningarna stöd med bl.a.
information om finansieringsmöjligheter, hjälp att hitta samarbetsparterns och
med att skriva och planera ansökningar. Här finns det säkert saker som kan
förbättras och behov av förstärkning när det gäller t.ex. ekonomistöd. Men det
är också viktigt att förvaltningarna blir mer aktiva och lyfter in
externfinansierad utvecklingsprojekt som en naturlig del av sitt långsiktiga
förbättringsarbete. Sakkunniga/experter från förvaltningarna behöver ges
större utrymme att delta både i ansökan, genomförandet och utvärderingen av
externfinansierade projekt. Hur detta ska göras i praktiken bör respektive
förvaltning vara med och ta ställning till.
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Kommunledningskontoret avser därför att under 2019 skapa en
förvaltningsövergripande arbetsgrupp, med syftet att förbättra kommunens
förutsättningar att söka och driva externfinansierade innovations- och
utvecklingsprojekt. Frågeställningar för gruppen skulle t.ex. kunna vara: Hur
kan möjligheter till externfinansiering lyftas in tidigt som en ordinarie del av
budgetprocess och läggas in i förvaltningarnas verksamhetsplanering.? Vilken
typ av kompetensutveckling och eventuell resursförstärkning behövs för att
förbättra förutsättningarna till att söka och driva externfinansierade
utvecklingsprojekt? En viktig del skulle också vara att underlätta
erfarenhetsutbyte mellan förvaltningarna.

Anders Almqvist
Strateg för EU och internationella frågor

Bilaga:
Granskningsrapport

Jonas Sverkén
förvaltningschef

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Karl-Johan Daleén
Tel 0480-45 75 30

Datum

2018-12-19

Ärendebeteckning

KS 2018/1148

Kommunstyrelsen

Svar på granskning av kommunens
krisberedskap och brandskyddsarbete
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningskontorets yttrande som
sitt och överlämna det till kommunens revisorer som svar på granskningen av
kommunens krisberedskap och brandskyddsarbete.
Bakgrund
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun har EY
genomfört en granskning av kommunens krisberedskap och brandskyddsarbete. Det övergripande syftet var att bedöma om nämnder och bolag inom
Kalmar kommun har ändamålsenliga handlingsplaner för allvarliga händelser,
främst vid brand.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att ”Kalmar kommun i allt
väsentligt har ändamålsenliga handlingsplaner vid allvarliga händelser, främst
vid brand. Granskningen visar att kommunen har fastställda handlingsprogram,
risk- och sårbarhetsanalyser, krisledningsplan m.m. i enlighet med gällande
lagstiftning. Det finns ett stort antal dokument i den kommungemensamma
verksamhetshandboken som utgör ett stöd för verksamheterna i arbetet med
brandskydd och krisberedskap. Roll- och ansvarsfördelningen gällande både
krisberedskap och brandsäkerhet är tydligt beskriven i den kommungemensamma verksamhetshandboken och i krisledningsplanen för innevarande
mandatperiod.
Kalmar kommun bedriver delar av sin verksamhet i lokaler som ägs av en
privat fastighetsägare. Det noteras att det inte skett någon systematisk
genomgång av samtliga hyresavtal för att säkerställa att rätt gränsdragningslista
(innehåller bl.a. fördelning av ansvaret gällande det tekniska brandskyddet)
används.
Vår bedömning är att det finns fastställda rutiner och stöddokument avseende
utbildning, övningar och samverkan kring brandsäkerhet och krisberedskap.
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Det finns en fastställd struktur för kommunens arbete gällande krisberedskap
och brandsäkerhet som bör inkludera de kommunala bolagen på ett tydligare
sätt.”
Revisorerna ger följande rekommendationer:
• Tydliggör vilka styrdokument avseende krisberedskap och brandskydd
som även gäller de kommunala bolagen och implementera därefter
kommunens struktur och arbetssätt i tillämpliga delar.
• Säkerställ att gränsdragningslistor finns för samtliga interna och externa
hyresavtal.
• Nämndernas årliga internkontrollplaner bör innehålla kontrollmoment
med avseende på det systematiska brandskyddsarbetet.
• Kommunens arbete med framtagande av en larmpolicy bör ha hög
prioritet. Larmpolicyn bör omfatta hela kommunkoncernen.
• Undersök möjligheten till att införa ett systemstöd som möjliggör en
dokumentation av genomförda utbildningar för varje medarbetare.
Yttrande
Revisorerna har granskat ett område som är oerhört viktigt och det är
glädjande att läsa att kommunen i allt väsentligt har ändamålsenliga handlingsplaner. De rekommendationer som revisorerna lämnat och som berör
kommunstyrelsens verksamhet besvaras genom nedanstående.
Tydliggör vilka styrdokument avseende krisberedskap och brandskydd
som även gäller de kommunala bolagen och implementera därefter
kommunens struktur och arbetssätt i tillämpliga delar
Ett möte kommer att genomföras med representanter för kommunbolaget.
Vid mötet kommer berörda styrdokument att gås igenom för att identifiera
vilka som även gäller de kommunala bolagen. Kommunbolaget och dess bolag
äger därefter frågan om att implementera struktur och arbetssätt i tillämpliga
delar.
Säkerställ att gränsdragningslistor finns för samtliga interna och externa
hyresavtal
Även här kommer räddningstjänsten att anordna ett möte och i detta fall med
kommunens serviceförvaltning, Kalmarhem AB och Kifab med tanke på att
samtliga hyr/hyr ut lokaler. Vid mötet kommer kraven gällande gränsdragningslistor att gås igenom. Det åligger sedan serviceförvaltningen och de två
kommunala bolagen att säkerställa att det finns gränsdragningslistor för
samtliga interna och externa hyresavtal.
Nämndernas årliga internkontrollplaner bör innehålla kontrollmoment
med avseende på det systematiska brandskyddsarbetet
Kommunstyrelsen har i sitt förslag till internkontrollplan för 2019 noterat två
risker inom området ”Bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete”.
Den första risken är: ”Risk för att kommunen inte tillhandahåller en tillräcklig
och likvärdig räddningstjänst”. Riskvärdet har bedömts till 12 vilket innebär att
kontrollmoment ska noteras vilket också är under framtagande.
Den andra risken är: ”Risk för att kommunens säkerhetsarbete inte sker
optimalt”. Riskvärdet är satt till sex och därmed krävs inget kontrollmoment. I
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kommentaren till detta står bland annat: ”Risken för att ledningen inte innehar
tillräcklig kunskap inom systematiskt brandskydd och inte känner sitt ansvar
bedöms också som liten. Kommunen har processer och rutiner för att
tillhandahålla systematiskt brandskydd.”
Kommunens arbete med framtagande av en larmpolicy bör ha hög
prioritet. Larmpolicyn bör omfatta hela kommunkoncernen
Den övergripande larm-/trygghetspolicyn som politikerna har fattat beslut om
har av olika anledningar tyvärr försenats. Larmpolicyn är oerhört viktig och
arbete pågår för att en remissutgåva ska finnas klar under andra kvartalet 2019.
Inriktningen är att policyn ska omfatta hela kommunkoncernen och kunna
fastställas under hösten 2019.
Undersök möjligheten till att införa ett systemstöd som möjliggör en
dokumentation av genomförda utbildningar för varje medarbetare
Kalmar kommun har idag systemet ViaCompetence där utbildningar läggs in
och där medarbetare kan anmäla sig till dessa. Redan idag finns möjligheten
både för en enskild anställd liksom för chefer att, när de är inloggade i
systemet, se vilka utbildningar personer gått. Chefen kan även få fram en lista
på en specifik utbildning för att se samtliga personer som deltog vid utbildningstillfället. Den 31 mars tillhandhåller inte leverantören längre systemet
ViaCompetence utan uppgifterna går över till systemet Winlas. Samma
uppgifter som finns i ViaCompetence kommer att finnas i Winlas.

Karl-Johan Daleén
Räddningschef

Bilaga
Granskning av kommunens krisberedskap och brandskyddsarbete
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Inledning
Kommunledningskontorets verksamhet

Kommunledningskontoret (KLK) leder och samordnar verksamheten i Kalmar kommun. Strategiska och
kommungemensamma frågor är prioriterade. Kommunledningskontorets personal ska vara tillgänglig,
lyhörd och ge ett gott bemötande till alla. Kontorets huvuduppgifter är bland annat att på bästa sätt ge
stöd och service till Kalmar kommuns politiska organisation, bolag samt förvaltningar och till allmänheten.
Inför 2019 har kommunledningskontoret genomgått en omorganisation. Verksamheten är nu organiserad
med kommundirektören (koncernledning) och stab samt projekt- och byggenhet samt förvaltningschef för
kommunledningskontoret. Under kommunledningskontorets förvaltningschef finns en enhet för hållbarhet och strategi samt ytterligare nio verksamhetsområden: arbete och välfärd, ekonomi, HR, upphandling
och kansli, kommunikation, exploatering, brandkåren, överförmyndarverksamhet och IT.

Kommundirektör

Kommundirektören leder koncernledningen och har en stab till sitt förfogande. Det finns också en projekt- och byggenhet kopplad till koncernledningen, vars uppgift är att uppnå hög effektivitet i genomförandeprocessen av kommunens investeringar. Koncernledningen arbetar med strategifrågor för Kalmar
kommuns utveckling och har det samlade ansvaret för kommunen.
I och med omorganiseringen har näringslivsfrågorna flyttats in direkt under kommundirektören i syfte att
ytterligare stärka företagsklimatet i kommunen. Näringslivsfrågor inom Kalmar kommun hanteras av näringslivschefen med hjälp av företagslotsar, inflyttarlots, landsbygdsutvecklare och universitetsstrateg som
är placerade inom andra verksamheter inom kontoret. Samverkan på olika sätt och på olika plan är viktiga
ledord och ett brett kontaktnät finns därför med näringslivet, Kalmar Science Park AB, Regionförbundet i
Kalmar län, Arbetsförmedlingen, olika näringslivsorganisationer, företagarföreningar, andra kommuner,
med flera.
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Utöver näringslivschefen är även ekonomidirektören, HR-chefen samt kommunikationschefen direkt
underställd kommundirektören.
På enheten för hållbarhet och strategi finns kommunens strateger inom ekologisk hållbarhet, social hållbarhet, universitet och EU/internationella frågor. Därutöver finns folkhälsosamordnaren samt handläggare och utvecklare inom social och ekologisk hållbarhet placerade inom enheten.
Arbete och välfärd

Verksamhetsområde arbete och välfärd består av arbetsmarknadsenheten, flykting- och integrationsenhet,
samt kunskapsnavet.
Flykting och integration administrerar och stödjer de anvisade flyktingarna som kommer till Kalmar
kommun. De bistår t.ex. i frågor gällande försörjning, boende, svenska för invandrare, samhällsinformation, m.m.
Arbetsmarknadsenheten arbetar för att lindra effekterna av arbetslösheten och stärka den enskilde individens ställning på arbetsmarknaden. Aktuella arbetsmarknadsinsatser genomförs utifrån anvisningar ifrån
Arbetsförmedlingen. Placeringar av olika typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder sker i egna verksamheter, den övriga kommunala sektorn, föreningar samt i ideella hjälporganisationer. Målgruppen är arbetssökande kommuninvånare som är inskrivna på Arbetsförmedlingen i åldern 16-64 år. Det stora flertalet av
deltagarna befinner sig i ett utsatt läge på arbetsmarknaden.
Kunskapsnavet ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen. Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner har samverkat kring vuxenutbildning sedan 1997. I den kommunala vuxenutbildningen ingår;
grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, lärvux, svenska för invandrare samt olika
upphandlade utbildningar. Kunskapsnavet samordnar infrastrukturen för vuxenutbildningen och genomför utbildning utifrån arbetsmarknadens krav på kompetens och utifrån enskilda individers önskemål och
behov.
Ekonomi

Verksamhetsområde ekonomi består av två delar: ekonomi och ekonomi- och lönecenter. Ekonomi ansvarar för kommunens planerings- och uppföljningsprocess, upprättar kommunens års- och flerårsbudget,
delårsbokslut, bokslut och årsredovisning för kommunen och kommunkoncernen. Här ligger även ansvaret för kommunens finansverksamhet med planering och hantering av likvida medel, låne- och borgensadministration, finansstatistik till centrala myndigheter, skattedeklarationer, anläggningsredovisning samt
samordning av kommunens stiftelseförvaltning för 50 donationer liksom det övergripande ansvaret inom
kvalitets- och miljöfrågor.
Enheten ekonomi- och lönecenters uppdrag är att säkerställa effektiva processer för Kalmar kommuns
ekonomi- och löneadministration. Ekonomiadministration har det övergripande ansvaret för kommunens
kund- och leverantörsreskontra, den centrala kassahanteringen, löpande redovisning, fakturahantering
(både kund och leverantör) och kravverksamhet. Löneadministration ansvarar för hantering av kommunkoncernens löner, support och utbildning i självservice, support vid tillämpning av lönerelaterade avtal,
lagar och regler samt pensionshandläggning.
Sedan årsskiftet 2018-2019 är systemförvaltarskapet för ekonomi- och lönesystemet organiserat på ITenheten.
HR

I omorganiseringen inför 2019 har personalenheten och arbetsmiljöenheten lagts ihop till en HRverksamhet vars uppgift är att vara ett stöd för kommunens förvaltningar och bolag när det handlar om
personalfrågor, såsom arbetsmiljö, rekrytering, rehabilitering och hälsofrämjande arbete. HR ansvarar för
strategiska personalfrågor och övergripande personalpolitiska riktlinjer.
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Upphandling och kansli

Upphandling och kansli är även den en stödfunktion till kommunens förvaltningar och bolag. De hanterar
upphandlingsfrågor, juridiska frågor, sekreterarskap, kallelser och protokoll till kommunfullmäktige,
kommunstyrelse, arbets- och planutskott. Beslutsunderlag och dokumenthantering är en central uppgift
och såväl registrator som kommunarkivet är placerade här. Enheten ansvarar även för vaktmästeri och
kontorsservice.
Kommunikation

Kommunikationsenheten ansvarar för kommunikationsfrågor, såsom annonsering, foto, sociala medier,
massmediehantering och utbildningar inom kommunikation. På enheten finns också kontaktcenter som
möter och hjälper kommunmedborgare, besökare och företag via telefon, mail och sociala medier.
Exploatering

Exploatering ansvarar för köp och försäljning av mark och byggnader, utbyggnad av verksamhets- och
bostadsområden, tomträttsupplåtelser och avgäldsregleringar. Exploateringsverksamheten är det affärsmässiga resultatet av den mark som Kalmar kommun exploaterat för utbyggnad av arbets- och bostadsområden.
Brandkåren

Inom infrastruktur och skydd ingår också brandkåren vars huvudsakliga uppdrag är räddningstjänst, förebyggande av brand och andra olyckor enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och tillsyn enligt LSO och
Lagen om brandfarliga och explosiva ämnen (LBE). Kommunens säkerhetssamordnare har till uppgift att bedriva intern och extern utbildning inom området skydd och säkerhet samt samordna och utbilda Kalmar
kommun avseende uppgifter enligt Lagen om extraordinära händelser. Från och med 2019 finns Trygghetsoch larmcentralen som en enhet under brandkåren.
Överförmyndarverksamhet

Överförmyndarnämndens kansli administrerar och hanterar utbildning och arvoden till de gode män som
finns inom Kalmar, Borgholm och Mörbylånga kommuner samt har tillsyn över dessa. Från och med 2019
finns en gemensam nämnd för Kalmar, Borgholm och Mörbylånga.
IT

IT-verksamheten är från och med 2019 överflyttad till kommunledningskontoret från serviceförvaltningen. IT-enheten hanterar kommunkoncernens IT-miljö, vilket innefattar bland annat datorer och leverans
av en stabil och säker IT-funktion. Kundsupport är en stor del av den dagliga IT-verksamheten. ITenheten har även hand om telefonin inom Kalmar kommuns verksamheter. Enheten står också för drift
och utveckling av Kalmar kommuns serverpark, nätverk och trådlöst nätverk.
Gymnasieskola

Kalmar kommun har tillsammans med Borgholm, Mörbylånga och Torsås kommuner överlämnat huvudmannaskapet för gymnasieskolan till Kalmarsunds Gymnasieförbund. Kommunerna ersätter gymnasieförbundet utifrån antalet 16- till 19-åringar som finns i respektive kommun.
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Verksamhetsmål
Kommunfullmäktige har beslutat om 25 mål som sedan har brutits ner till nämndsmål för den egna verksamheten inom följande fokusområden: ”Ordning och reda i ekonomin”, ”Ett grönare Kalmar”, ”Ett
växande attraktivt Kalmar”, ”Hög kvalitet i välfärden” samt ”Personal och arbetsmiljö”. Kommunledningskontoret har sedan med utgångspunkt i respektive nämndsmål definierat tidsplan, aktiviteter, mätning och resurser. Målen, aktiviteterna och uppdragen redovisas i bilaga ”Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2019”.
Kommunstyrelsen har antagit 16 nämndsmål knutna kommunfullmäktiges mål. Ett flertal aktiviteter har
knutits till målen för att de ska uppnås. Därtill har kommunstyrelsen erhållit 6 uppdrag som ska genomföras under 2019.
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Ekonomiska förutsättningar
Kommunen och kommunens verksamhet växer kraftigt och detta märks tydligt på kommunledningskontoret. Flera verksamheter signalerar nu att i och med att Kalmar kommun växer, växer också verksamheten och mer personal kommer att behövas i framtiden. Verksamheterna behöver därför se över vilka effektiviseringar som kan göras för att klara av de ökade kraven. Som ett led i att effektivisera och digitalisera
verksamheten kommer en verksamhetsutvecklare med inriktning på digitalisering att anställas från och
med 1 mars 2019.
Kommunledningskontorets internbudget för nettodriftkostnader uppgår sammantaget för verksamheterna
till 632 072 tkr vilket är en ökning med 66 907 tkr jämfört med föregående år. De förändringar som påverkar kontorets budgetram redovisas i nedanstående tabell.
Förändringar 2019 jämfört med 2018
Tkr
Budgetram 2018
Partistöd

565 165
891

Ramfinansiering av IT-verksamheten

42 015

Val till riksdag, landsting och kommun

-1 500

Val till Europaparlamentet
Kompensation för minskade tomträttsavgälder
Vatten- och miljönämnd samt utskott för integration och arbetsmarknad
Arkivcentrum flyttkostnader och drift, framflyttad tidsplan

1 000
351
1 200
-1 000

Effekt av komponentavskrivning

113

Kalmar 2020

600

Servicepunkter landsbygd

500

Köp av tjänst Kalmar Science Park AB
Folkhälsosamordnare, Kalmar mot droger
Gymnasieförbundet justering ram
Kompensation kostnadsökning, köpt verksamhet och löneökningar

Summa förändringar, KF budget dec 2018

200
1 143
18 246
2 346
66 105

Budgetram till samhällsbyggnadskontoret
Budgetram från serviceförvaltningen

277

Budgetram från barn- och ungdomsförvaltningen
Budgetram från kultur- och fritidsförvaltningen
Budgetram från socialförvaltningen

292

Budgetram från omsorgsförvaltningen

233

Budgetram från Södermöre kommundelsförvaltning
Budgetram från finansen

Summa förändringar mellan förvaltningar

Summa förändringar mellan 2018 och 2019
Budgetram 2019

802

66 907
632 072
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Omfördelningen av ramar mellan förvaltningarna består av följande delar:
 Ramjustering avseende tjänster som flyttas till verksamhetsområde HR uppgår till 895 tkr
 Ramjustering av tjänst till omsorgsförvaltningen uppgår till -370 tkr
 Ramjustering avseende IT-budget från serviceförvaltningen uppgår till 210 tkr
 Ramjustering avseende tjänst som flyttats till verksamhetsområde Ekonomi uppgår till 67 tkr
Utöver de justeringar som gjorts i kommunledningskontorets totala ram görs interna omfördelningar.
Utgångspunkten för dessa är att budgetramen ska finnas där verksamheten bedrivs.
Kommunledningskontoret är en personalintensiv verksamhet där tjänstepersoner inom enheterna koncernledning, kansli, ekonomi, personal och kommunikation servar övriga förvaltningar och bolag inom
kommunen. I och med att kommunens verksamhet växer ställs också ökade krav på det stöd och service
som förvaltningarna och bolag kräver. Enheterna har idag den personal som de ekonomiska förutsättningarna ger, men skulle kraven öka krävs också ökade resurser för att hantera detta.
Flykting och integrations verksamhet är i sin helhet finansierad av bidrag från Migrationsverket och de
ekonomiska förutsättningarna är på så vis goda. Verksamheten är dock svår att planera då storleken på
bidragen är beroende av hur många som anvisas eller flyttar till kommunen och därmed svåra att förutse.
Räddningstjänstens verksamhet är hårt pressad i och med att Kalmar växer och om kvalitén ska upprätthållas i förlängningen krävs en ökad resurstilldelning. Ökade kostnader för verksamheten behöver utredas
inför kommande budgetår.
De ekonomiska förutsättningarna för område Arbetsmarknad och Kunskapsnavet är beroende av hur
arbetslösheten i Kalmar kommun utvecklas och i vilken omfattning Arbetsförmedlingen beslutar om olika
anställningsstöd. För vuxenutbildningen har den stora mängden nyanlända flyktingar medfört ett ökat krav
på SFI-utbildning. Ökade kostnader för Axel Weüdelskolan inför 2019 leder till ökad kostnad för Kunskapsnavet, vilket gör att resurser till vägledning och upphandlad utbildning behöver minskas.
IT-enheten går från att vara intäktsfinansierad till att få en rambudget. I och med detta förändras uppdraget något och det blir ännu viktigare att förvaltningarnas behov tydliggörs i budgetarbetet. Enheten ser
också stora investeringsbehov runt nätverk, utrustning och förbindelser, vilket kommer att påverka kostnaderna för förvaltningarna.
Den största interna omfördelningen i kommunledningskontorets internbudget 2019 är att Näringslivsenheten delats upp och flyttats dels till kommundirektör och dels till verksamhetsområde exploatering.
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Utmaningar och prioriteringar
Kontoret har en personalintensiv verksamhet och är beroende av flertalet specialistkunskaper och kompetent personal. I och med att kommunen växer i storlek påverkar det också flera av kommunledningskontorets verksamheter och det ställer höga krav på personalen. Utmaningen är att klara verksamheten utan
att kvalitén påverkas. Framöver behöver de personella resurserna hos den administrativa personalen ses
över om kommunen fortsätter att växa i samma takt. Kontorets utmaning för att behålla kompetensen
inom kommunen är också att personalen ska trivas och utvecklas inom verksamheten och därmed stanna.
Flera av verksamheterna kommer i framtiden att behöva ersättningsrekrytera bristyrken. Bland annat kan
nämnas företagssköterska, psykolog, jurist, informationssäkerhetssamordnare och specialpedagog. För att
lyckas i dessa rekryteringar behövs samarbete mellan enheterna men framförallt med kommunikationsenheten.
Arbete och välfärd

Ett fortsatt arbete mellan enheterna inom arbete och välfärd behövs för att bättre möta individerna och
förbättra etableringsprocessen. Kompetensförsörjning är en stor utmaning för kommunen och att få
kommunens nya invånare i egen försörjning är viktigt.
Ekonomi

Fokus för enheten är ökad samverkan på koncernnivå samt en gemensam styrning och ledning av de
övergripande ekonomifrågorna till följd av ny organisation och den nya rollen ekonomidirektör. Kommunens styrsystem Hypergene har utvecklats mycket de senaste åren och fler applikationer har tillkommit.
Detta medför ett ökat tryck på systemförvaltarna och mer användarstöd och utveckling krävs. Utvecklingen inom kommunens ekonomi- och lönecenter fortskrider, effektiviseringar och kvalitetshöjning av processerna utmanar medarbetarna att tänka i nya banor.
HR

ESF-projektet Adnos – Främja hälsa i arbetslivet fortsätter under 2019. Omställningen från rehabilitering
till mer förebyggande verksamhet ställer krav på personalen och de tjänster som verksamheten erbjuder.
Chefers förutsättningar och en organisation med rimligt stora arbetsgrupper behöver utredas. Digitalisering av tjänster inom arbetsgivarområdet precis som kompetensförsörjning och rekrytering är andra
områden som kräver stort fokus från HR-enheten.
Upphandling och kansli

Under året kommer en ersättningsrekrytering ske för en av kommunjuristerna. Strategiska upphandlingsfrågor är prioriterade och avtalstrohet m.m. kommer att följas upp under året.
Kommunikation

Kommunens olika verksamheter ser i allt större utsträckning behovet av en ökad kommunikation och en
mer teknikkrävande kommunikation. Detta ställer högre krav på kommunikatörerna och deras systemstöd.
Kommunikationsenheten ser en risk i ökade kostnader i och med att de fasta driftskostnaderna för systemen stiger. Samarbetet med de kommunala bolagen kan fortsätta att vidareutvecklas.
Exploatering

Ett växande Kalmar påverkar att fler bostäder och arbetsområden behöver exploateras och båda dessa
verksamheter är personalkrävande. Med begränsade resurser blir ekonomin en utmaning för att klara uppdraget tillsammans med en byggmarknad i högkonjunktur. Personalen är eftertraktad på arbetsmarknaden
och för att fortsätta den höga expansionstakten krävs att kommunen får behålla sin personal och kan tillsätta vakanta tjänster.
Projekten är ofta stora och komplicerade vilket ökar kraven på såväl intern som extern kommunikation
och samordning. De kommande åren är det ett flertal stora exploateringsprojekt som ska genomföras med
försäljning och utbyggnad av kommunal infrastruktur.
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Brandkåren

Inom brandkårens verksamhetsområde är den största utmaningen att Kalmar växer, vilket innebär en
mycket ansträngd arbetsbelastning för alla verksamheter. Inom förebyggande i form av fler tillsynsobjekt,
fler remisser och tillståndsansökningar, fler komplicerade plan- och byggärenden m.m. I den operativa
verksamheten innebär detta fler larm att hantera. På en 15- årsperiod har larmen att hantera ökat med nära
400 larm per år. Detta innebär en ökad sårbarhet då flera larm mer frekvent inträffar samtidigt. Det innebär också ökade kostnader i form av personalkostnader, bränslekostnader, förbrukningsmaterial och slitage på utrustning och fordon.
För den nystartade trygghets- och larmcentralen (TLC) är det viktigt att få kommunala förvaltningar och
bolag att ansluta sina tjänster till centralen. Det är den politiska inriktningen att kameraövervakning, inbrottslarm, jourtjänster etc. ska anslutas till TLC. När detta är gjort kommer TLC ha en samlad bild av
trygghetsfrågorna i kommunen. Vid sidan om det är intäkterna för anslutning till TLC viktiga för att på
sikt få en förbättrad ekonomi för TLC.
Överförmyndarverksamhet

Utvecklingen går mot att flera ärenden av många anledningar blir allt mer komplexa. Detta ställer krav på
kompetensutveckling av både handläggare och ställföreträdare. Samtidigt blir det allt svårare att rekrytera
ställföreträdare för de mest komplexa ärendena. I väntan på de utredningar som pågår på statlig nivå, som
bl.a. kan innebära delprofessionalisering av uppdraget, har flera kommuner övervägt och infört s.k. ställföreträdarenheter.
I slutet av 2018 infördes det web-baserade stödsystemet Wärna GO i verksamheten. Systemet går att
bygga vidare med e-tjänster för att hantera årsräkningar digitalt.
IT

IT-enheten ser stora utmaningar under kommande år. Bl.a. behöver nätverket en rejäl upprustning, samtidigt som förbindelserna behöver ses över då kopparledningarna kommer att försvinna. Detta påverkar
även telefonin vilket medför att den gamla växellösningen Centrex behöver lämnas.
Ökat hot från omvärld och nya lagstiftningar gör att logghantering och den centrala infrastrukturen behöver ses över. Även identitetshanteringen behöver belysas under året, där automatiseringar av olika slag är
att föredra för att minska det manuella arbetet. En ny plan för officepaketet kommer också att bli nödvändig att ta fram under året eftersom Microsoft valt att lägga ned den version som kommunen använder
för närvarande. Ytterligare digitala verktyg kan tillkomma som kan effektivisera många processer och arbetssätt inom kommunen.
Vidare så kommer hela IT-verksamheten att belysas under 2019 för att hitta förbättringar för att ytterligare
sätta kunden i fokus, ett uppdrag som kallas 2.0.
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Kvalitet i verksamheten
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

Kommunledningskontorets verksamhet är differentierad varmed den är svår att följa och jämföra med
andra. För att följa utvecklingen av verksamheten har följande mått valts som ändå visar delar av verksamheten.
Förvaltningscheferna i Kalmar kommun får årligen svara på en enkät om de är nöjda med kommunledningskontorets verksamhet. På en skala mellan 1 (inte alls nöjd) till 4 (mycket nöjd) har förvaltningscheferna svarat 3,13 som genomsnitt i 2018 års enkät. I 2017 års undersökning var betyget 3,28.
Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Insikt utgörs av en enkätundersökning
och de områden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden; information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättsäkerhet och effektivitet.
Nyckeltal
2017
76

2016
77

2014
70

Företagsklimat (Insikt) Totalt NKI KKVH

74

74

65

Liknande kommuner
Måttet 62-69 är godkänt, 70-80 högt och över 80 mycket högt

70

71

69

Kalmar

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

Kommunledningskontoret
Kalmar kommun

Jag trivs och känner mig trygg i min
arbetsgrupp

Kommunledningskontoret
Kalmar kommun

Jag upplever att min arbetsmiljö totalt
sett är god

2018
4,4

2016
4,3

2014
4,4

4,4

4,4

4,3

4,0
3,9

3,9
3,8

4,1
3,7
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Kostnadseffektivitetsmått

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

Nämnds- och styrelsepolitiska
nettokostnader (kr/inv)
Näringslivsbefrämjande
åtgärder, nettokostnad (kr/inv)
Särskilt riktade insatser,
nettokostnad (kr/inv)
Administrationsindex
(administativ personal/total
personal)

2017

2016

2015

Kalmar

236

235

249

KKVH

325

305

331

Liknande kommuner

276

297

321

Kalmar

503

436

416

KKVH

161

162

161

Liknande kommuner

505

509

458

Kalmar

583

493

415

KKVH

554

530

391

Liknande kommuner

640

638

481

Kalmar

12,06

11,43

10,81

KKVH

11,74

11,55

11,41

Liknande kommuner

13,07

13,02

12,93

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 lägre
andel administrativ personal i förhållande till liknande kommuner, men jämfört med KKVH är den högre
för 2017.
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Personal
Kommunledningskontoret har 289 tillsvidareanställda tom den 31 december 2018. Inför 2019 har verksamhetsområde IT flyttats över till kommunledningskontoret, samt nya projekt- och byggenheten. Dessa
förändringar påverkar antal tjänster inom kommunledningskontoret.
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var för 2018 98,4 % och kontoret har inte någon medarbetare
som ofrivilligt arbetar deltid. Medelåldern på kommunledningskontoret var 2018 47,5 år. Personalomsättningen för 2018 var 4,0 % och högre i jämförelse med 2017.
Personalstruktur 31 dec

2018

Tillsvidareanställda

Kvinnor

2017
Totalt

Män

Kvinnor

Totalt

Män

168

121

289

142

110

252

163,4

121

284,4

138,4

110,5

248,9

Genomsnitt sysselsättningsgrad i %

97,2

100,0

98,4

97,5

99,5

98,4

Andel heltider i %

92,8

100,0

95,8

93,7

99,1

95,7

Medelålder

48,6

46,0

47,5

48,9

47,6

48,3

5,1

2,6

4,0

0,0

1,8

0,8

Antal
Årsarbetare

Personalomsättning i %

Åldersfördelning 2018

Antal

150
100
50
6
3

0

≤ 29 år
Kvinnor

51

30

32

46

62

12
25

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60-67 år

22

Män

Pensionsavgångar

Om pensionsavgångarna görs vid 65 års ålder kommer 5 medarbetare (samtliga kvinnor) att gå i pension
under 2019. Till och med 2021 är antalet förväntade pensionsavgångar 16 (11 kvinnor och 5 män).
Förväntade pensionsavgångar

>= 65
år

64 år

63 år

62 år

61 år

60 år

59 år

58 år

57 år

Tillsvidareanställda

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totalt

5

6

5

2

12

11

7

7

9

Kvinnor

5

5

1

2

8

7

5

5

7

1

4

4

4

2

2

2

Män
17

13

Rekrytering

Under 2018 har kommunledningskontoret haft 40 annonser för rekryteringar till 53 tjänster. Det är bland
annat ekonomihandläggare, exploateringsingenjör, överförmyndarhandläggare, kanslisekreterare, folkhälsosamordnare och handläggare inom social hållbarhet.
Sjukfrånvaro och hälsofrämjande arbete

Kommunledningskontoret har en låg sjukfrånvaro jämfört med övriga förvaltningar. Under 2018 har sjukfrånvaron varit högre första halvåret i jämfört med 2017. Den ackumulerade sjukfrånvaron för 2018 är
3 %, vilket är samma för 2017.
Under 2018 har ett hälsofrämjande arbete gjorts för att sänka sjuktalen, blanda annat genom systematiskt
arbetsmiljöarbete (SAM), utbildningar och i ESF-projektet AdNos.
Total sjukfrånvaro i % av
ordinarie arbetad tid

2018
Kvinnor

2017
Totalt

Män

Kvinnor

Totalt

Män

18-29 år

5,0

1,2

2,8

0,7

0,4

0,6

30-49 år

2,8

1,7

2,2

4,9

1,3

2,9

50-67 år

3,0

5,3

3,8

2,5

4,8

3,3

Totalt

2,9

3,1

3,0

3,4

2,5

3,0
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Driftsbudget
Kommunledningskontorets budget är till största delen ramfinansierad, endast en mindre del av verksamheten finansieras med intäkter eller delvis med intäkter.
Personalkostnaderna ökar för kommunledningskontoret under 2019, vilket beror på att fler antal verksamheter flyttats över till förvaltningen. Övriga kostnader kommer också att öka på grund av att verksamhetsområde IT från och med 2019 tillhör kommunledningskontoret.
Budget per verksamhet

Kommunledningskontorets budget per verksamhetområde beskrivs i nedanstående diagram. Cirka hälften,
47% av kontorets budgetram går till gymnasieverksamheten. Därefter har ekonomi den största andelen
med 10%, brandkåren 9 % och IT 8%. Därefter har kommundirektör och arbete och välfärd 6 % vardera,
HR 5 % och upphandling och kansli 4 %. Kommunikation, överförmyndare och exploatering har resterande andelar.
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Av tabellen nedan framgår att kommunledningskontorets ram har ökat med 66 907 tkr jämfört med 2018.
Ökningen beror till allra största delen på att verksamhetsområde IT är överflyttat till kommunledningskontoret och i och med detta även fått en rambudget. De var tidigare intäktsfinansierade. Gymnasieförbundet har fått utökad budget beroende på fler antalet 16- till 19-åringar, samt att kostnaderna har ökat för
förbundet. Övriga ökningar inom förvaltningen beror bland annat på att en vatten- och miljönämnd och
ett integrations- och arbetsmarknadsutskott skapas inför 2019, satsning på Kalmar 2020 och servicepunkter i kommunen.
Övriga justeringar består av interna omflyttningar av verksamheter inom förvaltningen, som till exempel
att näringslivsenheten har flyttats till koncernledningen. Verksamhetsområdena har även blivit kompenserade för löneökningar.
Driftsbudget

2019

2018

Budget

Budget

Skillnad

35 370

27 916

7 454

Upphandling och kansli

27 950

27 194

756

Ekonomi

61 452

60 620

832

HR

29 911

30 692

-781

Arbete och välfärd

40 737

40 549

188

0

11 318

-11 318

4 932

1 614

3 318

tkr
Verksamhetsområde
Koncernledning

Näringsliv
Projekt och exploatering

0

0

0

Kommunikation

15 565

17 243

-1 678

IT

49 696

0

49 696

Brandkåren

54 576

54 407

169

Överförmyndare

11 527

11 502

25

Gymnasieskola

300 356

282 110

18 246

Summa

632 072

565 165

66 907

Exploatering

16

Investeringsbudget
Investeringsbudget
tkr

2019

2018

Budget

Budget

Skillnad

Verksamhet
Inventarier kommunledningskontoret inkl. brandkåren

3 700

200

3 500

4 000

4 000

0

116 500

180 700

-64 200

11 000

0

11 000

4 700

3 000

1 700

Investeringar fastigheter och infrastruktur enl KF budget

364 300

373 200

-8 900

Summa

504 200

561 100

-56 900

Ekonomienheten
Exploateringsverksamheten
IT
Brandkåren

Totalt investeringsanslag för kommunledningskontoret uppgår för 2019 till 504 200 tkr. 3 700 tkr finns
upptaget för enheternas behov av återinvesteringar. För investeringar i anläggningstillgångar i Kalmar
Hamn AB:s verksamhet upptas 4 000 tkr. 116 500 tkr netto finns upptaget för exploateringsverksamheten.
De största projekten under år 2019 är i Ölandshamnen, Fjölebro, Vimpeltorpet, Södra staden och på
Fredriksskans IT-verksamhetens investeringar uppgår till totalt 11 000 tkr. Utöver ramanslaget är ytterligare 4 700 tkr beviljat för reinvesteringar hos brandkåren.
Investeringar i kommunens fastigheter och infrastruktur som genomförs av serviceförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret, men där kommunstyrelsen är beställare, uppgår till 364 300 tkr. Ramen och innehållet överensstämmer med budgeten som kommunfullmäktige beslutade i december 2018.
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Organisationsenhet: Kommunstyrelsen

Period: Januari
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Uppföljningsrapport
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EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER
Under denna rubrik kan förvaltningar och bolag lägga in egna mål och aktiviteter som man vill följa upp, och som saknar koppling till
kommunfullmäktiges fokusområden och mål.

Kommunstyrelsens egna mål
Under denna rubrik kan kommunstyrelsen lägga in eventuella nämndsmål och aktiviteter som inte är kopplade till fullmäktigemålen.
För att det arbete som redovisas under denna rubrik ska bli synliggjort i de centrala uppföljningarna bör man skriva in relevanta delar
i kommentarerna under kommunfullmäktiges respektive fokusområde.

FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN
Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. God
ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.
X

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

Ansvarig

Processorienterat arbetssätt

Ylva Gorton

Analysera och utveckla
kommunledningskontorets
stödfunktioner

Jonas Sverk
én

Status

Färdigställandegrad

Kommentar

Uppdrag - Översyn av
resursfördelningssystemen

Ej påbörjad

Genomföra en översyn av resursfördelningssystemen.

Uppdrag - Effektivisera och samordna

Ej påbörjad

Effektivisera och samordna kommunens verksamheter så att frigjorda resurser också kan hämtas in.

Uppdrag - Långsiktig ekonomisk planering

Ej påbörjad

Genomföra en studie med långsiktig ekonomisk planering fram till 2027.

FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR
Kalmar ska fortsätta vara en av Sveriges grönaste kommuner och ett föredöme inom miljöområdet.

Fullmäktigemål - Avfall
Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till 2025.
X

Nämndsmål - Avfallet inom kommunkoncernen ska
minska med 30 procent från 2018 till 2025.
Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till 2025.
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Aktivitet

Ansvarig

Stickprov på brännbara
avfallets vikt

Cecilia Ahlgr
en

Ta fram och distribuera
kommunikationsmaterial –
planscher etc

Cecilia Ahlgr
en

Internrevision kring hur
avfallshanteringen fungerar
inom kommunen

Cecilia Ahlgr
en

Status

Färdigställandegrad

Kommentar

Fullmäktigemål - Livsmedel
Andelen livsmedel som är ekologiska eller ursprungsmärkta Sverige i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 75 procent 2020,
varav minst 30 procent ska vara ekologiska. Minst 40 procent ska komma från närområdet.
X

Nämndsmål - Livsmedel
Andelen livsmedel som är ekologiska eller ursprungsmärkta Sverige i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 75 procent 2020,
varav minst 30 procent ska vara ekologiska. Minst 40 procent ska komma från närområdet.
Aktivitet

Ansvarig

Bevaka rutinen för inköp av
livsmedel

Anna Sverre
sdotter

Status

Färdigställandegrad

Kommentar

Fullmäktigemål - Fordon och transporter
Kalmar kommuns egna fordon och inköpta transporter ska vara fossilbränslefria 2023.
X

Nämndsmål - Fordon och transporter
Kalmar kommuns egna fordon och inköpta transporter ska vara fossilbränslefria 2023.
Aktivitet

Ansvarig

Bevaka att fossilfria alternativ
väljs vid upphandling då så är
möjligt.

Anna Sverre
sdotter

Skapa ett systematiskt
arbetssätt för att ställa krav och
följa upp upphandlingar där
transporter är en del av den
inköpta tjänsten

Anna Sverre
sdotter

Status

Färdigställandegrad

Kommentar

FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR
Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar,
inflyttare och satsningar på infrastruktur.

Fullmäktigemål - Arbetslöshet
Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner.
X

Nämndsmål - Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket
och våra jämförelsekommuner.
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Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommun
Aktivitet

Ansvarig

Ta fram en plan för det
uppsökande arbetet riktat mot
arbetssökande ungdomar

Niklas Ander
sson

Se över process för att
arbetssökande snabbare ska
komma ut på arbetsmarknaden

Niklas Ander
sson

Status

Färdigställandegrad

Kommentar

Fullmäktigemål - Företagsklimat
Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna avseende företagsklimat.
X

Nämndsmål - Företagsklimatet
Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna avseende företagsklimat.
Aktivitet

Ansvarig

Arrangera minst två möten där
näringslivsutveckling är temat.
Målet är minst 100 deltagande
företag per tillfälle.

Thomas Davi
dsson

Fortsätta utveckla Tema-Webb
under www.kalmar.se med
starkt fokus på näringslivsfrågor.

Thomas Davi
dsson

Status

Färdigställandegrad

Kommentar

Fullmäktigemål - Tryggaste residenskommun
Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun.
X

Nämndsmål - Tryggaste residenskommun
Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun
Aktivitet

Ansvarig

Formera en projektgrupp/komm
ission med kommunövergripand
e ansvar för att utveckla
trygghetsarbetet så att målet
uppnås.

Ann-Sofie
Lagercrantz

Utreda förutsättningar för
användande av trygghetsvärdar
/trygghetsvakter i det
trygghetsskapande arbetet.

Karl-Johan
Daleén

Genomföra ett utbildningstillfäll
e om korruption i samverkan
med polisens nationella
avdelning ( NOA).

Ann-Sofie
Lagercrantz

Samordna arbetet med
kommunens och polisens
medborgarlöften för perioden
2019-2020

Ann-Sofie
Lagercrantz

Status

Färdigställandegrad

Kommentar

Fullmäktigemål - Attraktiv kommun
Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna i Sverige att besöka, att växa upp, bo och åldras i.
X
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Nämndsmål - Attraktiv kommun
Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna i Sverige att besöka, att växa upp, bo och åldras i.
Aktivitet

Ansvarig

En översyn av kommunens
infarter

Henrik Nilsso
n

Status

Färdigställandegrad

Kommentar

Färdigställandegrad

Kommentar

Fullmäktigemål - Tillgänglighet
Kalmar ska vara en kommun med hög tillgänglighet.
X

Nämndsmål - Hög tillgänglighet
Kalmar ska vara en kommun med hög tillgänglighet.
Aktivitet

Ansvarig

Utreda förutsättningarna för en
lättläst version på kommunens
hemsida

Henrik Nilsso
n

Översikt tillgänglighet telefoni,
IT

Henrik Nilsso
n

Status

Fullmäktigemål - Bostäder
Samlat i kommunkoncernen ska vi möjliggöra för att minst 500 bostäder kan färdigställas varav hälften är hyresbostäder.
X

Nämndsmål - Bostäder
Samlat i kommunkoncernen ska vi möjliggöra för att minst 500 bostäder kan färdigställas varav hälften är hyresbostäder.
Aktivitet

Ansvarig

Bygga ut planlagda områden
för bostäder

Pär Svanfeldt

Status

Färdigställandegrad

Kommentar

Fullmäktigemål - Fler i arbete
Kalmar kommun ska få fler i arbete snabbare. 60 procent av de som lämnar etableringsuppdraget ska gå till arbete eller reguljära
studier.
X

Nämndsmål - Fler i arbete
Kalmar kommun ska få fler i arbete snabbare. 60 procent av de som lämnar etableringsuppdraget ska gå till arbete eller reguljära
studier.
Aktivitet

Ansvarig

Genomföra en jobbspårskonfer
ens tillsammans med
arbetsförmedlingen och
kranskommunerna.

Lina Löfströ
m

Se över process för att korta
ledtiden till egenförsörjning
genom studier eller arbete

Lina Löfströ
m
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Färdigställandegrad

Kommentar
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Aktivitet

Ansvarig

Genomföra föreläsning för
personal som jobbar med
arbetslösa utrikesfödda
personer

Lina Löfströ
m

Genomföra en JOBBklar-mässa
hösten 2019 för målgruppen
med flera aktörer.

Lina Löfströ
m

Status

Färdigställandegrad

Kommentar

Fullmäktigemål - Utrikesfödda medarbetare
Andelen utrikesfödda medarbetare i kommunen ska öka.
X

Nämndsmål - Utrikesfödda medarbetare
Andelen utrikesfödda medarbetare i kommunen ska öka.
Aktivitet

Ansvarig

Informera chefer i normkritisk
kompetensbaserad rekrytering

Anne Elgmar
k

Säkra processen för
rekrytering för att säkerställa
att ingen diskriminering sker

Anne Elgmar
k

Alltid kalla minst en utrikes
född person som uppfyller
kompetenskraven till intervju

Anne Elgmar
k

Status

Färdigställandegrad

Kommentar

Uppdrag - Krusenstiernska gården

Ej påbörjad

Ta fram förslag på hur stiftelsens verksamhet ska organiseras för att därigenom öka förutsättningar och möjligheter för utvecklingen
av Stiftelsen Krusenstiernska gården.

Uppdrag - Idékatalog för attraktivitet

Ej påbörjad

Ta fram en idékatalog för tio år framåt för att förstärka kommunens attraktivitet.

FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN
I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att
kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet.

FOKUSOMRÅDE - PERSONAL OCH ARBETSMILJÖ
Kalmar kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare.

Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet
Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022, vilket innebär att alla verksamheter säkerställer:
• Likvärdig service och bemötande
• Likvärdig myndighetsutövning
• Likvärdig resursfördelning
• Jämställd fördelning av makt och inflytande
till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.
X

Nämndsmål - Jämställdhetssäkrad verksamhet
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Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022, vilket innebär att alla verksamheter säkerställer:
• Likvärdig service och bemötande
• Likvärdig myndighetsutövning
• Likvärdig resursfördelning
• Jämställd fördelning av makt och inflytande
till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.
Aktivitet

Ansvarig

Fastställa en plan för
förvaltningens process så att
jämställdhetsmålet 2022
uppnås

Ann-Sofie
Lagercrantz

Utreda förutsättningarna för
implementering av SKLs
checklista för jämställda beslut

Ann-Sofie
Lagercrantz

Utreda en implementering av
SKLs vägledning för
jämställdhetsintegrerade
beslutsunderlag

Ann-Sofie
Lagercrantz

Erbjuda förvaltningens
ledningsgrupp och
nyckelbefattningar
JGL-utbildning

Ann-Sofie
Lagercrantz

Arbetet med jämställdhetsintegr
erad budget och uppföljning
utvärderas och följs upp

Ann-Sofie
Lagercrantz

Status

Färdigställandegrad

Kommentar

Färdigställandegrad

Kommentar

Fullmäktigemål - Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag.
X

Nämndsmål - Sjukfrånvaro
Förvaltningens sjukfrånvaro ska minska.
Aktivitet

Ansvarig

Samtliga chefer ska genomgå
SAM-utbildning

Anne Elgmar
k

Utveckla HR-verksamhetens
stöd för att minska
sjukfrånvaron

Anne Elgmar
k

Status

Fullmäktigemål - E-hälsokommun
Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år 2022.
X

Nämndsmål - E-hälsokommun
Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år 2022.

Fullmäktigemål - Hållbart medarbetarengagemang
Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang (HME).
X
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Nämndsmål - Hållbart medarbetarengagemang
Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang (HME).
Aktivitet

Ansvarig

Ta fram ett koncept för att
kommunicera mål och vision

Anne Elgmar
k

Status

Färdigställandegrad

Uppdrag - Lägesrapport digitalisering

Kommentar

Ej påbörjad

Sammanställa lägesrapport under hösten 2019, över hur arbetet med digitalisering fortskrider och där alla verksamheter redovisar
sina framsteg och planer.

Fokusområde
Beskriv Fokusområde
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Anna Emrin

Datum

2019-01-29

Ärendebeteckning

KS 2018/0011

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens årsrapport 2018
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.
Anna Emrin
ekonom
Bilagor
Kommunstyrelsens årsrapport 2018
Uppföljningsrapport intern kontroll

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

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.

2018-11-01 09:29

1

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,
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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
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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

anem003, 2019-01-28 21:00

1

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

anem003, 2019-01-28 21:00

3

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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Status

Bedömning

Kommentar
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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.
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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)
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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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är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande sätt.
Kommunstyrelse, som ansvarig nämnd för kommunledningskontorets verksamhet, ska därmed säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig inom
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För att identifiera de områden där riskerna är störst för att verksamheten inte
fungerar på ett tillfredsställande sätt har en riskanalys gjorts. Utifrån denna har
sedan de områden där risktalet är mer än 8 valts ut och dessa ska sedan testas
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Ledningsprocesser
Fastställa mål och fördela resurser
• Ta fram statistik
• Ta fram budget och följa upp den
• Hantera mål och uppdrag
• Ta fram underlag genom omvärldsbevakning

Risk för att verksamheten inte jobbar mot fastställda mål
och att resurser inte fördelas optimalt
Det finns risk för att verksamheten inte jobbar mot fastställda mål och att resurser inte fördelas optimalt. Detta kan till exempel bero
på att målen inte är kända hos medarbetarna, att det finns oklarheter i organisationen eller att rutiner inte fungerar. Det finns risk för
att mål, uppdrag och beslut som inte finns med i verksamhetsplanen utan i andra handlingsplaner, strategier och program inte följs
upp.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta ska inträffa bedöms som liten då information om verksamhetens mål kommuniceras ut på enheterna och
rutiner finns. Avstämning görs av att verksamheten jobbar mot målen i budgetuppföljningen varje tertial samt att beslut och rutiner
följs. Budgetprocessen ser till att resurserna fördelas på ett optimalt sätt. Om risken skulle inträffa bedöms skadan kunna bli allvarlig
och ha en väsentlig påverkan på verksamheten. Mål och uppdrag ska så långt det är möjligt koncentreras till verksamhetsplanen.

Risk för felbedömning av omvärldsrisker
Det finns risk för felbedömningar av risker i omvärlden. Kommunens tjänstepersoner blir överhopade med information och det finns
risk för att de gör felbedömningar. Det finns också risk för att oväntade händelser inträffar som påverkar verksamheten och
ekonomin.

Kategori: Omvärldsrisk
Riskvärde: 3 (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som mycket liten då verksamheterna har en omfattande omvärldsanalys, deltar och är
aktiva i flera nätverk samt prenumererar på för verksamheterna relevanta nyhetsbrev. Konsekvensen om kommunen skulle göra
felbedömningar av omvärlden skulle kunna leda till allvarlig skada och påverkan för verksamheten. Om signaler på att en allvarlig
situation skulle dyka upp görs alltid en avstämning med majoriteten så att verksamheten leds i rätt riktning.

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 dubbelarbete
Risk för dubbelarbete mellan enheter och mellan förvaltningar. Om inte ansvarsfördelningen är tillräckligt tydlig när kommunen
fördelar uppdrag och projekt finns det risk för att flera enheter/förvaltningar arbetar med samma saker varvid dubbelarbete kan
uppstå. Resurser tas då i anspråk som skulle kunna användas till annat.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 2)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som stor, dvs det kan hända några gånger om året. Detta eftersom organisationen är
stor och det är svårt att nå ut med information till alla om vad som är på gång. Det skulle kunna leda till att organisationen tar egna
initiativ men saknar kännedom om att ärendet handhas av andra. Det finns också risk för att medarbetare inte är medvetna om
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ansvarsfördelningen mellan förvaltningar. Konsekvensen av dubbelarbete bedöms ha liten påverkan men kan innebära viss
ekonomisk påverkan samt skicka otydliga signaler till verksamheten.

Risk för att verksamheten inte hinner anpassas vid
lagändring
Det finns risk för att verksamheten inte hinner anpassas vid en eventuell lagändring. Den kommunala verksamheten tenderar att bli
mer och mer detaljstyrd via lagar och regler.

Kategori: Legal risk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att verksamheten inte skulle hinna anpassas till en lagändring bedöms som liten. Kommunledningskontoret har en
god omvärldsbevakning och fångar upp lagändringar som påverkar verksamheten. När system upphandlas ställs ofta krav på att
uppdateringar utifrån ändrad lagstiftning ska ingå. Det gäller till exempel personalsystemet. Om verksamheten inte skulle hinna
anpassas vid lagändringar kan det leda till en allvarlig skada eller påverkan, främst i form av förtroendeskada för kommunen.

Risk för otydliga beslutsunderlag
Risk för att de beslutsunderlag som förmedlas till politikerna inte är tillräckligt tydliga, vilket skulle kunna leda till att felaktiga beslut
fattas eller att beslut fattas på felaktiga grunder. Brister kan föreligga vid målrapportering eller att informationen inte presenteras på
ett optimalt sätt. Det kan också finnas risk för att felaktig information hämtas från system som inte har uppdaterats korrekt (felaktig
filöverföring, fel vid manuell registrering, system fungerar inte på avsett sätt, mänskliga faktorn).

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som liten då samtliga beslutsunderlag gås igenom innan de skickas ut till berörda.
Kommunen har också en rutin för inlämning av beslutsunderlag och vad de ska innehålla. Rimlighetsbedömning görs av information
som hämtas ur system innan de presenteras i beslutsunderlag. Konsekvensen om detta skulle inträffa bedöms som allvarlig då
skadan på verksamheten skulle kunna vara omfattande och förtroendet för kommunen påverkas.

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: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta händer bedöms som liten. För att förhindra att arbetsuppgifter inte blir utförda eller görs på ett felaktigt sätt
sker löpande översyn och aktualitetskontroll av arbetsrutiner och arbetsinstruktioner. Rutiner följs även 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.
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Huvudprocesser
Allmänt främja Kalmars näringsliv
• Lotsa företagare i den kommunala organisationen
• Genomföra företagsbesök
• Erbjuda ändamålsenliga lokaler för det lokala näringslivet
• Genomföra starta-eget kurser
• Hantera etableringsfrågor

Risk för att företagare inte lotsas rätt i den kommunala
organisationen
Det finns risk för att kommunen inte lyckas lotsa företagare rätt i den kommunala organisationen. Kommunens organisation är stor
med både förvaltningar och bolag och det är inte alltid som företagslotsarna får kännedom om organisationsförändringar. Det är inte
alltid som organisationen ute har kännedom om att kommunen har företagslotsar anställda vilket också kan påverka målet om
företagsklimatet. Alla chefsled ska känna sig delaktiga i näringslivsutveckling, nöjd kundindex och bra bemötande. Det finns risk att
det inte verkställs.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten för att risken inträffar ses som låg då kommunen har ett internt samarbete och god kompetens finns hos
förvaltningarna. Företagslotsarna arbetar med att informera om sina tjänster inom de kommunala verksamheterna. Konsekvensen
värderas som allvarlig då det skulle kunna leda till att näringslivet i Kalmar inte utvecklas optimalt.

Bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete
• Planera åtgärder inför extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
• Tillhandahålla räddningstjänst
• Arbeta med frågor inom förebyggande brandskydd

Risk för att kommunens säkerhetsarbete inte sker
optimalt
Risk att implementering av brandskyddsrutiner och säkerhetsrutiner inte görs ute i förvaltningarna och att ledningen inte känner att
det är deras ansvar.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Risken för att ledningen inte innehar tillräcklig kunskap inom systematiskt brandskydd och inte känner sitt ansvar bedöms också som
liten. Kommunen har processer och rutiner för att tillhandahålla systematiskt brandskydd. Konsekvensen och påverkan på
verksamheten om detta inte fungerar bedöms som allvarlig.

Risk för att kommunen inte tillhandahåller en tillräcklig
och likvärdig räddningstjänst
Kalmar växer i form av fler och mer komplexa byggnader, fler invånare, fler fordon på vägarna, mer turism etc. Detta leder till fler
räddningsinsatser och brandkåren larmas frekvent ut till mer än en insats samtidigt vilket påverkar förmågan att hjälpa de drabbade
på ett effektivt sätt och att samhällsskydd inte sker optimalt.

Kategori: Omvärldsrisk
Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 4)
Kommentar:
Sannolikheten för att kommunen inte skulle tillhandahålla en tillräcklig och likvärdig räddningstjänst bedöms som stor.
Konsekvensen och påverkan på samhället och verksamheten om detta inte fungerar bedöms som mycket allvarlig.
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Kontrollmoment

Beskrivning

Ansvarig

Metod

Frekvens

Identifiera ”dubbella
rm”

Identifiera antal ”dubbellarm” under året och
notera eventuella konsekvenser av detta.

Karl-Johan Daleén

Protokollförs
löpande vid TLC.

Avstämning två
gånger per år.

Bidra till individers utveckling och lärande
• Leda och stödja barns utveckling och lärande i förskola och pedagogisk omsorg
• Leda och stödja elevers utveckling och lärande i förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola
• Anordna gymnasial vuxenutbildning
• Bedriva och utveckla gymnasial utbildning
• Bedriva och utveckla kommunal vuxenutbildning

Risk för att vuxenutbildning inte kan utföras på ett
optimalt sätt
Risk att anordnare saknas för utbildning varpå utbildningen inte kan utföras, trots att arbetsmarknaden har behov av arbetskraft. Risk
att eleven inte lotsats till den bäst anpassade utbildningen. Vuxenutbildningen samordnas tillsammans med Mörbylånga och Torsås
kommuner och innefattar därmed ett stort geografiskt område. Risk finns att informationen inte når ut till alla.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten för att kommunen inte kan genomföra vuxenutbildningen optimalt bedöms som liten. Verksamheten har ett flertal
mötesplatser och nätverk där de löpande har kontakt med utbildningsanordnare för att diskutera utbildningar och arbetsmarknadens
behov av arbetskraft. Vägledarna som lotsar eleverna är kompetenta och har god kännedom om utbildningar och hur de ska bemöta
eleverna. Konsekvensen värderas som allvarlig.

Främja ett rikt kultur- och fritidsliv
• Erbjuda kulturaktiveter
• Erbjuda undervisning
• Svara för informationsförsörjning
• Stödja föreningslivet
• Sköta inom- och utomhusanläggningar för idrott och friluftsliv

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
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Risk för att detaljplaneprocessen och
genomförandeprocessen inte följs
Risk för att detaljplaneprocessen och genomförandeprocessen inte följs. Flera aktörer och förvaltningar är involverade i processerna
och om processerna inte följs kan detta leda till att felaktiga beslut fattas etc.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten för att processerna inte följs bedöms som liten. Löpande uppföljning av processerna görs vid internrevision.
Konsekvensen av om processerna inte följs bedöms som stor då skadan kan bli allvarlig eller har stor påverkan på verksamheten
och kan t ex innebära att felaktiga beslut fattas.

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

Ansvarig

Metod

Frekvens

Investeringsproces
sen

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

Pär Svanfeldt

Internrevision

En gång per år

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: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten för att kommunen inte löser boendefrågan för invandrare och flyktingar bedöms som lägre än tidigare. I Kalmar
kommun råder brist på bostäder och det är svårt att hitta lämpligt boende men det har skett en förändring sista tiden vilket gjort det
något enklare. Det handlar dels om en ökad byggnation av bostäder men även ett intensivt arbete med att bygga kontakter med
hyresvärdar. Konsekvensen av om kommunen inte löser bostadsfrågan bedöms som stor då åtagandet enligt anvisningslagen i
denna situation inte kan uppfyllas.

Risk för att överförmyndarverksamheten inte kan utföra
sina åtagande
Risk att verksamheten inte uppfyller olika krav då den för närvarande är hårt belastad. Risk att gode män saknas då behovet ökar.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
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Kommentar:
Sannolikheten att överförmyndarverksamheten inte kan utföra alla sina åtaganden i rätt tid bedöms som liten. Ett utvecklingsarbete
har påbörjats och delvis genomförts på kansliet med bl.a. målet att gå igenom samtliga processer, förtydliga rutiner, utvecklad
information på hemsidan m.m. Konsekvensen om åtagandet inte följs bedöms som allvarlig.

Risk för att kommunen inte lyckas lindra effekter av
arbetslöshet
Risk för att kommunen inte lyckas lindra effekter av arbetslöshet då personer som arbetsförmedlingen anvisas står långt ifrån
arbetsmarknaden. Detta innebär att det är svårare att hitta lämplig sysselsättning inom de kommunala verksamheterna.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 2)
Kommentar:
Sannolikheten att kommunen står inför en utmaning när det gäller att placera arbetsförmedlingens anvisade bedöms som stor.
Personerna som arbetsförmedlingen anvisar står längre ifrån arbetsmarknaden än tidigare samtidigt som kommunens verksamhet
kräver mer kvalificerad arbetskraft. I dagsläget bedöms konsekvensen som begränsad men kan komma att förändras.

Värna om miljö och hälsa
• Bidra till säker livsmedelshantering
• Erbjuda energirådgivning
• Hantera frågor om naturvård
• Hantera avfall
• Ta emot felanmälan
• Bidra till bättre livsmiljö för människor, djur och natur
• Hantera strandskyddsdispens

Risk för att kemikalier orsakar person- eller miljöskada
Risk för att kemikalier orsakar person- eller miljöskada eller onödig miljöbelastning. Ett stort antal kemikalier hanteras vid
kommunens verksamheter. Rutiner finns för hantering och uppföljning av dessa, dock följs inte rutinerna i alla avseenden.
Riskvärdering av kemikalier pågår, men finns inte utförd för alla kemikalier. Arbete enligt utbytesprincipen sker inte heller på ett aktivt
och strukturerat sätt.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten för person- eller miljöskada bedöms som liten då rutiner och säkerhetsföreskrifter finns för hantering av kemikalier. De
"farligaste" kemikalierna hanteras av få personer med god utbildning. Ett kemikaliehanteringssystem är under införande och kommer
att vara ett mycket bra stöd i risk- och utbytesarbetet. Konsekvensen av om kemikalier används på ett felaktigt sätt bedöms som
allvarlig då det kan leda till personskada eller skador på miljön.
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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

Ansvarig

Metod

Frekvens

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.

Anna Emrin

Stickprovet bör omfatta
minst två promille av
kontrollperiodens totala
antal leverantörsfakturo
r.

Vid två tillfällen
under året.

Attestförteckning

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

Jonas Stockhaus

Hämta attestförteckning
i ärendehanteringssyst
em och jämför med
systemförvaltarens
handling.

Minst en gång per
år men alltid om
förändring av
attestförteckning
sker.

Firmatecknare

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

Anna Emrin

Stickprov på minst 10
av årets ingångna avtal.

Vid minst ett tillfälle
under året.

Kontroll av
registerad attest

Kontrollera att attestförteckningar är
korrekt uppdaterade i utbetalande
system.

Jonas Stockhaus

Genomgång av att
samtliga attestförteckni
ngar överensstämmer
med utbetalande
systems inlagda
attestkontroller
avseende attestant,
ansvar och belopp

Vid ett tillfälle
under året.

Teckningsrätt på
banken

Kontrollera att teckningsrätten på
banken överensstämmer med beslutad
firmateckning.

Yvonne Norman

Bankbehörigheter
jämförs med beslutade
firmatecknare.

Två gånger per år.

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:
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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.

Kontrollmoment

Beskrivning

Ansvarig

Metod

Frekvens

Kontering

Kontroll av kontering mot
kommunbas13.

Anna Emrin

Stickprov av leverantör
sfakturor ur ekonomisys
temet som kontrolleras
mot kommunbas13
avseende kontoslag
och motpart. Stickprove
t bör omfatta två
promille av kontrollerad
periods leverantörsfakt
uror.

Vid två tillfällen
under året.

Representation,
kurser och resor

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

Anna Emrin

Stickprov från
leverantörsreskontran.
Stickproven bör
omfatta en procent av
respektive baskontos
leverantörsfakturor för
kontrollerad period.
Kontrollera baskonto
för representation,
livsmedel, måltid, resor
och kurser.

Två gånger per år.

Förfallna fakturor

Kontrollera att det inte finns några
förfallna leverantörsfakturor vid
månadsbryt.

Bengt Sjöstedt

Kontrollera via
fakturahanteringssyste
met att inga fakturor
förfallit till betalning
den 10:e varje månad

En gång per månad

Kontroll av attest

Kontrollera att personer med
systembehörighet inte har
beslutattesterat leverantörsfakturor.

Maria Björkman

Kontrollera att samtliga
personer med
systembehörighet har
hanterat rätten till
beslutsattest på korrekt
sätt. Vid kontroll av
handläggare med
systembehörighet ska
ingen beslutattest
förekomma såvida det
inte är handläggare
med beslutsattest och
systembehörighet. För
handläggare med båda
behörigheterna sker
utökad kontroll med
hjälp av stickprov.

Två gånger per år.

Leverantör

Kontroll av leverantörernas status.

Bengt Sjöstedt

Via Inyett kontrolleras
leverantörernas status
vid betalning. Vid
anmärkning från Inyett
dokumenteras åtgärd.

Varje dag

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
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lagstiftning.

Kontrollmoment

Beskrivning

Ansvarig

Metod

Frekvens

Bokföringsorder

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

Anna Emrin

Stickprov ur redovisnin
gen. Stickprovet bör
omfatta två promille av
kontrollerad period.

Vid två tillfällen
under året.

Avstämning av
balanskonton

Tillse att balanskonto stäms av
regelbundet och mot korrekta underlag.

Anna A. Johansson

Samtliga balanskonton
för respektive
förvaltning kontrolleras
mot underlag.

Löpande konton
ska kontrolleras
månadsvis.
Samtliga konton
ska vara avstämda
vid del och
helårsbokslut.
Undantag lagerkont
o som inte
inventerats vid
delårsbokslutet.

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

Ansvarig

Metod

Frekvens

Fakturering i rätt tid

Kontroll av att fakturering sker i rätt tid.

Bengt Sjöstedt

Stickprov ur
kundreskontran.
Stickprovet bör omfatta
två promille av
kontrollerad period.
Kontrollera att tiden
mellan leverans av
vara/tjänst och
fakturering inte
överstiger två månader.

Vid två tillfällen
under året.

Korrekt debiterade
avgifter

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

Bengt Sjöstedt

Stickprov ur
kundreskontran.
Stickprovet bör omfatta
två promille av
kontrollerad period.

Vid två tillfällen
under året.

Rutiner för ströfaktu
rering

Uppföljning mot budget för att fånga
upp avvikande intäkter, dvs intäkter
som kan ha missats att fakturera.

Anna Emrin

Kontroll av redovisade
intäkter mot budget.

Kontroll av
redovisade intäkter
och avsaknad av
redovisade intäkter
varannan månad i
samband med
uppföljning.

Risk för brister i hanteringen av mervärdesskatt
Det finns risk för att kommunens hantering och redovisning av mervärdesskatt är felaktig. Momslagstiftningen är komplicerad vilket
ökar risken för fel.
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Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att det skulle bli fel på momsen bedöms som liten då kommunen har bra system och rutiner för detta. Största risken
för felaktig momsredovisning finns avseende hyrbilsfakturor och representationsfakturor samt vid ströfakturering av kundfakturor.
Konsekvensen om detta skulle inträffa bedöms bli allvarlig och leda till skada för verksamheten. Felaktig redovisning av ingående
moms kan ge upphov till skattetillägg och förtroendeskada för kommunen.

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: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
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.

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: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att kommunen skulle bryta mot lagstiftningen bedöms som liten då tydliga rutiner finns om vad som ska eller inte ska
diarieföras samt hur gallring ska utföras. 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.

Risk för felaktig hantering av ärenden och dokument
Det finns risk för att ärenden och skrivelser inte hanteras eller besvaras. Risken ökar om post/ärenden går direkt till tjänsteperson
istället för till myndigheten. Det finns också risk för att uppdrag och projekt från nämnd/styrelse och kommunfullmäktige inte hanteras
eller besvaras.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att inkommen post eller andra ärenden och skrivelser inte behandlas bedöms som liten. Kommunen har rutiner för hur
posthantering ska ske och hur inkomna handlingar och uppdrag ska registreras. Sannolikheten för att ärenden som går direkt till
tjänsteperson inte behandlas bedöms också som liten och orsaken är i sådana fall den mänskliga faktorn. Konsekvensen för om ett
ärende inte behandlas eller besvaras bedöms som allvarlig då detta innebär en förtroendeskada för kommunen. Även annan skada
kan förekomma beroende på ärendets karaktär.

kljad, 2019-01-30 21:50

11

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
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 2)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som hög då informationsflödet är högt i samhället och informationskanalerna är
många. Konsekvensen om detta skulle inträffa bedöms som mindre allvarlig då påverkan på verksamheten inte ses som allvarlig
beroende på vad som informeras om.

Risk för att informationen är felaktig
Det finns risk för att informationen är felaktig, inte uppdaterad, bristfällig eller kan misstolkas. Kommunen hanterar och tar emot
mycket information vilket medför en risk för felaktigheter. Det finns också flera informationskanaler in och ut vilket gör det svårare att
få kontroll över hela informationsflödet.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som liten då kvalitetssäkring av den information som lämnas görs. Det svåra är den
kommunikation som inte går via kommunikationsenheten där kontroll inte är möjlig. Konsekvensen kan bli allvarlig och leda till
förtroendeskada för kommunen.

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: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som liten. Kommunen har en löpande dialog med leverantörer av IT-system angående
förbättringsförslag vilket minskar sannolikheten för att detta inträffar. Kommunen har också anställt en digitaliseringsledare som
arbetar med att se över kommunens digitala status. Konsekvensen om IT-systemen inte stödjer verksamheten bedöms ha stor
påverkan då det kan orsaka störningar, minskad effektivitet och felhantering.
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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: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten för att detta skulle inträffa bedöms som liten då genomgång har skett av systemförvaltarmodellen inklusive roller. De
framtagna dokumenten inom informationssäkerhet behöver dock implementeras. Konsekvensen om detta inte fungerar bedöms som
allvarlig då verksamhetens effektivitet påverkas.

Risk för att system köps ute i verksamheter utan IT:s
kännedom
System för samma hantering kan finnas i flera av kommunens verksamheter vilket innebär en onödig kostnad. Informationssäkerhet,
drift och underhåll av systemet beaktas ej vid införskaffandet.

Kategori: IT-risk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 2)
Kommentar:
Kommunen hanterar ett stort antal IT system och sannolikheten att införskaffande sker utan IT enhetens medverkan bedöms som
stor. Konsekvensen bedöms leda till begränsad skada på verksamheten.

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

Ansvarig

Metod

Frekvens

Behörighet hos
personer som bytt
befattning under
2018.

Avstämning med löneadministratören
angående personer som bytt befattning
vid förvaltningen.

Robert Carlsson

Kontroll av behörighet
till ekonomi och
personalsystem
tillsammans med
HR-/lön samt
IT-verksamheten.
Internrevision.

1 gång /år

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
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• 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)
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

Ansvarig

Metod

Frekvens

Redovisning av lön

Kontroll av att lönen redovisas rätt.

Anna Emrin

Genomgång av
lönedetaljfilen för att
kontrollera att
personalens lön har
rapporterats på rätt
verksamhet.

Varannan månad i
samband med
uppföljning.

Korrekt ersättning
till förtroendevalda

Kontroll av ersättning till
förtroendevalda mot arvodesreglerna

Bengt Sjöstedt

Stickprov på två
utbetalda ersättningar
till förtroendevalda
ledamöter i kommunsty
relsen mot arvodesregl
erna.

Varje månad

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:
Kommunen arbetar på många olika områden för att minska risken. Exempelvis stäms kompetensbehovet av vid utvecklingssamtal,
kommunen erbjuder ett flertal internutbildningar och en kompetensförsörjningsplan finns framtagen. Kalmar kommun är också aktiv
på sociala media t ex Linkedin och en arbetsgrupp arbetar aktivt med "Kalmar kommun en attraktiv arbetsgivare" och stort fokus
läggs på arbetsmiljöarbetearbete. Nöjd medarbetarindex ingår som en del i medarbetarenkäten och följs upp löpande.
Trots många aktiviteter bedöms sannolikheten som stor att risken ska inträffa då kraven på våra verksamheter förändras och nya
personalbehov uppstår frekvent 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

Ansvarig

Metod

Frekvens

Kommunen en
attraktiv arbetsgivar
e

Uppföljning av nöjd medarbetarindex
(medarbetarenkät)

Anne Elgmark

Följa utfallet av hållbart
medarbetarengageman
g i medarbetarenkäten.

En gång per år
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Kontrollmoment

Beskrivning

Ansvarig

Metod

Frekvens

Vakanta tjänster

Följa upp antal vakanta tjänster som
inte blivit tillsatta

Anne Elgmark

Uppföljning av
avslutade/avbrutna
rekryteringar i
Offentliga jobb ev
kompletterad med
intervju av rekryterande
chef.

En gång per år

Risk för att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet
inte uppfylls
Det finns risk för att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte uppfylls. Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren
huvudansvarig för arbetsmiljön och arbetsförhållanden på arbetsplatsen. Arbetsmiljön gäller både fysiska som psykosociala
förhållanden. En god arbetsmiljö ger engagerade medarbetare som bidrar till verksamhetens kvalitet, resultat och mål.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att kommunen som organisation inte kan uppfylla kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet i sin helhet bedöms
som stor då kommunen har en omfattande verksamhet med flera olika arbetsställen och mycket personal. Konsekvensen om kraven
i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte uppfylls bedöms ha allvarlig påverkan på verksamheten i form av minskad trivsel, ökad
sjukfrånvaro, högre personalomsättning samt ökad risk för tillbud och arbetsskador. Detta kan leda till bristande måluppfyllelse,
minskad kvalitet och sämre resultat i kommunens verksamheter.

Kontrollmoment

Beskrivning

Ansvarig

Metod

Frekvens

Uppföljning av det
systematiska
arbetsmiljöarbetet

Årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet med
återrapportering till arbetsgivare,
arbetsorganisationer och nämnder för
vidare åtgärd i kommande plan och
budgetarbete.

Anne Elgmark

Uppföljning av
tillbudsrapportering
och arbetsskadeanmäln
ingar rapporteras till
central samverkan på
förvaltningsnivå.

Kvartalsvis.

Stödja och utveckla den demokratiska processen
• Administrera nämndens/styrelsens verksamhet
• Hantera motioner
• Hantera medborgarförslag
• Genomföra allmänna val
• Genomföra medborgardialoger
• Hantera interpellationer och frågor

Risk för att lagar och rutiner inte följs i den demokratiska
processen
Det finns risk för att lagar och rutiner inte följs i den demokratiska processen. Kommunen har rutiner som ska följas för att
administrera nämnder och styrelsers verksamhet samt att det finns lagar att följa. Om dessa inte är kända eller inte följs i
verksamheten finns risk för att fel görs. Risk finns att protokollen utformas på ett otydligt sätt och att tveksamheter uppstår om vad
som har beslutats.

Kategori: Legal risk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att rutiner och lagar inom den demokratiska processen inte följs bedöms som liten då rutinerna är känna och väl
inarbetade. Uppföljning av att rutiner och lagar följs görs också inom internrevisionen. Kvalitetssäkring av kallelser och protokoll görs
innan publicering. Konsekvensen om kommunen skulle brista i denna del kan leda till allvarlig förtroendeskada samt att
verksamheten arbetar med fel saker.
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Risk för att delegationsbeslut inte rapporteras
Det finns risk för att delegationsbeslut inte återrapporteras enligt antagen delegationsordning.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 4 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 2)
Kommentar:
Sannolikheten för att detta skulle inträffa bedöms som liten då verksamheten är väl medveten om vilka beslut den har behörighet att
ta på delegation. Skadan som skulle uppkomma om detta inträffade bedöms som begränsad då nämnden inte har möjlighet att
återkalla beslutet men har möjlighet att återkalla den givna beslutanderätten. Konsekvensen skulle vara att nämnden inte har
kännedom om att beslutet har tagits.

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

Ansvarig

Metod

Frekvens

Uppföljning av
verkställighet

Uppföljning av att fullmäktiges beslut
har verkställts

Ann-Mari Nilsson

Uppföljning av att
fullmäktiges beslut har
verkställts.

Görs i april varje år

Risk för att EU-valet under 2019 inte genomförs enligt
gällande lagar och rutiner
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

Ansvarig

Metod

Frekvens

Kontroll av utbildnin
g

Kontroll av att valförrättare har fått
erforderlig utbildning.

Anna Sverresdotter

Kontroll av att samtliga
valförrättare har fått
utbildning.

Genomförs innan
valdagen

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
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• 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: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta inträffar bedöms som liten då personer vid kommunledningskontoret som hanterar lokaler har god kännedom
om gällande rutiner. Konsekvensen om verksamheterna finner egna lösningar och fastighetsförvaltningen inte kontaktas bedöms
som allvarlig då kostnadseffektivitet och samordningsvinster uteblir.

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

Ansvarig

Metod

Frekvens

Kontroll av fakturor
mot avtal

Avtalsdatabas skickas till Inyett.
Kontroll av fakturor mot avtal

Anna Sverresdotter

I de fall avtal finns och
inköp inte skett i
enighet med detta
kontaktas ansvarig
chef.

1 gång/ år
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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:
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

Ansvarig

Metod

Frekvens

Uppföljning av
avtalstrohet

Uppföljning av avtalstrohet tillsammans
med upphandlingsenheten.

Anna Sverresdotter

Jämförelse av inköp
från leverantörer i
förhållande till
tecknade avtal.

Framtagande av
statistik en gång
om året

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

Ansvarig

Metod

Frekvens

Uppföljning av rutin

Uppföljning av rutin för mutor, jäv och
oegentligheter

Anna Sverresdotter

Uppföljning av rutin för
mutor, jäv och
oegentligheter
genomförs i internrevisi
onen. Kontroll ska
göras av om handlingsp
lanen följs och om
cheferna har informerat
sina anställda.

En gång om året
av minst hälften av
KLKs enheter.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Anna Emrin

Datum

2019-01-31

Ärendebeteckning

KS 2019/0020

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslutsattestanter och
firmatecknare 2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer kommunledningskontorets förslag till beslutsattestanter och firmatecknare för 2019.
Bakgrund
Kommunstyrelsen ska årligen fastställa beslutsattestanter och firmatecknare för
sina ansvarsområden. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag.
Förslaget följer 2018 års beslut. Förändringar härrör från personal- eller
organisationsförändringar. Enheterna har själva möjlighet att beslutsattestera
upp till 1 000 000 kronor. Fakturor som överskrider denna beloppsgräns ska
eskalera till överordnad nivå. Kommundirektören eller dess ersättare har
möjlighet att beslutsattestera för hela kommunen oavsett belopp.
Då annan tjänsteperson under löpande verksamhetsår ersätter en av de
nuvarande beslutsattestanterna eller ersättare på samma befattning, följer
attesträtten med till den nya tjänstepersonen utan särskilt beslut. Tillfälligt
delegerade attesträtter vid kortare frånvaro beslutas av förvaltningschef.

Anna Emrin
Ekonom

Bilagor
Beslutsattestanter
Firmatecknare

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

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Jonas Agerhed
50102

Datum

2019-01-29

Ärendebeteckning

KS 2018/0010

Kommunfullmäktige

Kalmar kommuns preliminära bokslut 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar Kalmar kommuns preliminära bokslut 2018 till
kommunfullmäktige.
Bakgrund
Kommunledningskontorets ekonomienhet har upprättat ett preliminärt bokslut
för 2018. Årets resultat uppgår till 104,8 mnkr, vilket är en avvikelse mot budgeterat resultat med +31,9 mnkr.
Balanskravsresultatet, som innehåller justeringar för realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar med -34,5 mnkr, uppgår till 70,3 mnkr.

Jonas Agerhed
Budgetchef

Bilaga
Preliminärt bokslut 2018

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

Maria Björkman
Ekonomidirektör

Preliminärt bokslut
2018
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En tillbakablick på 2018

Vid avstämning mot balanskravet justeras
årets resultat med -34,5 mnkr för intäkter
från försäljningar (realisationsvinst). Från
försäljningen av Brandvakten 7 ”gamla
brandstationen” har 16 mnkr av reavinsten i
anspråktagits för drift av kommunens
nyinrättade trygghets- och larmcentral.
Kommunens balanskravsresultat uppgår
därmed till 70,3 mnkr vilket gör att
kommunen uppfyller kommunallagens krav
på ekonomisk balans i bokslutet.

I
november
2017
beslutade
kommunfullmäktige om verksamhetsplan
med budget för 2018-2020. Resultatet för
2018 budgeterades till 73,5 mnkr. I juni 2018
beslutade kommunfullmäktige om utökad
budgetram för servicenämnden med 0,6
mnkr för på enskilda vägar. Budgeterat
resultat för 2018 efter dessa justeringar är
72,9 mnkr.
Ekonomirapporter
och
budgetuppföljningar under året har visat på avvikelser
från budgeterad resultatnivå. Efter april
månad visade uppföljningen att årets resultat
förväntades avvika mot budget med -3,4
mnkr, efter augusti med +54,1 mnkr och
efter oktober med +64,3 mnkr. I huvudsak
beror förändringen av prognosen på
tillkomna reavinster till följd av sålda
fastigheter.

Kommunens mål om att nettokostnadsandelen inte ska överstiga 99 procent
uppfylls, dels för det enskilda året (97,3
procent),
dels
för
den
rullande
femårsperioden
(97,4 procent).
Det
finansiella målet om minst 50 procent
självfinansieringsgrad över en rullande
femårsperiod är uppfyllt, dels för det
enskilda året (71,5 procent), dels för den
rullande femårsperioden (81,4 procent).

Efter budgetuppföljningen i april uppgick
nämndernas avvikelser till -0,9 mnkr, efter
augusti till +2,5 mnkr och efter oktober till
+5,3 mnkr. En nämnd, socialnämnden,
redovisade negativ avvikelse mot budget.

Redovisningsprinciper

Redovisningen är anpassad enligt lagen om
kommunal
redovisning
(1997:614).
Kommunen
följer
även
de
rekommendationer som lämnats av Rådet
för kommunal redovisning.

Prognoserna över skatteintäkter, generella
statsbidrag och kommunal utjämning har
förändrats under året och efter april var
avvikelsen -14,2 mnkr, efter augusti
-17,2 mnkr och efter oktober -20,2 mnkr.

Tillämpade redovisningsprinciper

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt
den s.k. blandmodellen. Detta innebär att
den pension som intjänats före år 1998
behandlas som en ansvarsförbindelse ”inom
linjen”. Pensionsförmåner som intjänats från
och med 1998 redovisas som kostnad i
resultaträkningen och som en avsättning i
balansräkningen.
I
kostnaden
och
avsättningen ingår särskild löneskatt med
24,26 procent.

Preliminärt bokslut 2018

Ekonomienheten
har
upprättat
ett
preliminärt bokslut för 2018. Årets resultat
uppgår till 104,8 mnkr. Jämfört med
budgeterat resultat 72,9 mnkr är det en
avvikelse med 31,9 mnkr.
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I enlighet med Rådet för kommunal
redovisningsrekommendation nr 4.2 har
kommunalskatten
periodiserats.
Detta
innebär att kommunen i bokslutet för 2018
har bokfört den definitiva slutavräkningen
för
2017
och
den
preliminära
slutavräkningen för 2018.

Nämndernas nettokostnader, 18,2 mnkr

Kapitalkostnaderna består dels av rak
avskrivning på anskaffningsvärdet, dels av
internränta med 1,75 procent på bokfört
värde. Avskrivning påbörjas månaden efter
slutförd investering och beräknas på
anskaffningsvärdet.
Avskrivningar
av
anläggningstillgångar görs efter bedömning
av tillgångens nyttjandeperiod uppdelad i
komponenter.
Kortidsinventarier
och
inventarier av mindre värde under ett
prisbasbelopp (2018: 45 500 kronor)
kostnadsförs direkt.

I samhällsbyggnadsnämndens avvikelse
ligger att kostnaden för revidering av
kommunens
översiktsplan
denna
mandatperiod belastar utfallet med 4,2 mnkr
utöver
budget.
Utrangeringskostnad
avseende bokfört värde för fastigheten
Eldaren
6
belastar
exploateringsverksamheten med 14,5 mnkr.

Nämndernas nettokostnader avviker från
budget med 18,2 mnkr. I 2017 års bokslut
avvek nämnderna från budget med 36,7
mnkr. De största avvikelserna utgörs av
socialnämnden
(-19,0
mnkr)
samt
kommunstyrelsen (+18,9 mnkr).

Nämndernas budgetavvikelser
mnkr
Kommunstyrelsen

2018
18,9
17,8

15,1

6,3

- varav exploateringsverksamhet

32,5

18,7

5,9

1,7

-0,9

-4,8

0,3
6,8
5,4
1,0
12,6
0,1
6,1

0,3
1,4
1,9
3,8
3,0
-10,9
12,0

0,2
-0,2
-2,3
6,3
4,4
-19,0
12,6

0,1

1,1

-2,7

81,7

36,7

18,2

Kommunens revisorer
Samhällsbyggnadsnämnden
Servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Socialnämnden
Omsorgsnämnden

Semesterlöneskuld och okompenserad övertid för de anställda har redovisats som en
kortfristig skuld. Årets ökning har påverkat
resultaträkningen. De intjänade förmånerna
har
belastats
med
lagenliga
arbetsgivaravgifter.

2017
24,1

- varav kommunledningskontoret
- varav gymnasieverksamhet

Lånekostnader redovisas i enlighet med
huvudmetoden och belastar därmed
resultatet för den period de hänför sig till.

2016
49,3

Södermöre kommundelsnämnd
Summa budgetavvikelser

Internränta, pensioner m.m. -4,8 mnkr

De centrala anslagen för löne-, hyres- och
volymökningar etc. avviker med 15,4 mnkr
mot budget, varav effekt av övergång till
komponentavskrivning utgör 9,1 mnkr.
Internränta, pensioner och sociala avgifter
avviker mot budget med -26,4 mnkr, varav 23,7 mnkr (29,5 mnkr inklusive löneskatt)
utgör en engångspremie för övergången till
en
försäkringslösning
för
del
av
pensionsåtagandet.
Förändringen
av
semesterlöneskulden redovisar en avvikelse
med 3,3 mnkr.

Kommunen har tillämpat rekommendation
nr 13 Redovisning av leasingavtal från Rådet
för kommunal redovisning.

Resultaträkning

Totalt avviker årets resultat mot budget med
31,9 mnkr. I 2017 års bokslut avvek årets
resultat mot budget med 109,7 mnkr.
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I kommunal redovisningslag (1997:614)
regleras hur pensionskostnad/skuld ska
redovisas
enligt
den
så
kallade
blandmodellen. Enligt denna modell ska
pensionsförpliktelser intjänade från och med
1998 redovisas som skuld i balansräkningen
och pensionsförpliktelser intjänade före
1998 redovisas som ansvarsförbindelse.
Pensionsförpliktelser (inklusive engångspremie avseende försäkringslösning) som
redovisas som avsättning i balansräkningen
har ökat med 65,7 mnkr till 303,7 mnkr.

Sammantaget
avviker
skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning mot
budget med -22,2 mnkr.
Finansnetto, 8,7 mnkr

Finansnettot uppgår sammantaget till 20,9
mnkr vilket är 8,7 mnkr högre än budgeterat.
Finansiella intäkter uppgår till 26,8 mnkr
vilket är 3,6 mnkr högre än budget.
Utdelning på aktier och andelar uppgår till
8,9 mnkr, en avvikelse mot budget på 0,5
mnkr.
Borgensavgifter
från
helägda
kommunala bolag uppgår till 7,5 mnkr, en
avvikelse mot budget på -1,0 mnkr. Återbäring
från Kommuninvest ekonomisk förening och
övriga ränteintäkter uppgår till 10,1 mnkr, en
avvikelse mot budget på 4,8 mnkr.

Skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämning, -22,2 mnkr

I enlighet med Rådet för kommunal
redovisnings rekommendation nr 4.2 har
kommunalskatten periodiserats. Fr.o.m.
2007 ska Sveriges Kommuner och
Landstings (SKL) skatteprognos användas.
Detta innebär att kommunen i bokslutet för
2018
har
bokfört
den
definitiva
slutavräkningen för 2017 och en preliminär
slutavräkning för 2018. När det gäller
korrigeringen av slutavräkningen för 2017 så
uppgår den till -147 kr per invånare (totalt 9,7 mnkr). Den preliminära slutavräkningen
för 2018 uppgår enligt SKL till -61 kr per
invånare (totalt -4,1 mnkr) och har bokförts
på 2018.

Finansiella kostnader uppgår till 5,9 mnkr,
en positiv avvikelse mot budget med 5,1
mnkr.
Kalmar Läns
Pensionskapitalförvaltning AB

År 2000 avsatte kommunen 50,0 mnkr för
förvaltning av pensionsmedel i Kalmar Läns
Pensionskapitalförvaltning AB (KLP AB).
2001-2002 minskade värdet av dessa
placeringar med 17,7 mnkr. 2003-2004
ökade värdet med 11,3 mnkr. Under 20052007 fortsatte den positiva börsutvecklingen
och marknadsvärdet uppgick till 61,2 mnkr
2007. Under 2008 var det turbulens på den
finansiella marknaden och marknadsvärdet
sjönk till 52,4 mnkr. Under 2009-2017 har
den finansiella marknaden både gått upp och
ned och marknadsvärdet 2017 uppgick till
125,3 mnkr. Den 31 december 2018 uppgick
marknadsvärdet till 123,1 mnkr.

Kommunen har under året erhållit 1,1 mnkr
i generellt statsbidrag för ”Tillfälligt stöd till
kommuner för ensamkommande unga
asylsökande m.fl.”
Kommunen har ansökt om statsbidrag för
stöd till ökat bostadsbyggande ”byggbonus”
och beviljats 12,9 mnkr för 2018.
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Balanskravet – god ekonomisk
hushållning

Omsättningstillgångar

De finansiella tillgångarna, placerade
pensionsmedel i KLP AB, är redovisade
som omsättningstillgång och värderade till
anskaffningsvärdet, 50,0 mnkr. Marknadsvärdet den 31 december 2018 uppgick till
123,1 mnkr.

Från och med räkenskapsåret 2005 gäller nya
regler för balanskravet. Ett negativt resultat
ska återställas inom tre år.
Så snart ett negativt resultat konstaterats ska
dessutom kommunfullmäktige anta en
särskild åtgärdsplan för hur återställandet ska
ske. Planen ska innehålla genomtänkta och
genomförbara åtgärder för att täcka hela det
belopp som ska regleras och det ska framgå
när
åtgärderna
genomförs.
Fullmäktigebeslutet bör fattas snarast efter
det att ett negativt resultat konstaterats, dock
senast vid det sammanträde som följer efter
det
sammanträde
som
behandlat
delårsbokslutet. Åtgärdsplanen ska följas
upp kontinuerligt och återrapportering ska
ske till fullmäktige om planen inte hålls.

Likvida medel har ökat något från 1,4 mnkr
vid årets början till 1,7 mnkr vid årets slut.
Långfristiga skulder

Kommunens långfristiga skulder uppgår till
942,5 mnkr, varav låneskulden har ökat med
100,0 mnkr till 825,0 mnkr. Långfristig skuld
avseende finansiell leasing har minskat med
0,9 mnkr under året och uppgår till 20,6
mnkr. Avtalade gatukostnadsersättningar har
ökat med 50 mnkr till 83,7 mnkr. Dessa
avser att täcka kommunens framtida
åtaganden som avtalats med exploatörer.

Vid avstämning mot kommunallagens krav
om ekonomisk balans justeras årets resultat
med reavinster/förluster, disponering eller
reservering från/till resultatutjämningsreserv
(RUR).

Kortfristiga skulder

Kommunens kortfristiga skulder har under
året ökat med 10,1 mnkr och uppgår till
737,3 mnkr.

I boksluten 2000-2017 redovisas ett
ackumulerat balanskravsresultat på 406,9
mnkr. 2018 års preliminära bokslut visar ett
balanskravsresultat på 70,3 mnkr vilket
innebär ett ackumulerat överskott på 476,5
mnkr. Resultatnivån medger ingen ytterligare
reservering
till
resultatutjämningsfond
(RUR) som fortsatt uppgår till 176,6 mnkr.

Nyckeltal
Nettokostnadsandel

Nyckeltalet nettokostnadsandel uttrycks som
verksamhetens nettokostnader inklusive
avskrivningar och finansnetto i relation till
skatteintäkter och kommunal utjämning. För
att uppnå och vidmakthålla en god
ekonomisk hushållning är tumregeln i
kommunsektorn att minst två procent av de
löpande intäkterna bör finnas kvar för att
finansiera årets nettoinvesteringar. Det
innebär att de löpande kostnaderna över en
längre period inte bör ta mer än 98 procent i
anspråk av de löpande intäkterna.

Balansräkning

Kommunen investerade under 2018 för
676,2 mnkr. Det kan jämföras med en
budgeterad nivå på 620,0 mnkr. Den enskilt
största posten utgörs av förvärvet av
fastigheten Kalmar Bilen 13 (Guldfågeln
Arena) uppgående till 244,5 mnkr.
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Kommunfullmäktige
i
Kalmar
har
formulerat det finansiella målet att
nettokostnadsandelen inte ska överstiga 99
procent över en rullande femårsperiod.
Nettokostnadsandel
Verksamhetens nettokostnader
Jämförelsestörande poster
Avskrivningar
Finansnetto
Summa löpande kostnader
Rullande fem år

2016
90,5%
0,0%
5,2%
-0,4%
95,3%
97,5%

2017
90,9%
0,0%
5,9%
-0,5%
96,3%
97,6%

finansiella målet om minst 50 procent
självfinansieringsgrad över en rullande
femårsperiod är därmed uppnått, såväl för
det enskilda året (71,5 procent), som för den
rullande femårsperioden (81,4 procent).

2018
93,0%
-0,9%
5,7%
-0,5%
97,3%
97,4%

Likviditet och soliditet

Kassalikviditet
(likvida
medel
och
kortfristiga fordringar i förhållande till
kortfristiga skulder) och soliditet (eget
kapital i förhållande till totalt kapital) är mått
på betalningsförmåga på kort respektive lång
sikt.

År 2018 uppgår nyckeltalet till 97,3 procent,
vilket är 1,0 procentenheter lägre än 2017.
Verksamheten tar i anspråk 93,0 procent av
skatteintäkter och kommunal utjämning.
Reavinsterna på sålda anläggningstillgångar
bidrar med -0,9 procent. Avskrivningarna tar
i anspråk 5,7 procent och finansnettot bidrar
med -0,5 procent av skatteintäkter och
kommunal utjämning. Målet om att
nettokostnadsandelen över en rullande
femårsperiod inte ska överstiga 99 procent
uppnås, såväl för det enskilda året (97,3
procent),
som
för
den
rullande
femårsperioden (97,4 procent).
Självfinansieringsgrad

Målet för investeringarnas
utrymme
uttrycks
i
självfinansieringsgrad.
Självfinansieringsgrad
Kassaflöde investeringar (mnkr)
Självfinansieringsgrad
Rullande fem år

2016
442,4
113,7%
90,5%

Likviditet
Kassalikviditet

2017
48,1%

2018
40,5%

Likviditetsmåttet vid utgången av 2018
uppgår till 40,5 procent. En högre
nyttjandegrad av rörelsekrediten vid årets
utgång än vid årets ingång har bidragit till
förändringen av måttet.
Soliditet
Exkl. pensionsskuld intjänad
före 1998
Inkl. pensionsskuld intjänad före
1998

finansiella
nyckeltalet

2017
395,0
90,2%
80,7%

2016
45,6%

2016

2017

2018

49,2%

50,7%

47,8%

11,3%

16,6%

18,1%

Soliditeten, exklusive ansvarsförbindelsen
för del av pensionsskulden, har sjunkit från
50,7 procent i bokslutet 2017 till 47,8
procent i årets bokslut.

2018
644,2
71,5%
81,4%

Soliditeten, inklusive hela pensionsskulden
(varav ansvarsförbindelsen 1 252,5 mnkr),
har förbättrats från 16,6 procent i bokslutet
2017 till 18,1 procent i årets bokslut.
Orsaken till det är en minskande
ansvarsförbindelse, -30,0 mnkr 2018.

Nyckeltalet (kassaflödet från den löpande
verksamheten i förhållande till kassaflödet
från investeringsverksamheten) redovisar
hur stor del av årets investeringar som har
finansierats med egna medel utan exempelvis
ökad upplåning. Nettoinvesteringarna som
genomförts under året (644,2 mnkr) har
finansierats 71,5 % med egna medel. Det
7

Resultaträkning
Mnkr

2017
Bokslut

Nämndernas nettokostnader
Jämförelsestörande poster
Internränta, pensioner, m.m.

Budget

Bokslut

Avvikelse

-3 578,0 -3 762,8

-3 744,6

18,2

2,5
-46,0

34,5
-50,8

32,0
-4,8

-3 592,2 -3 806,3

-3 760,9

45,4

0,0
-14,2

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

2018

3 016,8
694,0
22,2
-4,9

3 124,9
742,1
23,2
-11,0

3 126,0
718,8
26,8
-5,9

1,1
-23,3
3,6
5,1

135,9

72,9

104,8

31,9

Extraordinära poster

0,0

0,0

0,0

0,0

ÅRETS RESULTAT

135,9

72,9

104,8

31,9

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER

Balanskravsavstämning
2014
2,5
-2,8
-0,3

Belopp i mnkr
Årets resultat enligt resultaträkningen
avgår: samtliga realisationsvinster/förluster
Årets resultat efter balanskravsjusteringar

2015
62,5
-14,6
47,9

Medel till resultatutjämningsreserv
Medel från resultatutjämningsreserv

18,6

Årets balanskravsresultat

18,3

Synnerliga skäl enl KL 8 kap. 4§:

47,9

-40,0

Balanskravsresultat efter synnerliga skäl
att reglera
Balanskravsresultat från tidigare år att reglera
Summa
Ackumulerat resultat

-21,7

Ingående värde resultatutjämningsreserv
Utgående värde resultatutjämningsreserv
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2016
166,7
-4,1
162,6

2017
135,9
-6,5
129,4

2018
104,8
-34,5
70,3

-127,1

-21,6

35,5

107,8

70,3

0,0

0,0

0,0

35,5

107,8

70,3

-21,7
236,7

47,9
-21,7
26,2
262,9

35,5
298,4

107,8
406,2

70,3
476,5

46,6
28,0

28,0
28,0

28,0
155,1

155,1
176,6

176,6
176,6

Balansräkning
Mnkr

2017-12-31

2018-12-31

Anläggningstillgångar
Materiella
-mark, byggnader och tekniska anläggningar
-maskiner och inventarier
-finansiell leasing
Finansiella
-aktier, andelar, bostadsrätter
-långfristiga fordringar
Omsättningstillgångar
-förråd, lager och exploatering
-kortfristiga fordringar
-kortfristiga placeringar
-kassa och bank
S:A TILLGÅNGAR

3 351,6
3 143,3
2 919,2
204,8
19,3
208,3
196,8
11,5
412,0
73,2
287,4
50,0
1,4
3 763,6

3 821,1
3 612,8
3 380,0
214,8
18,0
208,3
196,8
11,5
387,3
71,3
264,3
50,0
1,7
4 208,4

Eget kapital
-varav årets resultat
-resultatutjämningsreserv
Avsättningar
-varav pensioner
-varav övriga
Skulder
-varav långfristiga skulder
-varav finansiell leasing
-varav kortfristiga skulder
-varav
koncernkontokredit
S
G
,
S

1 907,8
135,9
176,6
354,5
238,0
116,5
1 501,3
737,2
21,5
723,1
19,5

2 012,6
104,8
176,6
420,1
303,7
116,4
1 775,7
921,9
20,6
737,3
95,9

3 763,6

4 208,4

SKULDER

G

OC
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Finansieringsanalys
Mnkr
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivning
Justering för gjorda och ianspråktagna avsättningar
Övriga ej likvidpåverkande poster
MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

2017

2018

135,9
220,1
15,7
-16,0

104,8
210,3
65,7
-35,5

355,7

345,3

-37,3
0,0
7,9
28,6

23,1
0,0
1,9
90,5

354,9

460,8

-405,0
11,7
0,0

-676,2
32,0
0,0

-393,3

-644,2

0,0
0,0
0,0
38,7

100,0
-0,9
84,6
0,0

38,7

183,7

ÅRETS KASSAFLÖDE

0,3

0,3

Förändring likvida medel

0,3

0,3

Likvida medel vid årets början

1,1

1,4

Likvida m edel vid årets slut

1,4

1,7

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga placeringar
Ökning (-)/minskning (+) förråd och lager
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE
VERKSAMHETEN
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anl tillgångar
Försäljning av materiella anl tillgångar
Investering i finansiella anl tillgångar
KASSAFLÖDE FRÅN
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Ökning (+)/minskning (-) långfristiga skulder
Ökning (+)/minskning (-) finansiell leasing
Ökning (-)/minskning (+) långfristiga fordringar
Ökning (-)/minskning (+) förskottering infrastruktur
KASSAFLÖDE FRÅN
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Maria Jakobsson
0480-450 081

Datum

2019-01-09

Ärendebeteckning

KS 2013/0683

Kommunfullmäktige

Försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4 i
Västra Djurängen (Hansa Bygg etapp 2)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen får sälja del av fastigheten Djurängen 2:4 i Västra Djurängen
enligt kommunledningskontorets förslag till Hansa Bygg AB (org.nr
556520-6660) för en köpeskilling om 9 600 000 kr.
Bakgrund
Hansa Bygg AB har sedan 2008 haft en markreservation på området med avsikten att bebygga området med rad-/kedjehus. Detaljplanarbete pågick mellan
2008 och 2013 då detaljplanen vann laga kraft.
Genomförandet av detaljplanen har blivit fördröjt i avvaktan på anläggandet av
den bullerskärm som krävs mellan exploateringsområdet och
E22/Ölandsleden. Bullerskärmen färdigställdes i slutet av 2017. Under 2017
köpte Hansa Bygg AB mark inom samma detaljplanområde där de i en etapp 1
uppfört 8 rad-/kedjehus.
Köparen vill nu förvärva marken för etapp 2 i syfte att bebygga den med 16
rad-/kedjehus som ska upplåtas med äganderätt. Ett tomtpris på 600 000 kronor per tomt ger en total köpeskilling om 9 600 000 kronor.
Maria Jakobsson
exploateringsingenjör

Bilagor
Köpekontrakt med bilagor
Karta

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenheten
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │Maria.Jakobsson@kalmar.se

Handläggare

Maria Jakobsson
0480-45 00 81

Datum

2018-12-18

BILAGA 1
KARTA - KÖPEKONTRAKT DEL AV DJURÄNGEN 2:4

Projekt- och exploateringsenheten │ Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 KALMAR │ Besök Storgatan 35A
Tel 0480-45 00 00 vx │maria.jakobsson@kalmar.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Maria Jakobsson
0480-450 081

Datum

2019-01-09

Ärendebeteckning

KS 2013/0683

Kommunfullmäktige

Försäljning av fastigheterna Majrovan 1 och
Kålroten 1 i Västra Djurängen (Peab etapp 2)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen får sälja fastigheterna Majrovan 1 och Kålroten 1 i Västra
Djurängen enligt kommunledningskontorets förslag till Peab BU Lager 2 AB
(org.nr 559076-85524) för en köpeskilling om 11 550 000 kronor.
Bakgrund
Peab har sedan 2008 haft en markreservation på området med avsikten att
bebygga området med rad-/kedjehus. Detaljplanarbete pågick mellan 2008 och
2013 då detaljplanen vann laga kraft.
Genomförandet av detaljplanen har blivit fördröjt i avvaktan på anläggandet av
den bullerskärm som krävs mellan exploateringsområdet och
E22/Ölandsleden. Bullerskärmen färdigställdes i slutet av 2017. Under 2016
förvärvade Peab mark inom samma detaljplanområde för att i en etapp 1 uppföra flerfamiljshus.
Peab vill nu förvärva mark för att i sin etapp 2 bebygga den med 21 rad/kedjehus. Husen ska upplåtas med äganderätt. Ett tomtpris på 550 000 kronor
per tomt ger en total köpeskilling om 11 550 000 kronor.
Kommunledningskontoret fick 2017 försäljningsbeslut på samma markområde
men försäljningen genomfördes inte. Sedan dess har det gått en tid, fastigheterna har styckats av och bolaget som ska förvärva marken har ändrats. Av
dessa skäl tas ärendet upp för beslut igen.
Maria Jakobsson
exploateringsingenjör
Bilagor
Köpekontrakt med bilagor
Karta

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenheten
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx│Maria.Jakobsson@kalmar.se

KÖPEKONTRAKT
Mellan Kalmar kommun (nedan kallad säljaren), org.nr 212000-0746, med
adress Box 611, 391 26 Kalmar och Peab BU Lager 2 AB (nedan kallad köparen), 559076-5524, med adress Box 808, 169 28 SOLNA har denna dag träffats
följande avtal.
§ 1 Överlåtelseförklaring
Säljaren överlåter härmed till köparen fastigheterna Kålroten 1 och Majrovan 1
enligt fastighetsbevis i bilaga 1a och 1b och karta i bilaga 2.
Köparen förvärvar fastigheterna i syfte att bebygga dem med 21 rad-/kedjehus
med äganderätt som upplåtelseform.
§ 2 Köpeskilling
Köpeskillingen för fastigheterna uppgår till elvamiljoner femhundrafemtiotusen (11 550 000) kronor.
§ 3 Betalning av köpeskillingen
Köparen betalar kontant såsom handpenning till säljaren vid detta kontrakts
undertecknande 1 155 000 kronor. Insättning ska ske till säljarens plusgironr
24400-4.
Köparen betalar kontant på tillträdesdagen resterande belopp om 10 395 000
kronor.
§ 4 Tilläggsköpeskilling
Köparen ska erlägga tilläggsköpeskilling för det fall att bygglov beviljas efter
dagen för köparens underskrift av detta avtal till och med tio (10) år räknat från
tillträdesdagen för fler rad-/kedjehustomter än 21 stycken. Tilläggsköpeskilling
ska utgå med 550 000 kronor per rad-/kedjehustomt.
Köparen ska betala tilläggsköpeskilling som tillkommer mellan dagen för köparens underskrift av detta avtal och tillträdesdagen till säljaren på tillträdesdagen.
Tilläggsköpeskilling som tillkommer efter tillträdesdagen ska betalas av köparen till säljaren senast två (2) kalendermånader efter det att lagakraftvunnet
bygglov föreligger. Vid för sen betalning utgår ränta enligt 6 § räntelagen till
dess betalning sker.
Tilläggsköpeskilling som tillkommer efter tillträdesdagen ska uppräknas med
hänsyn till höjning av konsumentprisindex (KPI) från december månad 2019
till senast kända månadsindex då tilläggsköpeskilling förfaller till betalning.
Omräkningen sker endast vid en ökning av KPI.
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§ 5 Tillträde
Köparen ska tillträda fastigheterna senast 2019-09-30 förutsatt att följande villkor är uppfyllda:


Bygglov enligt § 11 har beviljats och vunnit laga kraft.

Den sålunda bestämda dagen kallas tillträdesdagen.
Om parterna så överenskommer kan ovanstående villkorstider förlängas om
särskilda skäl föreligger. I sådana fall ska ett tilläggsavtal tecknas.
§ 6 Köpebrev
På tillträdesdagen ska säljare utfärda köpebrev sedan köpare erlagt full betalning. På tillträdesdagen ska, där så krävs, upprättas en likvidavräkning.
I köpebrevet ska villkoren om tilläggsköpeskilling, vite och krav på säljarens
medgivande till överlåtelse finnas med. Anteckning om tilläggsköpeskilling ska
noteras i fastighetsregistret vid lagfartsansökan hos Lantmäteriets inskrivningsmyndighet.
§ 7 Återgångsvillkor
Köpet går åter om bygglov inte beviljats senast 2019-08-31.
§ 8 Hävningsrätt och skadestånd
Säljaren har rätt att med omedelbar verkan häva detta avtal för de fall


köparen inte ansökt om bygglov enligt § 11 senast 2019-03-31.



bygglov inte beviljats enligt § 11 senast 2019-08-31.



handpenningen inte är säljaren tillhanda enligt § 3.



köparen ej senast på tillträdesdagen betalar köpeskillingen i dess helhet
och förfallen del av tilläggsköpeskilling enligt § 4.

Endera parten har rätt att med omedelbar verkan häva detta avtal för det fall
bygglov beviljas men inte vinner laga kraft senast 2019-09-30. Handpenningen
återbetalas inte om köp inte genomförs eller rätten till köp upphör.
Säljaren har även rätt att behålla handpenningen såsom skadestånd för köparens kontraktsbrott.
Uppkommer skyldighet för part att på grund av köpekontraktets hävning eller
ogiltighet återbära vad part uppburit enligt köpekontraktet, ska ränta utgå enligt
5 § räntelagen till dess betalning sker.
§ 9 Rådighet
För fastigheterna gäller detaljplan med aktbeteckning 0880K-P13/10 som vann
laga kraft 2013-04-02.
§ 10 Fastighetsbildning
Köparen ansöker om och bekostar ev. framtida fastighetsbildningsåtgärder.
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§ 11 Byggnadsskyldighet
Köparen är skyldig att uppföra 13 rad-/kedjehus på Majrovan 1 enligt bilaga 3
”Bygglovsdokument” på fastigheterna inom 24 månader från tillträdesdagen.
Köparen är skyldig att uppföra 8 rad-/kedjehus på Kålroten 1 enligt bilaga 3
”Bygglovsdokument” på fastigheterna inom 36 månader från tillträdesdagen.
Byggnadsskyldigheten anses vara fullgjord när samhällsbyggnadsnämnden i
Kalmar kommun lämnar slutbesked för 13 respektive 8 rad-/kedjehus. Köparen får inte ändra utformning eller utförande på bebyggelsen utan säljarens
skriftliga medgivande.
Om byggnadsskyldigheten inte är uppfylld inom angiven tid har säljaren rätt att
kräva ett vite om 115 500 kronor per månad varmed färdigställandet är försenat till dess att samhällsbyggnadsnämnden lämnar slutbesked. Vitet ska erläggas
av köparen enligt av säljaren utskickad faktura med betalningsvillkor 30 dagar.
Vid för sen betalning utgår ränta enligt 6 § räntelagen till dess betalning sker.
Köparen är berättigad till skälig förlängning av tiden för byggnadsskyldighetens
fullgörande vid försening som beror på omständigheter som köparen inte haft
möjlighet att råda över. Köparen ska i god tid skriftligen begära förlängning
hos säljaren.
§ 12 Krav på medgivande vid överlåtelse (vite)
Intill dess köparen har fullgjort sina skyldigheter enligt § 11 har köparen inte
rätt att överlåta hela eller del av fastigheterna utan säljarens skriftliga medgivande. Köparen får i sådant fall inte heller genom fastighetsreglering låta fastigheterna regleras in i annan fastighet, avstycka någon del från fastigheterna,
klyva eller sammanlägga fastigheterna. Säljaren kan ge sitt skriftliga medgivande
om särskilda skäl föreligger.
Om köparen utan säljarens skriftliga medgivande överlåter fastigheterna alternativt medverkar till fastighetsreglering, avstyckning, klyvning eller sammanläggning gällande fastigheterna innan köparen fullgjort sina skyldigheter enligt §
11, ska köparen till säljaren betala ett vite om 1 155 000 kronor. Vitet ska erläggas av köparen enligt av säljaren utskickad faktura med betalningsvillkor 30
dagar. Vid för sen betalning utgår ränta enligt 6 § räntelagen till dess betalning
sker.
Om köparen inte fullgör sina åtaganden enligt denna paragraf kan säljaren
komma att beakta detta som diskvalificering för köparens deltagande i markanvisningar.
§ 13 Räntor, skatter, avkastning m.m. samt andra kostnader förenade med köpet
Räntor, skatter och andra avgifter för fastigheterna av vad slag de vara må vara
ska betalas av säljaren i den mån de belöper på och avser tiden före tillträdesdagen, och för tiden från och med tillträdesdagen av köparen.
Lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningskostnader förenade med köpet
ska betalas av köparen ensam. Köparen ska även stå för samtliga andra kostnader som är förenade med köpet. Det innebär att köparen står för anläggningsavgift för anslutning till vatten, spillvatten och dagvatten, el, fjärrvärme, bredband, telefoni med mera.
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På fastigheterna belöpande gatukostnadsersättning avseende de gator och allmänna platser som finns upptagna i nu gällande detaljplan ingår i köpeskillingen. Detta gäller dock inte ersättning för eventuellt kommande förbättringsarbeten på nämnda gator och allmänna platser med tillhörande anordningar enligt kap 6 plan- och bygglagen (2010:900).
All avkastning av fastigheterna tillkommer säljaren i den mån den belöper på
och avser tiden före tillträdesdagen och för tiden därefter köparen.
§ 14 Faran för fastigheterna
Säljaren står faran för att fastigheterna av våda skadas eller försämras före tillträdesdagen. Faran ligger på köparen om fastigheterna inte tillträds på grund av
köparens dröjsmål.
§ 15 Säljarens garantier
Garantierna avser omständigheter och förhållanden per denna dag och fram till
tillträdesdagen om inget annat anges eller framgår av omständigheterna. Säljaren lämnar inga garantier utöver vad som uttryckligen framgår av detta. Säljaren påtar sig inte heller i övrigt något ansvar.
Säljaren garanterar:


att säljaren är civilrättslig och lagfaren ägare till fastigheterna



att fastigheterna på tillträdesdagen inte belastas av några inteckningar
och att säljaren ej heller ingivit eller före tillträdesdagen kommer att
inge ansökan om sådan inteckning i fastigheterna



att fastigheterna på tillträdesdagen inte besväras av några servitut, nyttjanderätter eller andra belastningar

§ 16 Fastigheternas skick och friskrivning
Fastigheterna säljs i befintligt skick.
Köparen får efter köpet inte göra någon som helst påföljd gällande på grund av
fel i fastigheterna. Friskrivningen avser alla typer av fel, d.v.s. inte bara faktiska
fel utan även rättsliga fel och rådighetsfel. Detta gäller dock inte de garantier
som anges i § 15 och de utfästelser som anges i § 17 och § 19.
Köparen är medveten om att friskrivningen medför en slutlig reglering av parternas mellanhavanden i angivna avseenden.
§ 17 Utfästelse markföroreningar
Ingen miljöteknisk utredning har ansetts nödvändig vid framtagandet av detaljplanen.
Skulle markföroreningar påträffas vid exploateringen av området och som köparen kan bevisa härrör från annan verksamhet än den köparen dittills bedrivit
på fastigheterna, inklusive överlaståtgärderna enligt § 20, ansvarar säljaren för
avhjälpande av dessa i den omfattning som behövs för att göra marken lämplig
för sin användning enligt detaljplanen. Säljaren ansvarar för de merkostnader
som till följd av markföroreningarna uppstår vid schakt, transport och deponering.
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Köparen ansvarar för samtliga övriga kostnader för massor och masshantering
utöver de åtgärder angivna i stycket ovan.
Säljarens ersättningsansvar omfattar inte kostnader hänförliga till försening av
entreprenaden/stilleståndsersättning, utebliven vinst eller andra liknande indirekta kostnader eller följdkostnader i samband med eventuella avhjälpandeåtgärder.
Med markföroreningar enligt denna paragraf avses sådana enligt miljöbalken 10
kap 1 §.
Anspråk enligt denna paragraf och detta stycke gäller fram till dess att halva
detaljplanens genomförandetid har gått.
Förseningar i byggnationen som beror på utrednings- och/eller saneringsåtgärder på fastigheterna enligt denna paragraf ska per automatik anses utgöra grund
för förlängning av byggnadsskyldigheten under § 11 med motsvarande tid.
§ 18 Grundläggningsförhållanden
Köparen har tagit del av de geotekniska utredningarna ”Djurängen, Kalmar Nybyggnad av bullerskydd och dagvattendammar, WSP, 2008-06-27” och en
”Översiktlig bedömning av jordlager på markytan, WSP, 2016-02-22”. Det
åligger köparen att utföra och bekosta eventuella ytterligare undersökningar.
§ 19 Utfästelse grundläggningsförhållanden
Säljaren ska ersätta köparen med 150 000 kr per rad-/kedjehustomt. Ersättningen regleras på tillträdesdagen.
§ 20 Överenskommelse om markarbeten
2017-08-22 tecknade säljaren och köparen en överenskommelse om markarbeten på fastigheterna för överlast av massor inför byggnation. Köparen har på
eget ansvar genomfört och bekostat överlasten. Säljaren tar inget ansvar för ev.
förändringar i markförhållandena som skett efter den geotekniska undersökningen enligt § 18.
§ 21 Ansvar för genomförande av allmän platsmark
Om inte annat framgår av detta avtal bekostar och utför säljaren anläggningar
inom allmän platsmark.
§ 22 Ansvar för genomförande av kvartersmark
Köparen ansvarar för och bekostar samtliga bygg- och anläggningsåtgärder
inom kvartersmark inom Fastigheterna. Fastigheterna ska bebyggas i enlighet
med detaljplanen § 9, och ska följa köparens förslag enligt § 11 och bilaga 3
”Bygglovsdokument” anpassat till detaljplanen. Om köparen vill ändra utformning
eller utförande på bebyggelsen ska detta först godkännas av säljaren. Eventuella
fördyrningar som följer av en sådan ändring ska bekostas av köparen.
Köparen beställer och bekostar nödvändiga undersökningar och utredningar
som krävs för att kunna bebygga området. Köparen bekostar samtliga projekterings- och utredningskostnader som krävs för fastigheterna. Köparen bekostar också avgifter för bygglov och eventuella övriga lov som krävs.
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Köparen ansvarar också för att bebyggelsen på området anpassas till projekterade höjder för allmänna platser och infrastruktur.
§ 23 Parkering
Köparen har tagit del av Kalmar kommuns ”Riktlinjer för parkering – detaljplan och bygglov”, antagen i kommunfullmäktige 20 juni 2016. All parkering
ska ske inom kvartersmark.
§ 24 Dagvatten
Köparen har tagit del av Kalmar kommuns plan för vatten och avlopp, ”Vatten
och avlopp – tematiskt tillägg till översiktsplanen”, antagen i kommunfullmäktige 25 januari 2016.
§ 25 Vatten och avlopp
Säljaren har erlagt anläggningsavgift och löpande avgifter till Kalmar Vatten
AB vilka köparen ska ersätta säljaren med på tillträdesdagen.
§ 26 Anslutningspunkt allmänna ledningar
Köparen har till säljaren under markanvisningsskedet delgivit anslutningspunkter för allmänna ledningar. Vill köparen göra ändringar i anslutningspunkternas
läge sker detta på dennes bekostnad.
§ 27 Överlåtelse till tredje man
Köparen förbinder sig att vid överlåtelse av Fastigheterna inom femton (15) år
från tillträdesdagen tillse att förvärvaren, solidariskt med köparen, ikläder sig
åtagandena i







§ 4 Tilläggsköpeskilling
§ 11 Byggnadsskyldighet (vite)
§ 12 Krav på medgivande vid överlåtelse (vite)
§ 23 Parkering
§ 24 Dagvatten
§ 27 Överlåtelse till tredje man (denna paragraf)

genom att inta de exakta lydelserna av dessa paragrafer i fångeshandlingen.
Efter överlåtelsen av fastigheterna ansvarar köparen solidariskt med förvärvaren för rätta fullgörandet av åtagandena i §4, § 11, §12, §23, §24 och § 27 . Förvärvaren ansvarar solidariskt med köparen att erlägga tilläggsköpeskilling respektive vite till säljaren i de fall skyldighet uppstår.
Vidare kvarstår köparens samtliga skyldigheter enligt detta avtal.
§ 28 Fullständig reglering
Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i detta avtal med bilagor.
§ 29 Jordabalken
I övrigt gäller vad i 4 kap jordabalken eller i lag stadgas om köp av fast egendom.
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§ 30 Avslutning
Detta avtal har upprättats i två originalexemplar, ett för vardera parten.
För Kalmar kommun

För Peab BU Lager 2 AB

Den

den

Johan Persson
kommunstyrelsens ordförande

Maria Jakobsson
exploateringsingenjör

Ovanstående egenhändiga
namnteckning bevittnas:

BILAGOR
1a Fastighetsbevis Kålroten 1
1b Fastighetsbevis Majrovan 1
2 Karta
3 Bygglovsdokument

Handläggare

Datum

Maria Jakobsson
0480-45 00 81

2018-12-20

BILAGA 1
KÖPEKONTRAKT KÅLROTEN 1 OCH MAJROVAN 1

Kålroten 1 och Majrovan 1

Projekt- och exploateringsenheten │ Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 KALMAR │ Besök Storgatan 35A
Tel 0480-45 00 00 vx │maria.jakobsson@kalmar.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Magdalena Salomonsson
50198

Datum

2019-01-08

Ärendebeteckning

KS 2018/0651

Kommunstyrelsen

Kommungemensam dokumenthanteringsplan
2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar kommungemensam dokumenthanteringsplan 2019
samt förslag på gallringsfrister.
Bakgrund
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Kalmar kommun och får enligt
arkivreglementet besluta om gallring vad gäller kommungemensamma
allmänna handlingar.
Alla myndigheter ska beskriva sina handlingar i en dokumenthanteringsplan.
Den är till för att skapa en översikt över vilka handlingar som finns, var de
förvaras och när de ska gallras. Dokumenthanteringsplanen är inte enbart ett
internt dokument utan är även till hjälp för allmänheten. Det som reglerar hur
vi ska sköta våra dokumenthanteringsplaner är:
• Arkivlagen (SFS 1990:782)
• Arkivförordningen (SFS 1991:446)
• Kalmar kommuns arkivreglemente
• Anvisningarna till arkivreglementet i den kommungemensamma
verksamhetshandboken
Uppdatering av den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen sker
årligen i samarbete med kommunens olika verksamheter.

Magdalena Salomonsson
Kommunarkivarie
Bilaga
Kommungemensam dokumenthanteringsplan

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

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK
Fastställt av

Kommunstyrelsen

Dokumentansvarig

Kommunarkivarie
Magdalena Salomonsson

Datum
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Kommungemensam dokumenthanteringsplan
Den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen är till för de handlingstyper som hanteras av alla myndigheter i kommunen. De handlingstyper som tas
upp i den kommungemensamma planen ska strykas ur myndigheternas egna planer där endast de verksamhetsspecifika handlingstyperna ska tas upp.
Utgångspunkten för att en handlingstyp ska kvalificera sig för att ingå i den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen är att minst tre förvaltningar
hanterar de handlingar som upptas. Alla handlingstyper förekommer inte i alla förvaltningar. Vissa handlingstyper skickas vidare inom kommunen och i de fall
så anvisas det i anmärkningsfältet vart de skickas och hanteras av den mottagande förvaltningen samt ska upptas i den egna dokumenthanteringsplanen.
Handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter ska alltid registreras/diarieföras men det framgår inte alltid i planen eftersom det är innehållet i
handlingen som avgör om den måste registreras eller inte.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-06 att förvaltningarna får gallra diarieförda pappershandlingar efter skanning till dokument- och
ärendehanteringssystemet Public 360. Från gallring undantas handlingar där underskrift krävs pga. krav i lagstiftningen, omfattande handlingar och om
handlingens format inte lämpar sig för skanning. Då det ser olika ut på förvaltningarna vilka handlingstyper som diarieförs så kan det i förekomma att det står
papper/digitalt vilket betyder att antingen finns den i pappersform eller digitalt. När det gäller handlingar vi måste bevara i pappersform pga. av lagstiftning så
kan de även finnas digitalt i Public 360, men kommer handlingar i pappersform överföras till arkivmyndigheten så ska den digitala handlingen gallras alternativt
överföras till en arkivmodul eftersom den då skickats över en myndighetsgräns. Har handlingen överförts till kommunarkivet så sköts utlämnandet därifrån.
För mer information se dokumentet ”Gallring av diarieförda pappershandlingar efter skanning till dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360” i vår
gemensamma verksamhetshandbok.
Uppdateringar
Den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen ska liksom planen för den egna förvaltningen fortlöpande revideras. Ansvaret för detta ligger på
respektive myndighet men förändringar, uppdateringar, namnbyten på dokument och förslag på gallringsfrister för kommungemensamma handlingar
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meddelas kommunarkivarien. Kommunarkivarien ansvarar för att den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen ändras utifrån det som
inkommit från myndigheterna och att nya gallringsfrister tas upp till beslut i kommunstyrelsen.
Läsanvisning
Bevaras/Gallras: B= Handlingen ska bevaras och lämnas till kommunarkivet som regel 5 år för pappershandlingar. Om det enbart står B betyder det att om
den finns digitalt så bevaras den där och om den enbart finns i pappersformat så lämnas den till kommunarkivet efter 5 år. G=Handlingen får gallras efter den
tid som anges i dokumenthanteringsplanen. GIA=Handlingen får gallras vid inaktualitet och då bestämmer ansvarig handläggare när handlingen inte är aktuell
längre eller så anges gallringsfristen i anmärkningsfältet som är till för kommentarer och förtydliganden om hantering, gallring och bevarande. Gallringsfristen
gäller oavsett om handlingen är på papper eller digital. De anvisningar som ges i fälten media/beskrivning, förvaringsplats och sortering ska läsas som
rekommendationer och förslag till hantering och det förekommer också att det inte ges något förslag till hantering för vissa handlingstyper t.ex. för de
handlingar som man upprättar men skickar vidare för hantering till en annan myndighet inom kommunen. Förkortningen pnr i fältet för sortering anger att
handlingarna kan sorteras i personnummerordning.
Personalhandlingar
Personalhandlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter ska alltid registreras/diarieföras av respektive förvaltning. Om handlingen ska till KL-kontoret
personalenheten för förvaring i personalakt så räcker det att notera i diariet var den förvaras. För utförligare beskrivning av hantering se
verksamhetshandboken ”Hantering och förvaring av personalhandlingar i Kalmar kommuns samlade verksamhet”.
Projekt
Delen för projekthandlingar utgår från de handlingar som uppstår utifrån den framtagna projektmodellen i vår gemensamma verksamhetshandbok. Delen för
EU-projekt utgår från Kalmar kommun som projektledare och ansvarar för dokumenthantering och revision inom projektet. Myndigheterna
(nämnden/styrelsen) måste själva ta reda på vilka regler som gäller just för dem. Handlingar som ska bevaras och där man väljer att ha dem i projektpärmar
och inte i diariet lämnas de till kommunarkivet tidigast 10 år efter programperiodens/projektets slut, när de inte längre behövs för en eventuell revision.

3 (44)

Innehållsförteckning
Kommungemensam dokumenthanteringsplan ........................................................................................................................................... 1
Uppdateringar ............................................................................................................................................................................................................... 1
Läsanvisning ................................................................................................................................................................................................................. 2
Personalhandlingar .......................................................................................................................................................................................................................................... 2
Projekt ............................................................................................................................................................................................................................................................... 2
Nämndadministration mm ........................................................................................................................................................................................... 5
Protokoll ........................................................................................................................................................................................................................................................... 5
Diarieföring/registrering .............................................................................................................................................................................................. 6
Dokumenthantering/Arkivering .................................................................................................................................................................................. 6
Generellt verksamhetsanknutna handlingar ................................................................................................................................................................ 6
Försäkringar .................................................................................................................................................................................................................. 9
Kvalitetsarbete ............................................................................................................................................................................................................ 10
Nödläge – Brand – Kris .............................................................................................................................................................................................. 10
Miljö .............................................................................................................................................................................................................................11
Mätning - Analys - Resultat ........................................................................................................................................................................................ 12
Upphandling/Inköp ................................................................................................................................................................................................... 13
GDPR .......................................................................................................................................................................................................................... 14
Övrigt .......................................................................................................................................................................................................................... 14
Handlingar av tillfällig och ringa betydelse ............................................................................................................................................... 16
Kopior, loggfiler m.m. ................................................................................................................................................................................................ 16
Ekonomihandlingar ..................................................................................................................................................................................... 19
Budgetsystem ............................................................................................................................................................................................................. 19
Dags- och handkassa .................................................................................................................................................................................................. 20
Ekonomiadministration ............................................................................................................................................................................................. 20

4 (44)
Personal ........................................................................................................................................................................................................ 23
Rekrytering ................................................................................................................................................................................................................. 23
Särskilda anställningsformer......................................................................................................................................................................................................................... 24
Personal allmänt ......................................................................................................................................................................................................... 25
Löneadministration ....................................................................................................................................................................................................................................... 27
Uppsägning ................................................................................................................................................................................................................ 29
Personalsociala ärenden ............................................................................................................................................................................................. 30
Sjukersättning ................................................................................................................................................................................................................................................. 31
Arbetsmiljö .................................................................................................................................................................................................................. 32
Projekt och utredningar............................................................................................................................................................................... 34
Utredningar ................................................................................................................................................................................................................. 34
Projekt ......................................................................................................................................................................................................................... 34
Obligatoriska handlingar............................................................................................................................................................................................................................... 34
Stödjande handlingar ..................................................................................................................................................................................................................................... 35
EU-projekt och andra externt finansierade projekt ................................................................................................................................................... 35
Seminarier och möten ................................................................................................................................................................................................................................... 40
Ekonomi ......................................................................................................................................................................................................................................................... 40
Upphandling ................................................................................................................................................................................................................................................... 42
Revision........................................................................................................................................................................................................................................................... 42
Marknadsföring .............................................................................................................................................................................................................................................. 43

5 (44)

Allmän administration
Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

02.12

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras (B) Anmärkning
/Gallras (G)

Protokoll från nämnd/styrelse och utskott

Papper

Närarkiv

Kronologisk

B=5 år

Justeringsanslag

-

-

-

-

Underlag till beslut

Digital

Diariet

Diariekod

B

Föredragningslistor, dagordningar och
kallelser
Delegationsförteckningar/originallistor över
anmälda delegationsbeslut
Nämndens anmälnings- och
kännedomsärenden
Närvarolistor

Digital

Diariet

Diariekod

G=2år

Om de inte fungerar som register

Digital

Diariet

Diariekod

B

Digital

Diariet

Diariekod

G=2 år

Om inte hänvisning till ärendet anges
direkt i protokollet.
Nämndsekreterare

Papper/digital

Närarkiv/G:

Kronologisk

G=2 år

Protokoll från central och lokal
samverkansgrupp
Förhandlingsprotokoll

Papper/digital

Kronologisk

B=5 år

Kronologisk

B=5 år

Protokoll eller mötesanteckningar från
ledningsgrupper (förvaltningsledning)
Protokoll eller mötesanteckningar från
ledningens genomgång

Papper/digital

Diariet/
närarkiv
Diariet/
närarkiv
Diariet/
närarkiv
Diariet/
närarkiv

Kronologisk

B=5 år

Kronologisk

B=5 år

Nämndadministration mm
Protokoll

Papper/digital

Papper/digital

Nämndens protokoll binds in med
register/innehållsförteckning.
Till Kl-kontoret kansli- och
omvärldsenheten. Fråga Anette
Hänvisning i protokollet till den
diarieförda handlingen

Kan anges i protokollet. G=10 år om
underlag för arvode.
Nämndsekreterare
Nämndsekreterare, om inte
protokollen diarieförs
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Digital

Ansvarig
Kronologisk
handläggare/
G:

Papper/digital

Diariet/
närarkiv

Beskrivning av en myndighets allmänna
handlingar/arkivbeskrivning
Dokumenthanteringsplan

Digital

Gallringsbeslut
Gallringslistor

Protokoll eller mötesanteckningar från
enhets- och arbetsplatsmöten,
personalmöten, informationsmöten o d
interna verksamhetsmöten

Sortering

Bevaras (B) Anmärkning
/Gallras (G)

GIA

Om de inte innehåller beslut eller
unik information av direkt betydelse
för verksamheten.

Diariekod

B=5 år

Pappershandlingar som bifogas som
pdf i Public 360 får efter kontroll
gallras vid inaktualitet om inte
lagstiftningen kräver att de bevaras.
Diarieförda handlingar bevaras om
det inte finns gallringsbeslut för
specificerade diarieförda handlingar i
våra dokumenthanteringsplaner.

Kronologisk

B

Ingår i verksamhetshandboken.

Diariekod/
kronologisk

B

Digital

Verksamhets
-handbok
Diariet/
Verksamhets
-handbok
Diariet

Diariekod

B

Papper/digital

G:/närarkiv

Kronologisk

B=5 år

Om nämndbeslut för gallring annars
uppdateras kontinuerligt och ingår i
verksamhetshandboken.
Om beslut tas om gallring för
enskilda handlingstyper.
Tjänsteskrivelse.
Om sådana upprättas.

Diarieföring/registrering
Diarieförda handlingar

01.01

Dokumenthantering/Arkivering

Generellt verksamhetsanknutna
handlingar

Digital
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Avtal

Papper/digital

Diariet/
närarkiv

Diariekod

Avtal, rutinmässiga t.ex. leasing av
kopiatorer, städ m.m.
Verksamhetens behov av IT och telefoni
vid nya lokaler

Papper/digital

Ansvarig
handläggare
-

Kronologisk

G

-

-

Egenproducerat informationsmaterial

Papper/digital

Kronologisk
/diariekod

B=5 år

Enkäter (egna)sammanställningar

Papper/digital

Kronologisk
/diariekod

B=5 år

Enkäter (egna), svar och andra underlag

Papper/digital

Kronologisk

GIA

Efter sammanställning.

Enkäter, kartläggning o d (med svar)

Papper/digital

Kronologisk
/diariekod

B=5 år

Inte egna. Bevaras om av betydelse
för verksamheten annars.

Enkäter, kundundersökningar etc. (med
svar)

Papper/digital

Ansvarig
handläggare/
diariet
Ansvarig
handläggare/
diariet
Ansvarig
handläggare/
G:
Ansvarig
handläggare/
diariet
Ansvarig
handläggare/
diariet
Ansvarig
handläggare

Kronologisk
/diariekod

GIA

Inte egna. Om ringa betydelse för
verksamheten.

Kronologisk

GIA

-

E-post eller meddelanden via SMS eller
Digital
andra meddelanden i text och bild,
röstbrevlåda, telefonsvarare och
motsvarande av tillfällig eller ringa betydelse

Bevaras (B) Anmärkning
/Gallras (G)

B/B=5
år

Ärendebundna. Beroende på
lagstiftning kan de behöva bevaras i
originalformat/pappersform för att
styrka ett legalt förhållande/bevis.
Gallras 2 år efter avtalstidens utgång.
Till Kl-kontoret IT-enheten. Vid ny-,
om- eller tillbyggnad också till
projektledaren på
serviceförvaltningen som ansvarar för
att elkonsulten får checklistan.

8 (44)
Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Övrig E-post eller meddelanden via SMS
eller andra meddelanden i text och bild,
röstbrevlåda, telefonsvarare och
motsvarande av vikt som tillför ärende
sakuppgift

Digital/papper

Ansvarig
Kronologisk
handläggare/ /diariekod
diariet/verks
amhetssyste
m

Fotografier, filmer, video, ljudband, CD o d
som dokumenterar den egna verksamheten
Fotografier, filmer, video, ljudband, CD o d
framtagna för till exempel intern
information och utbildning
Fotosamlingar och bildarkiv, digitala och
analoga
Samtycke fotografier på Internet
Klagomål/synpunkter

Digital/analog

Ansvarig
handläggare
Ansvarig
handläggare

Körjournaler, leasingbilar

Papper/digital

02.04

Medborgarförslag

02.05

Motioner

02.03

Digital/analog
Digital/analog

Sortering

Objekt
Kronologisk
/objekt

Bevaras (B) Anmärkning
/Gallras (G)

Se
Gallras efter utdrag på
anmärkn papper/tjänsteanteckning/överföring
ing
till dokument- och
ärendehanteringssystem. E-post
måste infogas i
ärendehanteringssystemet i Word för
digitalt bevarande i standardiserat
format.
B=5 år
GIA

Ansvarig
Objekt
handläggare
ImageVault
Närarkiv/
Kronologisk
diariet/server /diariekod

B=5 år
GIA
B/B=5
år

Om ingår i upprättat ärende överförs
det till diariet.

Kronologisk

G=2 år

Efter avtalstidens utgång.

Digital

Ansvarig
handläggare
Diariet

Diariekod

B

Digital

Diariet

Diariekod

B

Digitalt
Papper/digital
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

02.10

01.06

Remisser
- egna

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras (B) Anmärkning
/Gallras (G)

Digital

Diariekod

B

Kronologisk

GIA

-

externa

Digital

Diariet
Ansvarig
handläggare

-

remissvar

Digital

Diariet

Diariekod

B

Revisioner

Digital

Diariet

Diariekod

B

Skadeståndsärenden

Papper/digital

Diariet/
närarkiv
Diariet

Diariekod/
alfabetisk
Diariekod

B/B=5
år
B

Ansvarig
handläggare
Ansvarig
handläggare
G:
Systemansvarig/G:
Ansvarig
handläggare/
G:
Ansvarig
handläggare/
G:

Kronologisk

GIA

Kronologisk

B=5 år

Kronologisk
Alfabetisk

B
B=5 år

Kronologisk

B=5 år

Kronologisk

GIA

Sociala medier - inlägg och kommentarer
Digital
som tillför ärende sakuppgift
Sociala medier - inlägg och kommentarer av Digital
ringa och tillfällig betydelse
Sociala medier - skärmdump
Digital/papper
Sociala medier – borttagna inlägg
Systemdokumentation

Digital
Papper/digital

Statistik som innehåller unik information
för verksamheten

Papper/digital

Statistik Övrigt

Papper/digital

Försäkringar

Bevaras hos den som ”äger”
remissen.
Inte rapporter från internrevisionen
utifrån kvalitets- och miljöarbetet.
I pappersform om de behövs pga.
krav i lagstiftningen.
Ska diarieföras

Skärmdump skrivs ut en gång per år
eller vid betydande förändringar.
Gäller alla sociala medier.

10 (44)
Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras (B) Anmärkning
/Gallras (G)

Skadeanmälan - ansvarsförsäkring (3:e
person t.ex. egendom, motorfordon,
tjänsteresa)

-

-

-

Skadeanmälan - olycksfall

-

-

-

Verksamhetshandboken, handböcker,
processer och instruktioner

Digital

B

Målarbete

Papper/digital

Manualer/lathundar/blanketter

Digital

Dokument- och ärendehanteringssystemhandboksdokument
Ansvarig
Kronologisk
handläggare
Ansvarig
handläggare/
dokument
och ärendehanteringssystem

GIA

Dokumentation av mål, strategier
samt utvärderingar av arbetet.
Uppdateras kontinuerligt

Verksamhetshandbok
BrandKronologisk
skyddskontrollant/G:

GIA

Uppdateras kontinuerligt.

-

Till serviceförvaltningen (Se
dokumentet Våra försäkringar process).

-

Anmälan till försäkringsbolag (Se
dokumentet Våra försäkringar process).

Kvalitetsarbete

B=5 år

Nödläge – Brand – Kris
Fördelning av ansvar och arbetsuppgifter
inom brandskydd
Brandskyddsrond

Digital
Digital

G=1 år
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Sammanställning brandskyddsronder

Digital

Kronologisk

Utrymningsövning - rapport

Digital

Inbrott – förebyggande åtgärder samt
checklistor

Digital

Brandskyddssamordnare
Ansvarig
handläggare/
G:
Ansvarig
handläggare/
G:
Ansvarig
handläggare
Ansvarig
verksamhet
Ansvarig
handläggare/
diariet
Diariet

Incident och händelserapport vid brand och Digital
skada på yttre miljö
Första hjälpen och krisstöd anslag
Papper
Polisrapporter/polisanmälningar –
skadegörelse och stölder

Papper/digital

Polisanmälningar hot mot tjänsteman

Digital

Bevaras (B) Anmärkning
/Gallras (G)

G=5 år

-

G=1 år

-

G=3 år

-

G=3 år

-

GIA

Kronologisk
/diariekod

G=2 år

Diariekod

B

Uppdateras kontinuerligt.

Miljö
Avfallssortering - blankett

Digital

Ansvarig
handläggare

Kronologisk

GIA

Kemikalielista

Digital

-

GIA

Kemikalielista, sammanställning

Digital

Ansvarig
verksamhet
Miljösamordnare

Säkerhetsdatablad (SDB)

Digital

G:

-

-

Uppdateras årligen, ett ex till
förvaltningens miljösamordnare.
GIA
Uppdateras årligen, ett ex till den
kommunövergripande kvalitets- och
miljösamordnaren
G=10 år Efter byte av produkt (Gäller ej
produkter registrerade i iChemistry).

12 (44)
Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Tillstånd för transport av farligt avfall

Papper/digital

Kronologisk
/diariekod

Transport av farligt avfall

Digital

Ansvarig
handläggare/
diariet
Ansvarig
verksamhet
/G:
Miljösamordnare/G:

Kvalitetssamordnare
Kvalitetssamordnare
Närarkiv/
diariet/server

Transport av farligt avfall, sammanställning Digital
01.05

Bevaras (B) Anmärkning
/Gallras (G)

GIA

När tillståndet löper ut.

-

G=3 år

Ett ex till förvaltningens
miljösamordnare.

-

G=3 år

Kronologisk

G=2 år

-

G=5 år

Kronologisk
/diariekod

B/B=5
år

Mätning - Analys - Resultat
01.05

Synpunkter och avvikelser – Tyck till

Digital

01.05

Avvikelser - sammanställning

Digital

Klagomål/synpunkter

Papper/digital

Revisionsrapport vid internrevision

Digital

Verktyg för uppföljning av kvalitet –
handlingsplan
Ansökan, lägesrapport, redovisning – ännu
bättre
Ansökan miljöprojekt - förbättringsarbete

02.03

01.05
01.05

Till förvaltningens
kvalitetssamordnare
Blanketten kan gallras efter
sammanställning.
Om ingår i upprättat ärende överförs
det till diariet. T.o.m. då tyck till
började användas som längst t.o.m.
december 2014.

G=5 år

-

Kvalitetssam- ordnare
-

-

Till KL-kontoret ekonomienheten.

Digital

Diariet

Diariekod

G=5 år

-

-

-

-

Till kommun@kalmar.se. Diarieförs
på Kl-kontoret upphandling- och
kanslienheten.
Till kommun@kalmar.se. Diarieförs
och bevaras på Kl-kontoret
upphandling- och kanslienheten.
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

02.11

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras (B) Anmärkning
/Gallras (G)

-

-

-

-

Till Kl-kontoret,
upphandlingsenheten.

Leverantörskontroll före begäran om anbud Digital
vid direktupphandling
Anbudssammanställningar
Digital

Ansvarig
handläggare
Diariet

Kronologisk

G=2 år

Diariekod

B

Kopia till Kl-kontoret,
upphandlingsenheten

Anbud/offerter, antagna

Papper/digital

Diariekod

Anbud/offerter, ej antagna

Papper/digital

Kronologisk

B/B=5
år
G=2 år

I pappersform om de behövs pga.
krav i lagstiftningen

Avtal

Papper/digital

Diariet/
närarkiv
Ansvarig
handläggare
Diariet/
närarkiv

Kronologisk

B

Inköpsorder

Papper/digital

Kronologisk

B

Orderbekräftelser

Papper/digital

Kronologisk

G=2 år

Synpunkter på leverantör efter leverans av
t.ex. varor eller konsulttjänster

-

Diariet/
närarkiv
Ansvarig
handläggare
-

Ramavtal som direktupphandlats ska
registreras i TendSign/avtalskatalogen
för bevakning

-

-

Till Kl-kontoret, enhet upphandling.

Direktupphandlingsprotokoll

Digital

Diariet

Diariekod

B

Direktupphandlingar

Papper/digital

Ansvarig
handläggare

Kronologisk

G=2 år

Kopia till KL, upphandlingsenheten
vid upphandling över kr. 15 000
All dokumentation kring
direktupphandlingar förvaras enligt
dokumenthanteringsplanen på
respektive förvaltning

Upphandling/Inköp
Uppdragsbeställning upphandling
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras (B) Anmärkning
/Gallras (G)

Inköp/leasing av fordon

-

-

-

Garantibevis

Papper

Ansvarig
handläggare

-

GIA

Digital
Papper
Borttaget:/Digit
al
Digitalt

DraftIT
Pärm i
Kontaktcetret
Diariet

Kronologisk
Kronologisk

GIA
G=1 år

Diariekod

B

Papper
Papper/digital

Närarkiv
Akt/diariet

Kronologisk
Pnr/diariekod

B=5 år
B

-

Till serviceförvaltningen enhet
transportcentralen

GDPR
Registerförteckning
Registerutdrag, begäran om samt svar
Incidentrapport

Uppdateras kontinuerligt

Övrigt
Kopior på utdelade diplom
Diskriminering eller kränkande behandling
- Frågeformulär/dokumentation
- Utredning

Till akt om handlingen berör enskild.
Handlingar som berör hel
grupp/arbetsplats förvaras i diariet.
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Lex Sarah – ärenden
Digital
Dokumentation om:
- Vad det anmälda missförhållandet
bestod i
- Av vem och när gjordes anmälan
- När och hur missförhållandet
upptäcktes
- Vad som framkom när anmälan
utreddes
- Beslut
- Åtgärder – när (år, månad, dag och,
om nödvändigt, klockslag) olika
händelser inträffade och åtgärder
vidtogs.
Lex Maria-ärenden
Digital
Utredning om:
- händelseförloppet,
- omedelbart vidtagna korrigerande
åtgärder,
- identifierade orsaker till händelsen,
- riskbedömning, dvs. sannolikheten
för att liknande händelser skall
inträffa igen och tänkbara
konsekvenser,
-

händelser av liknande art som
tidigare har inträffat i verksamheten,
och riskförebyggande åtgärder som
vidtagits med utgångspunkt från
riskbedömningen.

Förvaringsplats

Sortering

Diariet

Diarieplan

Bevaras (B) Anmärkning
/Gallras (G)

B

Lex Sarah anmälningar ska diarieföras
och bevaras
Utredningen med beslut förvaras
bland de diarieförda handlingarna.
Om ärendet rör enskild personal ska
kopia av beslut eller notering om
beslutet göras i berörd personalakt
med notering om diariekod och
diarienummer till ärendet.

Diariet

Diarieplan

B

Lex Maria anmälningar ska diarieföras
och bevaras. Utredningen med beslut
förvaras bland de diarieförda
handlingarna men en anteckning om
att patienten eller en närstående
underrättats om Lex Maria-anmälan
skall göras i patientjournalen. Det
skall även antecknas om information
inte lämnats och anledningen till
detta.
Om ärendet rör enskild personal ska
kopia av beslut eller notering om
beslutet göras i berörd personalakt
med notering om diariekod och
diarienummer till ärendet.
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Statsbidrag ansökan och beslut

Papper/Digital

Statsbidrag - redovisning av/årlig
sammanställning

Digital

Ansvarig
handläggare/
Diariet
Diariet
Diarieplan

Bevaras (B) Anmärkning
/Gallras (G)

G=10 år Med rekvisition
B

Handlingar av tillfällig och ringa betydelse
Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras (B) Anmärkning
/Gallras (G)

Kopior och dubbletter

Papper/digital

GIA

Om de inte fyller någon funktion och
det finns arkivexemplar.

Inkomna eller expedierade framställningar,
förfrågningar och meddelanden av tillfällig
betydelse och rutinmässig karaktär

Papper/digital

Ansvarig
Kronologisk
handläggare/
G:
Ansvarig
Kronologisk
handläggare/
G:

GIA

Ansvarig
Kronologisk
handläggare/
G:

GIA

Kan finnas behov av att ha kvar ett
kortare tag för att kunna kontrollera
att frågor skickats vidare eller
besvarats.
Om de inte föranleder någon åtgärd
och är av tillfällig betydelse.

Kopior, loggfiler m.m.

Handlingar för kännedom, t.ex. cirkulär och Papper/digital
inbjudningar till kurser och evenemang
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Register, liggare, listor och andra tillfälliga
hjälpmedel som har tillkommit för att
underlätta myndighetens arbete

Papper/digital

Ansvarig
Kronologisk
handläggare/
G:

GIA

Handlingar som utgjort underlag för
myndighetens interna planering och
verksamhetsplanering och
verksamhetsredovisning
Inkomna handlingar som inte berör
myndighetens verksamhetsområde eller
som är meningslösa eller obegripliga
Mottagnings- och delgivningsbevis

Papper/digital

Ansvarig
Kronologisk
handläggare/
G:

GIA

Papper/digital

Ansvarig
Kronologisk
handläggare/
e-postsystem
Ansvarig
Kronologisk
handläggare

GIA

Ansvarig
Kronologisk
handläggare/
e-postsystem

GIA

Ansvarig
Kronologisk
handläggare/
e-postsystem

GIA

Papper

Handling som inkommit till myndigheten i Papper/digital
icke äkthetsgaranterad form t.ex. fax eller epost om en äkthetsgaranterad handling med
samma innehåll har inkommit i ett senare
skede. T.ex. Brev, fax eller e-post som
saknar godkänd signatur
Loggar för e-post och fax
Digital

Sortering

Bevaras (B) Anmärkning
/Gallras (G)

GIA

Listorna ska sakna betydelse när det
gäller att:
- Dokumentera myndighetens verksamhet.
- Återsöka handlingar eller
att upprätthålla samband
inom arkivet.
Under förutsättning att
sammanställning gjorts och att
handlingarna i övrigt inte har någon
funktion.
Om de inte ska vidarebefordras eller
kräver någon annan åtgärd.
Efter ärendet avslutats. Har
handlingen påförts anteckning som
tillför sakuppgifter till ärendet så
arkivläggs den till ärendet och
bevaras.
Gallras när ärendet avslutats under
förutsättning att handlingen inte
påförts någon anteckning av
betydelse för myndighetens beslut
eller för handläggningens gång.
Om de inte behövs för kontroll av
överföring eller återsökning.
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Elektroniska spår som inkommit till eller
upprättats hos myndigheten via
internetuppkoppling t.ex. logglistor,
cookiefiler och historik/globalfiler

Digital

Ansvarig
Kronologisk
handläggare/
server

GIA

Bifogade filer i e-postmeddelande som inte
kan öppnas

Digital

Ansvarig
Kronologisk
handläggare/
e-postsystem
Ansvarig
Kronologisk
handläggare
Ansvarig
Kronologisk
handläggare

G=1
månad

Ansvarig
handläggare
Ansvarig
handläggare
Ansvarig
handläggare

Kronologisk

GIA

Kronologisk

GIA

Kronologisk

GIA

Efter rättning.

Ansvarig
handläggare

Kronologisk

GIA

Efter överföring och kontroll samt
under förutsättning att de inte längre
behövs för sitt ändamål.

Kopior av webbsidor som kan lagras i syfte Digital
att åstadkomma snabbare åtkomst
Handlingar som endast uppstått för kontroll Papper/digital
av postbefordran t.ex. inlämningskvitton
och kvittensböcker för avgående post
Loggar i frankeringsmaskiner

Digital

Samtalslistor i mobiltelefoner eller
motsvarande
Felaktiga uppgifter i ADB-upptagningar av
registerkaraktär, vilka tillkommit genom
skrivfel, räknefel eller motsvarande
Handlingar som överförts till annan
databärare inom samma medium t.ex.
arkivexemplar av ADB-upptagningar och
mikrofilm som har ersatts av nya exemplar
och ADB-upptagningar som endast
framställts för överföring, utlämnande,
utlån eller spridning av handlingar

Digital
Digital
Digital

Sortering

Bevaras (B) Anmärkning
/Gallras (G)

GIA
GIA

Leder kontroll till utredning ska
informationen tillföras ärendet före
gallring.
Handlingar som specifikt loggar
överträdelser (brandväggslogg,
NetClean och liknande) anses EJ vara
av tillfällig och ringa betydelse.
Mottagaren ska om det är möjligt
upplysas om detta och be att skicka
dokumentet i ett standardformat.
Temporary internet files.
Under förutsättning att de inte längre
behövs som bevis för att en
försändelse har inkommit till eller
utgått från myndigheten.
Efter kontroll.
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Ekonomihandlingar
Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras (B) Anmärkning
/Gallras (G)

Budget

Digital

Diariet

Diariekod

B

Budget, underlag

Papper/digital

G=2 år

Budgetuppföljning

Digital

Ansvarig
handläggare/
ekonomisystem/G:
Diariet
Diariekod

Budgetuppföljning, underlag

Papper/digital

G=2 år

Ombudgeteringar

Papper/digital

Bokslut, årsredovisning

Digital

Ansvarig
handläggare/
ekonomisyste
m/G:
Ansvarig
handläggare/
ekonomisystem/G:
Diariet
Diariekod

Bokslut, underlag

Papper/digital

-

G=2 år

Inventarieförteckning
Lagervärdering – blankett
Periodiseringsbilaga – blankett

Digital
Digital
Digital

Ansvarig
handläggare/
ekonomisystem/G:
G:
G:
G:

-

G=10 år
G=10 år
G=10 år

Budgetsystem
01.04

B

G=2 år

B

Förvaltningarnas budget
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras (B) Anmärkning
/Gallras (G)

Öppnande/utökning/överlåtelse av
handkassa

Papper

Ansvarig
handläggare

G= 10
år

Redovisning handkassa med kvitton

Papper

Ansvarig
handläggare

Redovisningar av kontantförsäljning,
kassarapporter

Papper

Ansvarig
handläggare

Faktura/utanordning

Papper/digital

Kronologisk
/alfabetisk/
verksamhet
Kronologisk
/alfabetisk/
verksamhet
Kronologisk
/alfabetisk/v
erksamhet
Kronologisk

Insättningskvitton, bank

Papper/digital

Kassarullar

Papper

Ansvarig
handläggare
Ansvarig
Kronologisk
handläggare
Ansvarig
Kronologisk
handläggare/
närarkiv

Kvitton kortköp

Papper

Specifikation av balanskonto

Papper/digital

Dags- och handkassa

G=10 år
G=10 år
G=10 år
G=10 år Förvaras tillsammans med verifikatet

Ansvarig
handläggare
Ansvarig
handläggare

Kronologisk

G=10 år Ska vara märkta arbetsplats,
kassanummer, datum för rullbyte
samt signatur av personal (för
eventuell revision)
G=10 år

Kronologisk

G=10 år

Ekonomiadministration
03.01

Gallras 10 år efter att den är avslutad.

Attestförteckningar

Digital

Diariet

Diariekod

B

Bokföringsorder

Digital

Ekonomisystem

-

G=10 år
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras (B) Anmärkning
/Gallras (G)

Leverantörsfaktura

Papper/digital

Ekonomisystem

-

Leverantörsreskontra

Digital

-

Följesedel

Papper/digital

Ekonomisystem
Ekonomisystem

G=10 år Skannas av Recall Sweden AB i
Östersund. Papperfakturor arkiveras i
10 år. Obs! Annan gallringstid kan
gälla för fakturor inom EU-projekt.
G=10 år

Kronologisk

Se
Om följesedeln innehåller
anmärk- kompletterande uppgifter till fakturan
ska följesedeln skannas och originalet
ning
arkiveras tillsammans med
pappersfakturan. Är fakturan
komplett gallras följesedeln vid
inaktualitet.

Ekonomisystem
Ansvarig
handläggare/
G:
Ekonomisystem
Ansvarig
handläggare
Ekonomisystem
Ekonomisystem

-

G=10 år

-

G=2 år

-

G=10 år

Kronologisk

G=2 år

-

G=10 år

-

G=10 år

Kundfakturor, debiterings/krediteringslistor Digital
och avstämning
Fakturaunderlag
Papper/digital
Kundreskontra

Digital

Betalningspåminnelser

Papper

Debiteringsunderlag

Papper/digital

Utanordningar

Digital

Kan gallras efter 2 år om specifikation
finns på fakturan, annars gallras efter
10 år.
Gallras 2 år efter avskriven fordran.
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras (B) Anmärkning
/Gallras (G)

Internfakturor med avstämningslistor

Papper/digital

-

G=10 år

Debiteringsrapport från centralförrådet

Papper/digital

-

G=10 år

Verifikationer

Digital

-

G=10 år

Donationshandlingar

Papper/digital

Diariekod

B=5 år

Ansökan och beslut om stadsbidrag

Papper/digital

Ansvarig
handläggare/
Ekonomisystem
Ansvarig
handläggare/
ekonomisystem
Ekonomisystem
Diariet/
närarkiv
Diariet/
närarkiv
Ansvarig
handläggare/
ekonomisystem/G:
Ansvarig
handläggare
Ansvarig
handläggare

Diariekod

G=10 år Med tillhörande rekvisition

-

G=2 år

-

GIA

-

G=2 år

Aviseringar om utbetalt belopp vid särskilda Papper/digital
anställningsformer
Biljettredovisningsblock, blockstammar

Papper

Rekvisitioner

Papper

Kan gallras efter avstämning eller när
de inte längre behövs
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Personal
Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

04.06

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras (B) Anmärkning
/Gallras (G)

Annons

Digital

Diariet

Diariekod

B

Ansökningshandlingar med betygskopior
och meritförteckning, erhållen tjänst
Sammanställning över sökanden

-

-

-

-

Till Kl-kontoret personalenheten.

Digital

Diariet

Diariekod

B

Anställningsinformation/beslut
Månads- och timanställda,
studentmedarbetare m.fl.
Förtydligande av anställningskontrakt i
Kalmar kommun

-

-

-

-

Papper

Kronologisk
/alfabetisk/
pnr

G

Anställningsinformation/bilaga
Funktionsbeskrivning och fördelning av
arbetsuppgifter samt delegation för chef

Papper

Kronologisk
/alfabetisk/
pnr

G

Till Kl-kontoret personalenheten.
Exklusive förvaltningschefer. Gallras
vid förändring i delegation eller vid
anställningens upphörande.

Hälsodeklaration avseende tuberkulos
Hälsodeklaration avseende tuberkulos för
studenter och praktikanter

Papper

Chef/
registrator/
personalredogörare
Chef/
registrator/
personalredogörare
Chef/
registrator/
personalredogörare

Samt anteckning i diariet om vem
som erhållit tjänsten.
Sida 1 i Anställningsinformation/
beslut till Kl-kontoret personalenheten.
Sida 2 och 3 i
Anställningsinformation/beslut.
Gallras efter upphörd anställning.

Kronologisk
/alfabetisk/
pnr

G=2 år

Till Kl-kontoret personalenheten.

Rekrytering
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras (B) Anmärkning
/Gallras (G)

Tystnadspliktsförsäkran/Tystnadslöfte

Papper

Kronologisk
/alfabetisk/
pnr

GIA

Övriga handlingar som kommit in eller
upprättats i samband med
anställningsärendet
Ansökningshandlingar med bilagor, ej
erhållen tjänst

Digital

Chef/
registrator/
personalredogörare
Diariet

Diariekod

B

Papper/digital

Chef/rekryt- Kronologisk
eringssystem /alfabetisk/
pnr

G=2 år

Intresseanmälningar (spontanansökningar)

Papper/digital

Kronologisk

GIA

Meddelande om tillsättning av utlyst tjänst

Digital

Ansvarig
handläggare/
diariet
Rekryteringssystem
Chef/
registrator/
personalredogörare

-

GIA

Kronologisk
/alfabetisk/
pnr

G=2 år

Chef/
Kronologisk
personal/alfabetisk/
redogörare/ pnr
Falkenbergshuset

G=2 år

Erbjudande om anställning – LAS-företräde Papper

Särskilda anställningsformer
Bekräftelse om anställning och rekvisition
av bidrag till arbetsförmedlingen

Papper

Kan ingå i anställningsavtal samt avtal
med konsulter (diariet med
avtal/upphandling för konsulter)
m.m.
Behovsanalys, kravspecifikation,
protokoll m.m.
Enligt möjligheten att överklaga enligt
6 kap. 4 § andra stycket
diskrimineringslagen och till 64 §
MBL ska de bevaras i 2 år innan de
kan gallras.
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

04.01

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras (B) Anmärkning
/Gallras (G)

Handlingsplan till och från
arbetsförmedlingen

Papper

Kronologisk
/alfabetisk/
pnr

G=2 år

Kan innehålla sekretessbelagda
uppgifter.

Överenskommelse mellan frivillig och
Kalmar kommun

Papper

Chef/
personalredogörare/
Falkenbergshuset
Chef

Kronologisk
/alfabetisk/
pnr

G

Gallras efter avslutat uppdrag.

Introduktion, checklista

Papper

Chef

G=2 år

Introduktion av korttidsanställda,
praktikanter och studenter

Papper

Redovisning av bisyssla

Papper

Chef/
registrator/
personalredogörare
Chef

Kronologisk
/alfabetisk/
pnr
Kronologisk
/alfabetisk/
pnr

G=2 år

Efter upphörd anställning.

Ansvarsförbindelse,
Informationssäkerhetspolicy –
Säkerhetsinstruktion användare

Papper

Kronologisk
/alfabetisk/
pnr
Kronologisk
/alfabetisk/
pnr

G=2 år

Efter upphörd anställning.

Kvittenser för nycklar och passerkort m.m.

Papper

Kronologisk
/alfabetisk/
pnr

G=2 år

Efter inaktualitet.

Personal allmänt

Chef/
registrator/
personalredogörare
Ansvarig
handläggare

G=2 år
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras (B) Anmärkning
/Gallras (G)

Kompetensutvecklingsplan

Papper

Chef

GIA

Uppdateras kontinuerligt.

Behörighetsgivande utbildning, bevis/intyg
Övrig utbildning, kursintyg

Papper

Chef/närarkiv

GIA

Till Kl-kontoret personalenheten.

Medarbetar- och lönesamtal

Papper

Chef

GIA

Kan innehålla sekretessbelagda
uppgifter.

Körtillstånd, blankett

Papper

Chef

G

Gallras efter upphörd anställning.

Medgivande att öppna post, blankett

Papper

G

Gallras när e-postkontot avslutas.

Beställning ID-kort, blankett

-

Chef/
registrator/
personalredogörare
-

Kronologisk
/alfabetisk/
pnr
Kronologisk
/alfabetisk/
pnr
Kronologisk
/alfabetisk/
pnr
Kronologisk
/alfabetisk/
pnr
Kronologisk
/alfabetisk/
pnr
-

-

Individuellt avtal om distansarbete

Papper

Chef

G

Mobilavtal

Papper

Chef

Nybeställning av anknytning
Ändringsbegäran för telefonkatalogen
Intyg över anställning

Papper

Chef/
personalredogörare

Kronologisk
/alfabetisk/
pnr
Kronologisk
/alfabetisk/
pnr
Kronologisk
/alfabetisk/
pnr

Till ansvarig kontaktperson för
beställning av ID-kort.
Gallras efter upphörd anställning.

GIA
GIA

Till Kl-kontoret IT-enheten.
Till Kl-kontoret IT-enheten.
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras (B) Anmärkning
/Gallras (G)

Arvoden (politiker m.fl. )

Papper/digital

Kronologisk
/alfabetisk/
pnr

G=10 år Om pensionsgrundande bevaras det i
personalsystemet.

Körjournaler om grund för bilersättning

Papper/digital

Chef/
personalredogörare/
personalsystem
Chef/person
alredogörare

G=6 år

Flextidssammanställningar

Papper/digital

Kronologisk
/alfabetisk/
pnr
Kronologisk
/alfabetisk/
pnr

Jourjournal

Papper/digital

Kronologisk
/alfabetisk/
pnr

G=3 år

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Övertidsjournal

Papper/digital

Kronologisk
/alfabetisk/
pnr

G=3 år

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Löneadministration

Chef/
personalredogörare/
personalsystem
Chef/
personalredogörare/
personalsystem
Chef/
personalredogörare/
personalsystem

G=2 år

Underlag för eventuell skatterevision.
Gallring efter 6 år om utbetalning
skett via lönesystemet, annars 10 år.
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras (B) Anmärkning
/Gallras (G)

Tjänstgöringsrapporter

Papper/digital

Kronologisk
/alfabetisk/
pnr

G=2 år

Läkarintyg

Papper

Chef/
personalredogörare/
personalsystem
Chef

G=2 år

Beslut om utökat och särskilt högriskskydd

Papper

Chef

Kronologisk
/alfabetisk/
pnr
Kronologisk
/alfabetisk/
pnr
Kronologisk
/alfabetisk/
pnr

G

Gallras efter 2 år om utbetalning skett
via lönesystemet, annars 10 år.

Kronologisk
/alfabetisk/
pnr

B/G=2
år

Kronologisk
/alfabetisk/
pnr

G=2 år

Får gallras efter 2 år om uppgifter om
tid och orsak till ledighet framgår av
handlingar där varje anställds
uppgifter om när- och frånvaro under
kalenderåret finns bevarad. Frånvaro
som inte registreras av den enskilde i
självservice

Kronologisk
/alfabetisk/
pnr

B

Löneunderlag för beräkning av lön t.ex.
Papper/digital
semester-/timlistor, ob-listor, timrapporter,
sjukanmälningar och försäkran för sjuklön
Ledighetsansökningar: barn-, studie och
tjänstledigheter (längre tid )

Papper/ digital

Byte av semesterdagstillägg

Papper

Vikariatsförordnande/överenskommelse
för längre tid än sex månader

papper

Personalredogörare/
personalsystem
Personalredogörare/
personalsystem

Chef/
registrator/
personalredogörare
Chef/
registrator/
personalredogörare

Kan innehålla sekretessbelagda
uppgifter.

G=2 år

Delegationsbeslut

29 (44)
Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

04.07

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras (B) Anmärkning
/Gallras (G)

Vikariatsförordnande/överenskommelse
för kortare tid än sex månader

digitalt

G=2 år

Beslut enligt s.k. ställningsfullmakt

Bilersättningsavtal
Utanordning/överenskommelse –
uppdragstagare utan F-skattsedel

-

servicemanag Kronologisk
er
/alfabetisk/
pnr
-

-

Till Kl-kontoret personalenheten.
Till Kl-kontoret personalenheten.

Avgångssamtal - vid egen uppsägning av
tjänst-mall
Avslut av anställning på grund av pension

Papper

Chef

GIA

-

-

-

-

Efter godkännande till Kl-kontoret
personalenheten.
Till Kl-kontoret personalenheten.

Egen uppsägning av tjänst
Underrättelse om uppsägning på grund av
personliga skäl

-

-

-

-

Uppsägning pga. arbetsbrist

Papper/digital

Personalakt/ Pnr/
diariet
diariekod

B

Betyg över anställning
Arbetsgivarintyg

Papper

Chef/
registrator/
personalredogörare

GIA

Uppsägning

Kronologisk
/alfabetisk/
pnr

Till Kl-kontoret personalenheten.
Till Kl-kontoret personalenheten.
Kan innehålla sekretessbelagda
uppgifter om hälsotillstånd.
Utredningen diarieförs inte förrän
beslutet fattats.
Till Kl-kontoret personalenheten om
handlingen berör enskild. Handlingar
som berör en hel grupp diarieförs och
förvaras i diariet.
Till Kl-kontoret personalenheten.

30 (44)
Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

04.05

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras (B) Anmärkning
/Gallras (G)

Avslut av anställning – checklista

Papper

Chef

GIA

Avtal om avgångsvederlag/ersättning

-

-

Kronologisk
/alfabetisk/
pnr
-

-

Till Kl-kontoret personalenheten.

Ansvarig
Kronologisk
handläggare/ /alfabetisk/
chef/diariet Pnr/diariekod

Se
anmärkn
ing/B/
G

-

-

Diarieförs om ärendet innehåller
sekretessbelagda uppgifter. Till Klkontoret personalenheten om ärendet
leder till och är underlag för ett
disciplinärende eller beslut om
uppsägning. Övriga gallras efter
upphörd anställning.
Till Kl-kontoret personalenheten.
Diarieförs om ärendet innehåller
sekretessbelagda uppgifter.

Personalsociala ärenden
Misskötsamhetsärenden
Papper/digital
- påminnelse utifrån
anställningsavtalet
- beslut, meddelande om avstängning
- dokumentation
- skriftlig varning
- protokoll från överläggningar m.m.
Disciplinärenden
- beslut
- dokumentation
- underlag
- protokoll från överläggningar m.m.

-

31 (44)
Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras (B) Anmärkning
/Gallras (G)

Rehabiliteringsärenden
- utredningar
- kontrakt
- planer
- beslut
- utlåtanden
- läkarintyg (första läkarintyget
bevaras)

Papper/digital

Rehabiliterin Pnr
gssystem

B=5

Omplacering
- utredning om omplacering
- beslut
Upphävande av sekretess

-

-

-

-

-

-

-

-

Loggningslistor – om underlag för
disciplinärende eller avslut av anställning

-

-

-

-

Beslut om anställnings upphörande – hel
sjukersättning

-

-

-

-

Beslut om omreglering av anställning

-

-

-

-

Sekretess 39 kap. 1§ och 2§ OSL.
Pappershandlingar som bifogas som
pdf får efter kontroll gallras vid
inaktualitet. Skrivs ut och skickas till
kommunarkivet 5 år efter sista
anteckning av KL-kontoret
Personalenheten. Övriga läkarintyg
kan gallras efter notering i system.
Om pappershandlingar inte skannas
in i systemet översänds handlingarna
5 år efter sista anteckning till
kommunarkivet.
Till Kl-kontoret personalenheten.
Diarieförs om ärendet innehåller
sekretessbelagda uppgifter.
Skriftlig fullmakt från medarbetare
om att någon annan får ta del av
handlingar som omfattas av sekretess.
Till KL-kontoret personalenheten.
Till KL-kontoret personalenheten.

Sjukersättning
Skickas med Försäkringskassans
beslut till Kl-kontoret
personalenheten
Skickas med Försäkringskassans
beslut till Kl-kontoret
personalenheten.

32 (44)
Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

04.03

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras (B) Anmärkning
/Gallras (G)

Systematiskt arbetsmiljöarbete – årlig
uppföljning

Digital

Diariet

Diariekod

B/GIA

Arbetsmiljöutredningar

Digital

Diariet

Diariekod

B

Anmälan av tillbud/risk

Digital/papper

G=2 år

Arbetsskadeärenden (anmälan, läkarintyg,
utredning, ansökan och beslut om
ersättning)
Krishantering – checklista

-

Beslutsstöds- Kronologisk
system/Chef /alfabetisk/
pnr
-

Sammanställningar och
myndighetsspecifik dokumentation
bevaras. Övrigt gallras vid
inaktualitet.
Avser t.ex. teamutveckling,
kartläggning av psykosociala
förhållanden, utredning om
inomhusmiljö, mätprotokoll
bullermätningar.
Fr.o.m. 2015 endast digital hantering.

-

Till Kl-kontoret personalenheten.

Papper

Chef

G=2 år

Fysisk skyddsrond- checklista alt. enkät

Papper/digital

Ansvarig
handläggare/
enkätsystem

Medarbetarenkät

Papper/digital

Ansvarig
Verksamhet
handläggare/
enkätsystem

Arbetsmiljö

Kronologisk
/alfabetisk/
pnr
Verksamhet

G=5 år

GIA

Om enkät görs så kan den gallras
efter att en sammanställning gjorts,
vilken bevaras. Checklista kan gallras
efter 5 år.
Enkäten kan gallras efter att en
sammanställning gjorts, vilken
bevaras.
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras (B) Anmärkning
/Gallras (G)

Riskbedömning och handlingsplan

Papper

Chef

G=2 år

Friskfaktorer och handlingsplan

Papper

Chef

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från
nämnd till förvaltningschef

Papper

G

Gallras vid förändring eller vid
anställningens upphörande.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Papper

Chef/
registrator/
personalredogörare
Chef

Kronologisk
/alfabetisk/
pnr
Kronologisk
/alfabetisk/
pnr
Kronologisk
/alfabetisk/
pnr

G

Gallras vid förändring eller vid
anställningens upphörande.

Delegering/Uppgiftsfördelning elarbeten blankett

Papper

Chef

G

Gallras vid förändring eller vid
anställningens upphörande.

Glasögon – privata, ersättning

Papper

Chef

Kronologisk
/alfabetisk/
pnr
Kronologisk
/alfabetisk/
pnr
Kronologisk
/alfabetisk/
pnr

G=10

Lämnas till chef - kvitto bifogas.

Kan innehålla sekretessbelagda
uppgifter.

G=2 år

34 (44)

Projekt och utredningar
Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

02.09

02.09

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras(B) Anmärkning
/Gallras (G)

Handlingar av vikt av för ärendets belysning Digital

Diariet

Diariekod

B

Övrigt utredningsmaterial

Papper/digital

Ansvarig
handläggare

Namn/
diariekod

GIA

Förstudierapport
Projektdirektiv

Digital
Digital

Diariet
Diariet

Diariekod
Diariekod

B
B

Projektplan
Lägesrapport
Slutrapport
Uppföljningsrapport
Mötesanteckningar – styr- eller
projektgrupp

Digital
Digital
Digital
Digital
Digital

Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet

Diariekod
Diariekod
Diariekod
Diariekod
Diariekod

B
B
B
B
B

Utredningar
Uppdragsbeställningar kan även
förekomma vid utredningar.

Projekt
Obligatoriska handlingar
Projektdokument enligt kommunens
projektmodell. I alla projekt ska de
obligatoriska dokumenten bevaras.
Som deltagare i externa projekt med
annan part används ofta deras
projektmodell. Motsvarande
dokument hanteras i de fallen enligt
denna plan.
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras(B) Anmärkning
/Gallras (G)

Uppdragsbeställning av förstudie

Digital

Diariet

Diariekod

B

Aktivitetslista
Intressentanalys
Kommunikationsplan
Kravspecifikation
Milstolpeplan
Målbeskrivning
Projektbudget
Projektkalkyl
Projektregler
Swot-analys
Riskanalys
Ändringsbegäran

Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital

Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet

Diariekod
Diariekod
Diariekod
Diariekod
Diariekod
Diariekod
Diariekod
Diariekod
Diariekod
Diariekod
Diariekod
Diariekod

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Ansökan

Papper/digital

Namn/
diariekod

B=5 år

Beslut/utfästelse om finansiering

Papper/digital

Namn/
diariekod

B=5 år

Avslag på ansökan

Papper/digital

Ansvarig
handläggare/
diariet
Ansvarig
handläggare/
diariet
Ansvarig
handläggare/
diariet

Namn/
diariekod

B=5 år

Stödjande handlingar

02.09

De stödjande dokumenten bevaras
om de upprättas. Bör diarieföras.

EU-projekt och andra externt
finansierade projekt
Original i diariet. Kopia i
projektpärm, mappstruktur eller
projektdatabas.
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras(B) Anmärkning
/Gallras (G)

Begäran om förtydligande (clarifications)

Papper/digital

Namn/
diariekod

B=5 år

Projektkontrakt

Papper/digital

Namn/
diariekod

B=5 år

Partnerskapskontrakt - samverkansavtal

Papper/digital

Namn/
diariekod

B=5 år

Begäran om ändringar i kontrakt

Papper/digital

Namn/
diariekod

B=5 år

Godkännande av kontraktsändring

Papper/digital

Namn/
diariekod

B=5 år

Delrapporter

Papper/digital

Namn/
diariekod

B=5 år

Slutrapport

Papper/digital

Namn/
diariekod

B=5 år

Korrespondens av betydelse

Papper/digital

Namn/
diariekod

B=5 år

Korrespondens av tillfällig betydelse eller
rutinmässig karaktär
Avvikelserapport

Papper/digital

Ansvarig
handläggare/
diariet
Ansvarig
handläggare/
diariet
Ansvarig
handläggare/
diariet
Ansvarig
handläggare/
diariet
Ansvarig
handläggare/
diariet
Ansvarig
handläggare/
diariet
Ansvarig
handläggare/
diariet
Ansvarig
handläggare/
diariet
Ansvarig
handläggare
Ansvarig
handläggare/
diariet

Namn/
kronologisk
Namn/
diariekod

GIA

Papper/digital

B=5 år

Korrespondens som dokumenterar
avgöranden, överenskommelser m.m.
av långsiktig betydelse.
Original i diariet. Kopia i
projektpärm, mappstruktur eller
projektdatabas.
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras(B) Anmärkning
/Gallras (G)

Förstudie/interna möten

Papper/digital

Namn/
diariekod

B=5 år

Aktivitetsplan

Papper/digital

Namn/
diariekod

B=5 år

Budget

Papper/digital

Namn/
diariekod

B=5 år

Projektorganisation med adressförteckning
samt styrgrupp, ev. referensgrupp,
fördelning WP

Papper/digital

Ansvarig
handläggare/
diariet
Ansvarig
handläggare/
diariet
Ansvarig
handläggare/
diariet
Ansvarig
handläggare

Namn/
kronologisk

G

Swot-analys

Papper/digital

Namn/
diariekod

B=5 år

Anvisningar/manualer från bidragsgivaren

Papper/digital

Ansvarig
handläggare/
diariet
Ansvarig
handläggare

Namn/
kronologisk

G

Projektdagbok

Papper/digital

Ansvarig
handläggare

Namn/
kronologisk

G

Gallras tidigast 10 år efter
programperiodens/projektets slut.
När inte handlingarna längre behövs
för en eventuell revision i enlighet
med EU:s rättsakter eller avtal.

Gallras tidigast 10 år efter
programperiodens/projektets slut.
När inte handlingarna längre behövs
för en eventuell revision i enlighet
med EU:s rättsakter eller avtal.
Gallras tidigast 10 år efter
programperiodens/projektets slut.
När inte handlingarna längre behövs
för en eventuell revision i enlighet
med EU:s rättsakter eller avtal.
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras(B) Anmärkning
/Gallras (G)

Tekniska rapporter

Papper/digital

Ansvarig
handläggare

Namn/
kronologisk

G

Utvärderingar

Papper/digital

Namn/
diariekod

B=5 år

Enkäter

Papper/digital

-

GIA

Sammanställning av enkäter

Papper/digital

Ansvarig
handläggare/
diariet
Ansvarig
handläggare
Ansvarig
handläggare/
diariet

Namn/
diariekod

B=5 år

Personal
Tidrapporter

Papper/digital

Ansvarig
handläggare

Alfabetisk/
pnr

G

Lönespecifikationer

Papper/digital

Ansvarig
handläggare

Alfabetisk/
pnr

G

Löneintyg från personalenheten

Papper/digital

Ansvarig
handläggare

Alfabetisk/
pnr

G

Gallras tidigast 10 år efter
programperiodens/projektets slut.
När inte handlingarna längre behövs
för en eventuell revision i enlighet
med EU:s rättsakter eller avtal.

Gallras efter sammanställning.

Gallras tidigast 10 år efter
programperiodens/projektets slut.
När inte handlingarna längre behövs
för en eventuell revision i enlighet
med EU:s rättsakter eller avtal.
Gallras tidigast 10 år efter
programperiodens/projektets slut.
När inte handlingarna längre behövs
för en eventuell revision i enlighet
med EU:s rättsakter eller avtal.
Gallras tidigast 10 år efter
programperiodens/projektets slut.
När inte handlingarna längre behövs
för en eventuell revision i enlighet
med EU:s rättsakter eller avtal.
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras(B) Anmärkning
/Gallras (G)

Anställningskontrakt

Papper/digital

Ansvarig
handläggare

Alfabetisk/
pnr

G

CV

Papper/digital

Ansvarig
handläggare

Alfabetisk/
pnr

G

Sociala kostnader (SKL)

Papper/digital

Ansvarig
handläggare

Alfabetisk/
pnr

G

Reserapporter

Papper/digital

Ansvarig
handläggare

Alfabetisk/
pnr

G

Interna reseräkningar - utlandet

Papper/digital

Ansvarig
handläggare

Alfabetisk/
pnr

G

Reseräkning - utdrag ur självservice

Papper/digital

Ansvarig
handläggare

Alfabetisk/
pnr

G

Gallras tidigast 10 år efter
programperiodens/projektets slut.
När inte handlingarna längre behövs
för en eventuell revision i enlighet
med EU:s rättsakter eller avtal.
Gallras tidigast 10 år efter
programperiodens/projektets slut.
När inte handlingarna längre behövs
för en eventuell revision i enlighet
med EU:s rättsakter eller avtal.
Gallras tidigast 10 år efter
programperiodens/projektets slut.
När inte handlingarna längre behövs
för en eventuell revision i enlighet
med EU:s rättsakter eller avtal.
Gallras tidigast 10 år efter
programperiodens/projektets slut.
När inte handlingarna längre behövs
för en eventuell revision i enlighet
med EU:s rättsakter eller avtal.
Gallras tidigast 10 år efter
programperiodens/projektets slut.
När inte handlingarna längre behövs
för en eventuell revision i enlighet
med EU:s rättsakter eller avtal.
Gallras tidigast 10 år efter
programperiodens/projektets slut.
När inte handlingarna längre behövs
för en eventuell revision i enlighet
med EU:s rättsakter eller avtal.
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras(B) Anmärkning
/Gallras (G)

Papper/digital

Ansvarig
handläggare

Alfabetisk/
pnr

G

Gallras tidigast 10 år efter
programperiodens/projektets slut.
När inte handlingarna längre behövs
för en eventuell revision i enlighet
med EU:s rättsakter eller avtal.

Program/agenda

Papper/digital

B=5 år

Signerade deltagarförteckning

Papper

Ansvarig
Namn/
handläggare/ diariekod
diariet
Ansvarig
Kronologisk
handläggare

Minnesanteckningar/protokoll

Papper/digital

Namn/
diariekod

B=5 år

Minnesanteckningar interna möten

Papper/digital

Ansvarig
handläggare/
diariet
Ansvarig
handläggare/
diariet

Namn/
diariekod

B=5 år

Original i diariet. Kopia i
projektpärm, mappstruktur eller
projektdatabas.
Gallras tidigast 10 år efter
programperiodens/projektets slut.
När inte handlingarna längre behövs
för en eventuell revision i enlighet
med EU:s rättsakter eller avtal.
Original i diariet. Kopia i
projektpärm, mappstruktur eller
projektdatabas.

Ansvarig
handläggare

Namn/
kronologisk

G

Biljetter/boarding cards

Seminarier och möten

G

Ekonomi
Plan för fördelning av eventuella
gemensamma kostnader för parterna

Papper/digital

Gallras tidigast 10 år efter
programperiodens/projektets slut.
När inte handlingarna längre behövs
för en eventuell revision i enlighet
med EU:s rättsakter eller avtal.
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras(B) Anmärkning
/Gallras (G)

Betalningsavi (Financial notes)

Papper/digital

Ansvarig
handläggare

Namn/
kronologisk

G

Avi betalning av finansiär

Papper/digital

Ansvarig
handläggare

Namn/
kronologisk

G

Utbetalningsuppdrag och betalningskvitto
på betalningar till andra till andra partner

Papper/digital

Ansvarig
handläggare

Namn/
kronologisk

G

Begäran/ansökan om utbetalning
(rekvisition)

Papper/digital

Ansvarig
handläggare

Namn/
kronologisk

G

Utdrag ur huvudbok (transaktionslista från
ekonomisystemet)

Papper

Ansvarig
handläggare

Namn/
kronologisk

G

Gallras tidigast 10 år efter
programperiodens/projektets slut.
När inte handlingarna längre behövs
för en eventuell revision i enlighet
med EU:s rättsakter eller avtal.
Gallras tidigast 10 år efter
programperiodens/projektets slut.
När inte handlingarna längre behövs
för en eventuell revision i enlighet
med EU:s rättsakter eller avtal.
Om Kalmar kommun är leadpartner.
Gallras tidigast 10 år efter
programperiodens/projektets slut.
När inte handlingarna längre behövs
för en eventuell revision i enlighet
med EU:s rättsakter eller avtal.
Gallras tidigast 10 år efter
programperiodens/projektets slut.
När inte handlingarna längre behövs
för en eventuell revision i enlighet
med EU:s rättsakter eller avtal.
Gallras tidigast 10 år efter
programperiodens/projektets slut.
När inte handlingarna längre behövs
för en eventuell revision i enlighet
med EU:s rättsakter eller avtal.
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras(B) Anmärkning
/Gallras (G)

Vidimerade fakturakopior

Papper

Ansvarig
handläggare

Namn/
kronologisk

G

Betalningskvitto/begäran om befrielse att
lämna betalningskvitto

Papper

Ansvarig
handläggare

Namn/
kronologisk

G

Upphandlingsdokument

Papper/digital

Ansvarig
Namn/
handläggare/ diariekod
diariet

B=5år

Kommunens upphandlingspolicy

Papper/digital

Ansvarig
handläggare

G

Papper/digital

Ansvarig
Namn/
handläggare/ diariekod
diariet

Gallras tidigast 10 år efter
programperiodens/projektets slut.
När inte handlingarna längre behövs
för en eventuell revision i enlighet
med EU:s rättsakter eller avtal.
Gallras tidigast 10 år efter
programperiodens/projektets slut.
När inte handlingarna längre behövs
för en eventuell revision i enlighet
med EU:s rättsakter eller avtal.

Upphandling

Namn/
kronologisk

t.ex. förfrågan med bilagor, teknisk
beskrivning, offerter/anbud,
protokoll, kontrakt, skärmdump av
annons. Se Kommungemensam
verksamhetshandbok.
Inköpsprocessen med tillhörande
dokument.
Gallras tidigast 10 år efter
programperiodens/projektets slut.
När inte handlingarna längre behövs
för en eventuell revision i enlighet
med EU:s rättsakter eller avtal.

Revision
Revisionsintyg

B=5 år

t.ex. kommunens revisorer,
Tillväxtverket - FLC certificate.
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Papper/digital

Ansvarig
Namn/
handläggare/ diariekod
diariet

B=5 år

Pressmeddelande

Papper/digital

Namn/
kronologisk

GIA

Tidningsartiklar

Papper/digital

Namn/
diariekod

B=5 år

Broschyrer och informationsmaterial

Papper/digital

Namn/
diariekod

B=5 år

Annonser

Papper/digital

Namn/
kronologisk

GIA

Affischer

Papper/digital

Namn/
diariekod

B=5 år

Information på hemsidor, bloggar och
sociala medier

Papper/digital

Namn/
diariekod

B= 5 år

Presentations- och utbildningsmaterial

Papper/digital

Ansvarig
handläggare/
G:
Ansvarig
handläggare/
diariet
Ansvarig
handläggare/
diariet
Ansvarig
handläggare/
G:
Ansvarig
handläggare/
diariet
Ansvarig
handläggare/
diariet
Ansvarig
handläggare/
G:

Namn/
kronologisk

G

Intyg

Sortering

Bevaras(B) Anmärkning
/Gallras (G)

Genomförd "on the spot audit".

Marknadsföring

Gallras tidigast 10 år efter
programperiodens/projektets slut.
När inte handlingarna längre behövs
för en eventuell revision i enlighet
med EU:s rättsakter eller avtal.
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras(B) Anmärkning
/Gallras (G)

Fotografier, ljud och film

Papper/digital

Namn/
diariekod

B=5 år

Ritningar och modeller

Papper/digital

Namn/
diariekod

B=5 år

Kommunikationsplan

Papper/digital

Ansvarig
handläggare/
diariet
Ansvarig
handläggare/
diariet
Ansvarig
handläggare/
diariet

Namn/
diariekod

B=5 år

t.ex. på marknadsföringsmaterial,
utförda aktiviteter, intervjuer.

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Louise Weidolf
50610

Datum

2019-01-11

Ärendebeteckning

KS 2018/1268

Kommunfullmäktige

Motion från Christopher Dywik (KD) och
Carolina Almeborg (KD) om att göra
Kvarnholmen vackrare och mer tillgängligt
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att yttrandet från kommunledningskontoret
ska utgöra svar på Christopher Dywiks (KD) och Carolina Almeborgs (KD)
motion om att göra Kvarnholmen vackrare och mer tillgängligt.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Bakgrund
Christopher Dywik och Carolina Almeborg (KD) har inkommit med en
motion om att göra Kvarnholmen vackrare och tillgängligare. I motionen lyfts
fram att de kullerstensbelagda gatorna har blivit ett ökande problem för delar
av befolkningen. Detta i takt med att uteserveringarna har ökat i antal och att
dessa är förlagda på trottoarernas mer platta stenläggningar.
Följande yrkande har lyfts fram i motionen:
Att ge servicenämnden i uppdrag att tillgänglighetsanpassa Kvarnholmen
genom en omläggning av Kvarnholmens kullerstenar till gatornas kanter och
etablering av ett slätt stenlagt gångstråk mitt i gatan.
I Verksamhetsplan med budget 2019 uttrycker majoriteten att man vill öka
attraktiviteten i stadskärnan. Som ett led i detta är inriktningen att det ska tas
fram en handlings- och åtgärdsplan för att förbättra tillgängligheten för
funktionsnedsatta. I en sådan handlingsplan kommer även tillgängligheten till
Kvarnholmen att ingå.
Arbetet med att ta fram ett nytt uteserveringsprogram är i sitt slutskede. I detta
arbete är tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning en viktig
fråga. Bland annat kommer uteserveringarnas placeringar kopplat till
tillgängligheten vara en del i detta.
Louise Weidolf
Strateg social hållbarhet
Bilaga: Motion

Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│Louise.Weidolf@kalmar.se
KL

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Louise Weidolf
50610

2019-01-15

Ärendebeteckning

KS 2018/1010

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om inköp av elcyklar, typ
trehjuling, för utlåning till pensionärer
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att elcyklar, typ trehjuling, ska ingå i de fortsatta
utredningarna om pendlarplanering och lånecykelsystem, Mobility Point.
Medborgarförslaget ska härmed anses besvarad.
Bakgrund
Judit Wagner har lämnat två medborgarförslag angående kommunala inköp av
elcyklar typ trehjulingar för äldre och funktionsnedsatta.
1. Det första från 2 september 2018, handlar om att underlätta för äldre
att till exempel handla och utföra ärenden, vilket skulle innebära
besparingar för hemtjänsten, men också om att försöka utjämna
ojämlika förhållanden mellan könen. Judit upplever att äldre män kör
permobiler medan kvinnor går med rullator.
Efter dialog med omsorgen framkom det att förslaget att köpa in och
låna ut elcyklar/trehjulingar faller utanför kommunens ansvarsområde
utifrån gällande anvisning för förskrivning av tekniska hjälpmedel.
2. Utifrån ovanstående lämnade Judit Wagner in ett nytt medborgarförslag den 17 oktober 2018. Detta inriktar sig mer på miljön och
möjligheten att ta sig till staden och vill hjälpa invånarna i kommunen
att ställa om sin privata kommunikation som ett led i förändrad livsstil
för klimatet. Förslaget är inte tänkt som tekniskt hjälpmedel, utan som
ett medel att lämna bilen utanför stadens centrum, därmed bidra till att
klimatanpassa vårt vackra Kalmar.
Kalmar kommun arbetar aktivt med mobilitetsfrågor för att möta den ökande
befolkningen samtidigt som stadsplaneringen fokuserar på förtätning.
Dessutom samlokaliserar Linnéuniversitetet sin verksamhet till ett centralt
placerat campus.

Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│Louise.Weidolf@kalmar.se
KL
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Som ett led i arbetet utreder Kalmar kommun möjligheterna till en pendlarparkering på Ängö för att minska antalet bilar på Kvarnholmen. Tanken är att
invånare skall erbjudas parkeringsplatser samt kunna ta sig till och från
parkeringen med såväl kollektivtrafik samt cykel- och gång.
En annan utredning, som delvis är parallell med pendlarparkering, handlar om
möjligheterna till ett lånecykelsystem baserat på ett antal Mobility Points runt
om i staden där Ängö är en. I den fortsatta utredningen kring ett
lånecykelsystem bör även elcyklar av den modell som föreslås vara aktuell.

Louise Weidolf
Strateg social hållbarhet

Bilaga
Medborgarförslag
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UTDRAG
Sammanträdesdatum

2019-01-23

Vatten- och miljönämnden

§5
Yttrande över Region Kalmar Läns remissHandlingsprogram för fossilbränslefri region
Dnr KS 2018/1127
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 januari 2019
Remiss
Bakgrund
Fossilbränslefri region är ett av flera handlingsprogram under länets regionala
utvecklingsstrategi. Handlingsprogrammen ska förtydliga och konkretisera Den
regionala utvecklingsstrategins övergripande strategier och innehålla mål och
delstrategier, samt prioriterade insatsområden för regional samhandling. De
avgränsas därmed till områden av strategisk betydelse och till insatser som
kräver samverkan mellan olika aktörer och över gränser. Det innebär att
dokumentet inte omfattar allt utvecklingsarbete för en fossilbränslefri region.
Målen är satta till 2025 respektive 2030 medan de prioriterade aktiviteterna har
ett kortare tidsperspektiv. Listan över prioriterade aktiviteter kommer därför
att behöva uppdateras efter en tid.
Den kommande regionbildningen gör att det slutliga handlingsprogrammet för
fossilbränslefri region kommer att antas av regionfullmäktige samt
länsstyrelsen. Förhoppningen är att också andra organisationer kommer att
ställa sig bakom det slutliga dokumentet. Dokumentet kommer också att
arbetas in i länets energi- och klimatstrategi, vilken ska vara färdigställd och
antagen hösten 2019.
Kalmar kommun har tillsammans med övriga organisationer i
Klimatsamverkan Kalmar län och/eller dess klimatkommission fått möjlighet
att yttra sig över handlingsprogrammet.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Anna Thore (S) att nämnden ska besluta i
enlighet med kommunledningskontorets förslag, med följande tillägg i
yttrandet:
”En av överenskommelserna i det internationella klimatavtalet (Parisavtalet)

Anslaget på kommunens anslagstavla den Klicka här för att ange text.
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UTDRAG
Sammanträdesdatum
2019-01-23

från 2015, är att hålla den globala uppvärmningen under två grader, men helst
under 1,5 grad.
I oktober 2018 släppte IPCC, FN:s forskningspanel för klimatförändringar, en
rapport som jämför konsekvenser mellan 1,5 och två graders ökning av jordens
medeltemperatur. Rapporten säger bland annat att den halva gradens ökning
innebär stora skillnader i hur jordens ekosystem påverkas, vilket kan bli
avgörande för möjligheten att hejda klimatförändringarna.
För att kunna stabilisera uppvärmningen till 1,5 grad krävs snabba och
genomgripande utsläppsreduktioner inom alla samhällssektorer.
Kalmar kommun har antagit målet ”Kalmar kommun som geografiskt område
ska vara helt fossilbränslefritt år 2030”. Kalmar kommun ser gärna att Region
Kalmar län ser över möjligheten att anta motsvarande målformulering.
Med detta sagt ställer sig Kalmar kommun positiv till det uppdaterade
handlingsprogrammet och konstaterar att Kalmar kommun inom merparten av
delområdena har ett väl utvecklat arbete.”
Efter att överläggningen avslutats beslutar nämnden i enlighet med Anna
Thores förslag.
Beslut
Vatten- och miljönämnden föreslår att kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt och översänder det som Kalmar kommuns
svar på Region Kalmar läns förslag till Handlingsprogram för fossilbränslefri
region 2030.
Yttrandet ska kompletteras med följande:
”En av överenskommelserna i det internationella klimatavtalet (Parisavtalet)
från 2015, är att hålla den globala uppvärmningen under två grader, men helst
under 1,5 grad.
I oktober 2018 släppte IPCC, FN:s forskningspanel för klimatförändringar, en
rapport som jämför konsekvenser mellan 1,5 och två graders ökning av jordens
medeltemperatur. Rapporten säger bland annat att den halva gradens ökning
innebär stora skillnader i hur jordens ekosystem påverkas, vilket kan bli
avgörande för möjligheten att hejda klimatförändringarna.
För att kunna stabilisera uppvärmningen till 1,5 grad krävs snabba och
genomgripande utsläppsreduktioner inom alla samhällssektorer.
Kalmar kommun har antagit målet ”Kalmar kommun som geografiskt område
ska vara helt fossilbränslefritt år 2030”. Kalmar kommun ser gärna att Region
Kalmar län ser över möjligheten att anta motsvarande målformulering.
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Med detta sagt ställer sig Kalmar kommun positiv till det uppdaterade
handlingsprogrammet och konstaterar att Kalmar kommun inom merparten av
delområdena har ett väl utvecklat arbete.”
Protokollsanteckning
Daphne Thuvesson (MP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Miljöpartiet stödjer i huvudsak nämndens remissvar och särskilt uttalandet om
vikten av att hålla uppvärmningen under 1,5 grader som avgörande för att
hejda klimatförändringarnas effekter och att Region Kalmar ser över
möjligheten att anta samma målformulering som Kalmar. För att kunna
stabilisera uppvärmningen till 1,5 grader krävs snabba och genomgripande
utsläppsreduktioner inom alla samhällssektorer.
Att bli fossilbränslefri är en viktig del i att hejda uppvärmningen genom att
minska koldioxidutsläpp. Kalmar kommun har ett fastställt mål om att vara
helt fossilbränslefri till 2030. Detta är inte förhandlingsbart. Utöver detta krävs
mycket arbete för att minska andra växthusgaser och för att skapa negativa
koldioxidutsläpp om vi ska nå vårt mål att också vara klimatneutrala till 2045.
Tiden är kort.
Därför är vi emot den föreslagna ändringen i delmål 2.2.
Det står i Handlingsprogram: ”Delmål 2.2 Flyg. År 2019 använder de bolag
som trafikerar Kalmar läns flygplatser 5% flygbiobränsle. År 2025 är
motsvarande siffra 50% och år 2030 kan man erbjuda flygbolagen 100%
flygbiobränsle.”
Som det uttryckts kommer inte man att nå ändå fram. Det räcker inte att man
kan erbjuda 100% flygbiobränsle år 2030, det måste också användas av
flygbolagen om målet ska nås. För att vara tydlig ska det stå att flygplatsen ska
bara erbjuda 100% biobränsle eller annan klimatneutral alternativ.
Tyvärr vill nämnden i sitt remissvar försvaga målsättningen ytterligare: ”År
2019 använder de bolag som trafikerar sträcken Kalmar-Stockholm minst 5%
flygbiobränsle. År 2025 är motsvarande siffra 50% och år 2030 kan man
erbjuda flygbolagen 100% biobränsle.”
Krav på användning av biobränsle ställs inte på andra bolag som trafikera
flygplatsen (t.ex. charterflyg, en ny internationell flyglinje till Frankfurt eller
annan internationell hub som Social demokrater lovade innan valet). Den
förslagna förändringen är inte i linje med beslutet som har tagits i
kommunfullmäktige att Kalmar kommun som geografisk område ska vara helt
fossilbränslefritt till 2030. En ändring av den inriktningen kan inte tas som ett
beslut endast i KS.
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Den 15:e augusti 2017 beslutade KF att ändra i hur kommunalt betalda resor
klimatkompenseras. De medel som kommunens klimatkompensation ger (ca
744 000:- 2016) beslutades användas för inköp av bioflygbränsle under 2018 –
2020. Framväxten av biobränsle för flygplan ansågs vara en förutsättning för
att minska användningen av fossila bränslen och därmed även flygets
klimatpåverkan. I bakgrunden konstaterades att kommunens fastställt mål om
att vara fossilbränslefri kommun till 2030 står fast och att det inkluderar
flygnäringen som förväntas arbeta aktiv för att nå målet.
Den 18:e juni 2018 gav Anders Andersson, ordförande i Kalmar Öland
Airport, i ett interpellatonssvar till Daphne Thuvesson, Mp följande
information om de ekonomiska förutsättningarna för Kalmar Ölands Airport
att nå målet :
•
•

•

Hela flygbranschen har ställt sig bakom målet 50% inblandning av
biobränsle till 2025.
Ansvaret för att nå detta mål är flygplatsens men för att nå målen krävs
politiskt vilja till omställning på riksplanet och en bred samsyn
regionalt.
Flygbranschens intresseföreningen Svenskt Flyg har en färdplan som
diskuterar hur inrikesflyg ska kunna vara fossilfritt 2030 och allt flyg
som startar vid svenska flygplatser, både in- och utrikes, ska vara
fossilfritt 2045.”

Sekreterare
Oliver Wykman

Justeras
Anna Thore
ordförande

Patrik Olsen

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Sara Gripstrand
Strateg för ekologisk hållbarhet

Datum

2019-01-14

Ärendebeteckning

KS 2018/1127

Rev. 2019-01-23
Kommunstyrelsen

Remiss Handlingsprogram för fossilbränslefri
region
Förslag till beslut
Vatten- och miljönämnden föreslår att kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt och översänder det som Kalmar kommuns
svar på Region Kalmar läns förslag till Handlingsprogram för fossilbränslefri
region 2030.
Bakgrund
Fossilbränslefri region är ett av flera handlingsprogram under länets regionala
utvecklingsstrategi. Handlingsprogrammen ska förtydliga och konkretisera
RUSens övergripande strategier och innehålla mål och delstrategier, samt prioriterade insatsområden för regional samhandling. De avgränsas därmed till
områden av strategisk betydelse och till insatser som kräver samverkan mellan
olika aktörer och över gränser. Det innebär att dokumentet inte omfattar allt
utvecklingsarbete för en fossilbränslefri region.
Målen är satta till 2025 respektive 2030 medan de prioriterade aktiviteterna har
ett kortare tidsperspektiv. Listan över prioriterade aktiviteter kommer därför
att behöva uppdateras efter en tid.
Den kommande regionbildningen gör att det slutliga handlingsprogrammet för
fossilbränslefri region kommer att antas av regionfullmäktige samt länsstyrelsen. Förhoppningen är att också andra organisationer kommer att ställa sig
bakom det slutliga dokumentet. Dokumentet kommer också att arbetas in i
länets energi- och klimatstrategi, vilken ska vara färdigställd och antagen hösten
2019.
Kalmar kommun har tillsammans med övriga organisationer i Klimatsamverkan Kalmar län och/eller dess klimatkommission fått förmånen att yttra sig
gällande handlingsprogrammet.

Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│sara.gripstrand@kalmar.se
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Yttrande
En av överenskommelserna i det internationella klimatavtalet (Parisavtalet) från
2015, är att hålla den globala uppvärmningen under två grader, men helst under 1,5 grad.
I oktober 2018 släppte IPCC, FN:s forskningspanel för klimatförändringar, en
rapport som jämför konsekvenser mellan 1,5 och två graders ökning av jordens
medeltemperatur. Rapporten säger bland annat att den halva gradens ökning
innebär stora skillnader i hur jordens ekosystem påverkas, vilket kan bli avgörande för möjligheten att hejda klimatförändringarna.
För att kunna stabilisera uppvärmningen till 1,5 grad krävs snabba och genomgripande utsläppsreduktioner inom alla samhällssektorer.
Kalmar kommun har antagit målet ”Kalmar kommun som geografiskt område
ska vara helt fossilbränslefritt år 2030”. Kalmar kommun ser gärna att Region
Kalmar län ser över möjligheten att anta motsvarande målformulering.
Med detta sagt ställer sig Kalmar kommun positiv till det uppdaterade handlingsprogrammet och konstaterar att Kalmar kommun inom merparten av delområdena har ett väl utvecklat arbete.
Följande ändringar föreslås
- Delmål 2.2 (s. 15)
Förslag att omformulera texten enligt understruket förslag nedan.
Flyg. År 2019 använder de bolag som trafikerar sträckan KalmarStockholm minst 5% flygbiobränsle. År 2025 är motsvarande siffra 50%
och år 2030 kan man erbjuda flygbolagen 100% biobränsle.
Aktivitet 2.2.1 Mer förnybart flygbränsle (s.17)
Kalmar Öland Airport skapade under 2018 möjligheten för resenärer att
betala för flygbiobränsle motsvarande den mängd som förbrukas vid den
egna flygresan. Ska andelen förnybart flygbränsle i tanken på Kalmar Öland
Airport öka, behöver företag och organisationer som väljer flyget för tjänsteresor vara beredda att betala denna merkostnad. Vi föreslår därför att texten under aktivitet 2.2.1 omformuleras till:
Kalmar Öland Airport verkar för att successivt öka andelen biobränsle på
flygen mellan Kalmar och Stockholm. Dels genom dialog med offentliga
länsaktörer, vilka förväntas ligga i framkant med inköp av flygbiobränsle,
för att kompensera sitt tjänsteresande. Dels genom information riktad mot
näringsliv och privatpersoner, vilken syftar till att öka kunskapen och därmed också villigheten att köpa flygbiobränsle för att kompensera sitt flygresande.
- Delmål 2.3 (s.15-16)
Texten under delmål 2.3 bör utvecklas till att även inkludera laddinfrastruktur för elfordon, se understruket förslag nedan.
”Infrastruktur, förnybara drivmedel. År 2025 finns det en infrastruktur
som gör det möjligt att köra fossilbränslefritt i hela Kalmar län. Då finns
det bland annat publik laddinfrastruktur för elfordon och minst ett tankställe för biogas i varje kommun.”
Följande förtydliganden önskas
Delmål 1.2 (s.11)
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•

Vi instämmer i att havsbaserad vindkraft kan ge ett viktigt bidrag till
produktion av förnybar el i länet. Det är dock otydligt i dokumentet
vilken aktivitet som avses bidra till en utökning av havbaserad vindkraft.

Delmål 3.2 och 3.3 (s. 18 och 20):
• Under delmål 3.3 är mål och aktiviteter blandade.
• Vad innebär ”s.k. nollenergibyggnader”? Boverket inför krav på näranollenergibyggnader i BBR (skärpta krav föreslås träda i kraft 1/1
2020), vilket kommer göra detta till ett lagkrav.
• ”Alla nybyggnader ska ha en tillförd energi som är 25% lägre än gällande BBR.”
I och med de nya nära-nollenergikraven i kommande BBR kan detta
krav bli svårt att uppnå. Vi utgår även från att handlingsprogrammet
menar primärenergital och inte köpt energi, eftersom BBR utgår från
primärenergital.
• ”Faktor 2 ska tillämpas vid renovering av byggnad.”
Det vore önskvärt med en definition av vad renovering innebär. Om
det är fönsterbyte eller fasadrenovering som genomförs är det svårt att
nå en halverad energianvändning.
• Generellt bör man definiera hur energianvändningen ska beräknas när
fastighetsägarna ska minska den. Är det bara kWh/m² köpt energi eller
är det primärenergital kWh/m² som nya BBR bygger på och vilka primärenergifaktorer ska man i så fall använda sig av?
Kommentarer:
• Kalmar kommun kan inte göra uppföljningar med 1995 som referensår
eftersom vi inte har så gammal statistik.
• När lokaler hyrs är det möjligt att ställa krav för nybyggda lokaler där
hela byggnaden byggs för kommunal verksamhet. Om befintliga lokaler
hyrs kan inte motsvarande krav ställas.

Sara Gripstrand
Strateg för ekologisk hållbarhet

Bilagor
Remiss
Missiv remiss
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Enligt sändlista

Handlingsprogram – Fossilbränslefri region
Remiss
Välkomna att lämna synpunkter på förslag till uppdaterat handlingsprogram för
Fossilbränslefri region. Svar önskas senast den 28 februari 2019.
Fossilbränslefri region är ett av flera handlingsprogram under länets regionala
utvecklingsstrategi. Handlingsprogrammen ska förtydliga och konkretisera
RUSens övergripande strategier och innehålla mål och delstrategier, samt
prioriterade insatsområden för regional samhandling. De avgränsas därmed till
områden av strategisk betydelse och till insatser som kräver samhandling mellan
olika aktörer och över gränser. Det innebär att dokumentet inte omfattar allt
utvecklingsarbete för en fossilbränslefri region.
Målen är satta till 2025 respektive 2030 medan de prioriterade aktiviteterna har ett
kortare tidsperspektiv. Listan över prioriterade aktiviteter kommer därför att
behöva uppdateras efter en tid.
Om det är aktuellt att föreslå någon ytterligare prioriterad aktivitet är vi
tacksamma om ni beskriver aktiviteten kort, men också lämnar förslag på ansvar,
tidplan och resursbehov/tänkbar finansiering. Jämför hur aktiviteterna beskrivs i
dokumentet.
Den kommande regionbildningen gör att det slutliga handlingsprogrammet för
fossilbränslefri region kommer att antas av regionfullmäktige samt länsstyrelsen.
Förhoppningen är att också andra organisationer kommer att ställa sig bakom det
slutliga dokumentet.
Dokumentet kommer också att arbetas in i länets energi- och klimatstrategi, vilken
ska vara färdigställd och antagen hösten 2019.
Ny organisation
Landstinget och regionförbundet bildar vid årsskiftet 2018/2019 en ny
regionkommun – Region Kalmar län. I och med detta upphör Regionförbundet i
Kalmar län. De regionala utvecklingsfrågorna förs istället över till en regional
utvecklingsförvaltning inom Region Kalmar län. Därför använder dokumentet
begreppen Regionförbundet/Region Kalmar län. Detta, samt andra benämningar
relaterade till den nya organisationen, kommer att revideras tillsammans med
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övriga synpunkter som inkommer under remisstiden. Dokumentet
kommer efter remisstiden även att omarbetas grafiskt för att omfattas av Region
Kalmar läns nya grafiska profil.
Remissvar
Synpunkter på det uppdaterade förslaget till handlingsprogram skickas till
info@rfkl.se och ska vara oss tillhanda senast den 28 februari 2019.
Eventuella frågor kan ställas till Carolina Gunnarsson,
carolina.gunnarsson@rfkl.se, 0480-44 83 82.

Sändlista

1. Borgholms kommun
2. Emmaboda kommun
3. Energikontor Sydost
4. Hultsfreds kommun
5. Högsby kommun
6. Kalmar Energi
7. Kalmar kommun
8. Linnéuniversitetet
9. Länsförsäkringar Kalmar län
10. Mönsterås kommun
11. Mörbylånga kommun
12. Nybro kommun
13. Nöbble gård
14. Oskarshamns kommun
15. Sodra Cell
16. Torsås kommun
17. Vimmerby kommun
18. Västerviks kommun
Remissen skickas till de organisationer som är representerade i Klimatsamverkan
Kalmar län och/eller dess klimatkommission.

Handlingsprogram för
Fossilbränslefri region 2030
Kalmar län
FÖRSLAG
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Förord
Arbetet för att minska klimatutsläppen är en global fråga av största vikt. Utvecklingen styrs till stora
delar av internationella och nationella beslut, men åtgärderna måste genomföras lokalt.
Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län satte år 2006 som mål att länet år 2030 ska vara en
fossilbränslefri region. Sedan dess har energi- och klimatarbetet varit en viktig del i det regionala
utvecklingsarbetet.
Utgångspunkten är att arbetet ska leda till minskade utsläpp av fossil koldioxid, en effektivare
energianvändning och ett växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling. Här ska offentlig
sektor gå före och visa att det är möjligt att kombinera ambitiösa klimatmål med hållbar tillväxt.
Den största utmaningen finns inom transportsektorn. Länets aktörer – enskilda, företag, organisationer
och myndigheter – kan göra mycket, men framtiden avgörs till stora delar av frågor som ligger utanför
vad dessa aktörer själva kan besluta om. Här krävs teknikutveckling, samt nationella och
internationella beslut och styrmedel för en hållbar transportsektor.
Handlingsprogrammet vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän i offentlig sektor i Kalmar län,
men också till företrädare för näringsliv, myndigheter och föreningsliv. Utifrån våra olika uppdrag har
vi alla olika roller och ansvar i genomförandet. Handlingsprogrammet rör Kalmar län som geografisk
yta och avgränsas till områden av strategisk betydelse och till insatser som kräver samhandling mellan
olika aktörer och över gränser. Det innebär att handlingsprogrammet inte omfattar allt
utvecklingsarbete för en fossilbränslefri region.
Målen är satta till 2025 respektive 2030 medan de prioriterade aktiviteterna har ett kortare
tidsperspektiv. Listan över aktiviteter kommer därför att behöva uppdateras efter en tid. Dokumentet
kommer att arbetas in i länets energi och klimatstrategi, vilken ska vara färdigställd och antagen
hösten 2019.
Dokumentet har antagits av Region Kalmar län och länsstyrelsen, som ett underlag för länets
utvecklingsarbete. Vi hoppas att också kommunerna ställer sig bakom dokumentet, antar motsvarande
mål för respektive kommun, samt tar fram egna handlingsplaner.

Thomas Carlzon
Landshövding
Länsstyrelsen Kalmar län

NN
Ordförande
Region Kalmar län

Kommentar, remissupplagan: Landstinget och regionförbundet bildar vid årsskiftet 2018/2019 en ny
regionkommun – Region Kalmar län. I och med detta upphör Regionförbundet i Kalmar län. De regionala
utvecklingsfrågorna förs istället över till en regional utvecklingsförvaltning inom Region Kalmar län. Förslaget till
handlingsprogram har tagits fram av Regionförbundet i Kalmar län och kommer att antas av Region Kalmar län.

Fossilbränslefri region 2030
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Inledning
Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län satte 2006 som mål att länet år 2030 ska vara en
fossilbränslefri region. Sedan dess har energi- och klimatarbetet varit en viktig del i det regionala
utvecklingsarbetet. Arbetet, som samordnas av länets klimatkommission, drivs gemensamt och baseras
på ett handlingsprogram med gemensamma mål, strategier och prioriterade aktiviteter.
Regionförbundets styrelse uppdrog åt länets klimatkommission att ta fram förslag till reviderat
handlingsprogram för fossilbränslefri region. Klimatkommission Kalmar län lämnade ett sådant
förslag i början av år 2018, ett förslag som sedan bearbetats vidare.
Handlingsprogrammet för en fossilbränslefri region omfattar i första hand energi- och klimatpåverkan
från energiförsörjning (inklusive el), transporter och arbetsmaskiner i Kalmar län. Programmet föreslår
också några aktiviteter för att minska länets indirekta klimatpåverkan. Övriga klimatgaser ingår inte.
Den som pekas ut som ansvarig har uppdraget att se till att arbetet med respektive aktivitet fortsätter,
d.v.s. att initiera och samordna fortsatt samarbete. Det betyder inte att denna organisation ansvarar för
att aktiviteten verkligen genomförs. Detta eftersom flera av de prioriterade insatserna kräver samarbete
och gemensamma överenskommelser och ofta också separata formella beslut.

Klimat att växa i – regional utvecklingsstrategi för Kalmar län
Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi (RUS) är en övergripande strategi för länets utveckling och
anger en långsiktig riktning för utvecklingsarbetet i Kalmar län. RUS:en är en vägvisare som pekar ut i
vilken riktning vi vill att länet ska utvecklas. Genom att arbeta mot en gemensam målbild skapar vi
tillsammans förutsättningar för att Kalmar län ska bli en plats att växa på.

Fossilbränslefri region 2030
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Länets regionala utvecklingsstrategi innehåller bland annat följande delstrategi:
”Minska klimatpåverkan och anpassa samhället till ett förändrat klimat.
Utsläppen av klimatpåverkande gaser från Kalmar län ska minska, totalt sett och inom alla
sektorer. I dag kommer de största utsläppen från jordbruk, transporter och energiförsörjning
vilket gör dessa sektorer till prioriterade områden. Vi ska också arbeta för att länet ska vara
fossilbränslefritt år 2030. Redan idag kommer två tredjedelar av den energi som används i länet
från förnybara energikällor. Utgångspunkten är att arbetet ska leda till minskade utsläpp av
fossil koldioxid, en effektivare energianvändning och ett växande näringsliv som bidrar till
hållbar utveckling. Här ska offentlig sektor gå före och visa att det är möjligt att kombinera
ambitiösa klimatmål med hållbar tillväxt.
Samtidigt måste vi också börja anpassa samhället till ett framtida klimat med högre
temperaturer, förändrade nederbördsmängder, förhöjda vattennivåer och mer frekventa extrema
vädersituationer.”
Hur arbetet ska genomföras beskrivs vidare i fördjupade handlingsprogram och planer. Detta
handlingsprogram för en fossilbränslefri region är en sådan fördjupning. Handlingsprogrammet vänder
sig till förtroendevalda och tjänstemän i offentlig sektor i Kalmar län, men också till företrädare för
näringsliv, myndigheter och föreningsliv. Utifrån våra olika uppdrag har vi alla olika roller och ansvar
i genomförandet. Ett exempel är länets energibolag, som med egna resurser kan fungera som viktiga
motorer för omställning.
Handlingsprogrammet definierar de utmaningar och möjligheter kopplade till regional utveckling som
bedöms ha störst betydelse för länet de närmaste åren. Dokumentet innehåller mål och strategier, samt
ett antal prioriterade aktiviteter. Dessa avgränsas till områden av strategisk betydelse och till
aktiviteter som kräver samhandling mellan olika aktörer och över gränser. Det innebär att
handlingsprogrammet inte omfattar allt utvecklingsarbete för en fossilbränslefri region. Målen är satta
till 2025 respektive 2030 medan de har ett kortare tidsperspektiv. Listan över aktiviteter kommer
därför att behöva uppdateras efter en tid.
Handlingsprogrammet för en fossilbränslefri region är en del i ett större länsgemensamt arbete för
minskad klimatpåverkan och god regional utveckling. Exempel på andra viktiga regionala
måldokument är Kalmar läns energi- och klimatstrategi, länstransportplanen, kollektivtrafikstrategin,
den regionala digitala agendan, samt åtgärdsprogrammet för länets miljömål.

Det klimatpolitiska ramverket
EU antog år 2014 ett klimatpolitiskt ramverk 2030 samt en så kallad ”roadmap” för 2050. Lagförslag
kring energipaket och utsläppsrätter ska lägga grunden för att uppnå följande:


Minst 40 procents minskning i utsläpp av växthusgaser (jämfört med 1990)



Minst 27 procents andel förnybart



Minst 27 procent högre energieffektiviteten jämfört med ”business as usual”

År 2018-2019 händer det mycket inom EU när det gäller minskade koldioxidutsläpp. EUkommissionen arbetar till exempel med ett stort energipaket, nya förslag inom transportsektorn och
bindande utsläppsmål för olika sektorer och på nationell nivå. Detta kommer att få en stor påverkan
också på det regionala energi- och klimatarbetet och är något som vi måste förhålla oss till framåt.
Dock vet vi inte utfallet när detta handlingsprogram skrivs. Därför finns det anledning att ha ett
relativt kort perspektiv på handlingsprogrammets aktiviteter.

Fossilbränslefri region 2030
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Riksdagen har antagit ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige som innehåller nya klimatmål, en
klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Klimatlagen trädde i kraft den 1 januari 2018 och innebär att
varje regering har en skyldighet att föra en klimatpolitik som utgår från de klimatmål som riksdagen
har antagit. Varje regering ska också tydligt redovisa hur arbetet med att nå målen fortskrider.
Sveriges klimatmål gäller samtliga klimatgaser, det vill säga inte bara koldioxid från transporter,
arbetsmaskiner och energiförsörjning, vilket ju är avgränsningen i handlingsprogrammet för
fossilbränslefri region. Klimatmålen beskriv så här på regeringens hemsida:
”Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att
därefter uppnå negativa utsläpp. Negativa utsläpp innebär att utsläppen av växthusgaser från
verksamheter i Sverige är mindre än till exempel den mängd koldioxid som tas upp av naturen
som en del av kretsloppet, eller mindre än de utsläpp Sverige bidrar till att minska utomlands
genom att investera i olika klimatprojekt. De kvarvarande utsläppen från verksamheter inom
svenskt territorium ska dock vara minst 85 procent lägre än utsläppen år 1990.
Utsläppen i Sverige i de sektorer som kommer att omfattas av EU:s
ansvarsfördelningsförordning, bör senast år 2030 vara minst 63 procent lägre än utsläppen 1990,
och minst 75 procent lägre år 2040. Utsläppen som omfattas är främst från transporter,
arbetsmaskiner, mindre industri- och energianläggningar, bostäder och jordbruk. Dessa utsläpp
ingår inte i EU:s system för handel med utsläppsrätter, som omfattar det mesta av utsläppen från
industrin, el- och fjärrvärmeproduktion samt flygningar med start och landning inom det
europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES. På motsvarande sätt som för det långsiktiga
målet finns även möjlighet att nå delar av målen till år 2030 och 2040 genom kompletterande
åtgärder, såsom ökad upptag av koldioxid i skog eller genom att investera i olika klimatprojekt
utomlands. Sådana åtgärder får användas för att klara högst 8 respektive 2 procentenheter av
utsläppsminskningsmålen år 2030 och 2040.
Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år
2030 jämfört med 2010. Anledningen till att inrikes flyg inte ingår i målet är att inrikes flyg
ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter.”

Fossilbränslefri region 2030
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Agenda 2030
Under 2015 beslutade FN:s medlemsländer att förbinda sig till 17 globala hållbarhetsmål som ersätter
Milleniemålen. Dessa mål ska vara uppfyllda till år 2030, varför vi i Sverige ibland refererar till dem
som Agenda 2030. Målen handlar om att avskaffa extrem hunger, minska ojämlikheter, främja fred
och rättvisa, och lösa klimatkrisen.

Arbetet för en fossilbränslefri region ska inte bara leda till minskad klimatpåverkan, fler jobb och mer
export. Även hållbarhetsbegreppets övriga dimensioner måste uppmärksammas. Här utgör Agenda
2030 och FN:s globala hållbarhetsmål ramen. Genom att sätta in handlingsprogrammet i detta större
perspektiv är det lättare för företag och organisationer att koppla på sitt eget hållbarhetsarbete och på
så sätt hitta samverkansytor. Detta bäddar för möjligheter till gemensamma projekt och till att få fler
engagerade i arbetet för en fossilbränslefri region.

Detta handlingsprogram har tydligast koppling till följande Agenda 2030-mål:
3. God hälsa och välbefinnande
7. Hållbar energi för alla
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringarna
15. Ekosystem och biologisk mångfald
17. Genomförande och globalt partnerskap

Fossilbränslefri region 2030
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Strategier för ett fossilbränslefritt
Kalmar län
I Kalmar län ska vi tillämpa en helhetssyn på klimat- och energifrågorna. Det innebär att vi ska utgå
från Agenda 2030 och genomföra val och åtgärder med hänsyn till de tre hållbarhetsdimensionerna,
regional nytta och ett livscykelperspektiv. Genom att vara medvetna energianvändare och bygga vårt
agerande på kunskap och erfarenheter kan vi använda rätt energi till rätt saker.
Våra strategier är att:


Minimera och effektivisera användningen av energi och råvaror



Cirkulera



Konvertera från fossil energi till förnybar sådan.



Producera förnybar energi, men också tjänster och produkter som underlättar övergången
till ett fossilbränslefritt samhälle.



Kompensera de klimatutsläpp vi inte kan undvika.

Strategierna hjälper oss att nå uppsatta mål. Det finns också andra delar som är viktiga för att lyckas
och som handlar om hur vi arbetar tillsammans.
Vi ska


i allt arbete inkludera länets regionala utvecklingsstrategis tre horisontella perspektiv –
kompetensförsörjning, digital omställning och internationellt samarbete



profilera regionen som en föregångare när det gäller klimatfrågor och hållbar tillväxt och
aktivt nyttja möjligheten till pilot- och demonstrationsprojekt



samarbeta över administrativa och geografiska gränser och aktivt söka ny kunskap och nya
samarbeten såväl inom som utom landet



tänka nytt, ifrågasätta gamla mönster och prova nya lösningar



underlätta för företag, organisationer och enskilda att öka sin kunskap och medvetenhet och
att kunna agera på ett klimatriktigt sätt



vara aktiva i påverkansarbete när det gäller frågor som är strategiska för regionen

Fossilbränslefria transporter - den största utmaningen
Målet om att Kalmar län ska bli en fossilbränslefri region, och definitionen av detta mål, antogs 2006.
För att nå dit behöver samtliga mål 1-3 förverkligas (fossilbränslefri energiproduktion, fossilbränslefri
energianvändning, effektiv energianvändning). Dessutom är mål 4, om att bidra till ett växande
näringsliv, viktigt ur perspektivet regional utveckling.
Transportmålen är svårast att nå, och därmed kanske viktigast att prioritera i det länsgemensamma
arbetet. Mål och aktiviteter för fossilbränslefria transporter beskrivs i avsnitt 1.1, 2.1 och 3.1.

Fossilbränslefri region 2030
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Klimatsamverkan Kalmar län
Klimatsamverkan Kalmar län är ett gemensamt initiativ av länsstyrelsen och regionförbundet.
Klimatsamverkan Kalmar län ska öka takten i genomförandet av länets energi- och klimatmål, bidra
till att anpassa samhället till ett förändrat klimat och finna nya metoder och lösningar för att nå
uppsatta mål. I uppdraget ingår att vara ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte samt ökad
kunskap, synliggöra det pågående energi- och klimatarbetet, föreslå åtgärder, aktiviteter och
prioriteringar till respektive berörd huvudman, följa upp och utvärdera utvecklingen inom berörda
samverkansområden samt bidra till ökat samarbete med andra regioner.
Samverkansområden:


Minskade klimatutsläpp från fossila bränslen (fossilbränslefri region)



Minskade klimatutsläpp, övriga klimatgaser



Klimatanpassning

Arbetet samordnas i klimatkommissionen, som består av 11 personer med bred erfarenhet från
offentlig, privat och akademisk sektor.
Detta handlingsprogram berör fossilbränslefri region. Det länsgemensamma arbetet för
klimatanpassning samlas i klimatanpassningsplan och vattenförsörjningsplan. Övriga klimatgaser
ingår i länets energi- och klimatstrategi. Handlingsprogrammet för fossilbränslefri region kan ses som
en delmängd av länets energi- och klimatstrategi.

Fossilbränslefri region 2030
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Handlingsprogram – mål och aktiviteter
1. Fossilbränslefri energiproduktion
Mål 1

Utgångsläge

Fossilbränslefri energiproduktion. År 2030 är Kalmar läns produktion av förnybar energi minst lika
stor som länets totala energianvändning. Länets aktörer bidrar genom att köpa och/eller producera
förnyelsebar energi.

2016: 68 %

Delmål 1.1

Utgångsläge

Produktion av förnybara drivmedel. År 2020 uppgår produktionen av förnybara drivmedel i
Kalmar län till 200 GWh och år 2025 till 250 GWh.

2017: 33 GWh
(drivmedel)

År 2020 uppgår produktionen av biogas till 160 GWh, varav merparten uppgraderas till drivmedel.

2017: 51 GWh
(biogas)

Aktiviteter

Resurser

Ansvar

Tidplan

1.1.1 Produktion av biometanol
1.1.2 Förvätskning till flytande biogas (LBG)
1.1.3 Utökad produktion av biogas
1.1.4 Utökad produktion av övriga förnybara
drivmedel
Delmål 1.2

Utgångsläge

Produktion av förnybar el. År 2030 är Kalmar läns produktion av förnybar el minst lika stor som
länets totala elanvändning.

2016: 52 %

Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

Resurser

1.2.1 Aktuella vindbruksplaner i alla kommuner

Länsstyrelsen
(samordning)

2019-2021

Inom befintliga
ramar

Klimatsamverkans
länsgrupp

2019 (steg 1)

Inom befintliga ramar
(Steg 1)

1.2.2. Havsbaserad vindkraft
1.2.3 Länsprojekt solceller
Delmål 1.3

Utgångsläge

Övrig energiproduktion. År 2030 är Kalmar läns produktion av förnybar energi för värme och kyla
minst lika stor som länets totala användning av värme och kyla

2016: 85 %
förnybara bränslen till
fjärrvärme

Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

Resurser

1.3.1 Bioenergiplattform

Energikontor
Sydost

2018
(förstudie)

Delfinans Region
Kronoberg, TVV

Detta handlingsprogram fokuserar på produktion av förnybar energi som till exempel biobränsle,
biodrivmedel, sol och vind. Produktionen av el vid kärnkraftverket i Oskarshamn berörs inte.
Kärnkraftverket i Oskarshamn räknas istället som en extern, nationell, producent. Orsaken till detta är
främst att kärnkraftverkets elproduktion är så stor att det annars blir omöjligt att läsa ut andra trender,
förändringar och så vidare.
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Vi är beroende av andras beslut
Målet om produktion av förnybar energi delas i följande avsnitt upp i separata delmål för
produktion av förnybara drivmedel, förnybar el respektive övrig förnybar energi. För el och
övrig energiproduktion bedömer vi det som möjligt att producera förnybar energi i proportion
till länets energianvändning. Däremot ser vi stora svårigheter att, med nuvarande
förutsättningar, producera förnybara drivmedel i en mängd som motsvarar användningen.
Produktionsmålet för förnybar energi stämmer alltså inte överens med underliggande mål för
respektive sektor. Här krävs bland annat teknikutveckling, samt nationella och internationella
beslut och styrmedel för en hållbar transportsektor. Detta är frågor som ligger utanför vad
länets aktörer själva kan besluta om.

1.1 Produktion av förnybara drivmedel
Energimyndigheten med fleras plan för omställning av transportsektorn anger tre nödvändiga delar för
en sådan omställning – ett transporteffektivt samhälle, mer energieffektiva och fossilfria fordon samt
förnybara drivmedel. De redovisas i detta handlingsprogram under separata rubriker. Så här skriver
man om förnybara drivmedel:
”När det gäller förnybara drivmedel har Sverige goda förutsättningar att ställa om jämfört med
många andra länder, men för att potentialen ska realiseras krävs insatser i alla led – produktion,
användning och distribution. EU:s regelverk påverkar dock möjligheterna att utforma styrmedel
och därför behöver Sverige fortsätta sitt påverkansarbete gentemot EU. Det finns också ett antal
prioriterade insatser som kan genomföras på nationell nivå.”
Regeringen menar också att transportsektorn behöver elektrifieras i högre grad. I denna handlingsplan
förutsätter vi att man avser att detta ska ske med hjälp av el från förnybara energikällor och med
hållbara produktionsmetoder för fordon och batterier.
Under 2018 - 2019 händer det mycket inom EU när det gäller energifrågor och minskade
koldioxidutsläpp. Nya EU-mål och -direktiv kommer att påverka det regionala arbetet och leda till att
vissa delar av handlingsprogrammet för en fossilbränslefri region kan behöva omarbetas tidigare än
andra. Detta gäller inte minst avsnitten om förnybara drivmedel och klimateffektiva transporter.
1.1 Delmål för produktion av förnybara drivmedel
År 2020 uppgår produktionen av förnybara drivmedel i Kalmar län till 200 GWh och år 2025 till 250 GWh.
År 2020 uppgår produktionen av biogas till 160 GWh, varav merparten uppgraderas till drivmedel.

Prioriterade aktiviteter
1.1.1

1.1.2
1.1.3
1.1.4

Biometanol. Södra planerar att ta tillvara den råmetanol som är en biprodukt vid
tillverkningen av pappersmassa och producera biometanol som kan användas som drivmedel.
Biometanolen kommer att tillverkas i en anläggning vid Södras massabruk i Mönsterås som
ska vara färdig hösten 2019. Målet är att producera 6000 ton (cirka 37,7 GWh per år)
biometanol per år.
Förvätskning av biogas till LBG (flytande biogas), vilket ger möjlighet att leverera till
andra fordonstyper och till en geografiskt större marknad.
Utökad produktion av biogas, i första hand från restprodukter (inklusive gödsel) och för
drivmedelsanvändning.
Utökad produktion av andra förnybara drivmedel.
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Åtgärder för ökad produktion av förnybara drivmedel är naturligtvis direkt kopplade till att det finns
en marknad för dessa produkter. De prioriterade aktiviteter som listas här ska bland annat ses
tillsammans med de prioriterade aktiviteterna i avsnittet om fossilfria och energieffektiva fordon, sidan
17. Regional produktion av förnybara drivmedel är också viktiga ur näringslivssynpunkt, se avsnittet
om ett växande näringsliv för hållbar utveckling (sidan 23).

1.2 Produktion av förnybar el
En ökad produktion av förnybar el i länet bidrar till en hållbar tillväxt, lägre utsläpp av hälsoskadliga
partiklar, lägre koldioxidutsläpp i länet etc. För att klara målet måste flera olika projekt till på regional
nivå. Här spelar t.ex. energibolag en betydande roll. Även andra enskilda aktörer kan bidra genom att
satsa på egen produktion av förnyelsebar el genom vindkraft och/eller solkraft. Målet innebär inte att
varje elkonsument förväntas satsa på enbart lokalproducerad förnybar el och täcka hela sin
elanvändning med förnybar el från länet, utan målet är satt på systemnivå där i första hand
elproducenter kan göra störst skillnad. Länets elkonsumenter kan, genom att köpa förnybar el, bidra
till att bygga marknad.
1.2 Delmål för produktion av förnybar el
År 2030 är Kalmar läns produktion av förnybar el lika stor som länets totala energianvändning.

Prioriterade aktiviteter
1.2.1 Aktuella vindbruksplaner i samtliga kommuner
När man sätter upp vindkraftverk, i synnerhet stora parker antingen på land eller till havs,
innebär det en påverkan på landskapet. Det är därför viktigt att lokaliseringen föregås av en
fysisk planering och att kommunerna i sina översiktsplaner har tagit ställning till om och i så
fall var man bedömer det lämpligt eller mindre lämpligt med vindkraft. Detta görs ofta i form
av vindbruksplaner. Ny kunskap, ny teknik och allt större vindkraftverk gör att det är viktigt
att vindbruksplanerna är aktuella. Kunskapsutbyte mellan kommunerna och andra
myndigheter kan underlätta arbetet.

Ansvar: Länsstyrelsen (samordning)
Tidplan: 2019 - 2021
Resursbehov: Inom befintliga ramar

1.2.2
1.2.3

Havsbaserad vindkraft
Länsprojekt solceller
Undersöka förutsättningarna för, och om möjligt genomföra, ett länsgemensamt samarbete för
ökad installation av solceller. Det kan handla om att bedöma potentialer, informera
målgrupper och att utveckla affärsmodeller för till exempel andelsägande.
Ansvar: Klimatsamverkans länsgrupp
Tidplan: 2019 (steg 1)
Resursbehov: Inom befintliga ramar (steg 1)

1.3 Övrig energiproduktion
Detta avsnitt handlar främst om produktion av förnybar värme och/eller kyla, dock inte den del som
utgörs av el. Det innebär i första hand biobränsle, sol eller annan förnybar energi som används för
uppvärmning och industriprocesser, samt den energi som med värmepumpars och värmeväxlares hjälp
kan utvinnas från till exempel luft, vatten eller mark. Värmepumparnas elförbrukning ingår dock i
delmålen om el.
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Vi saknar produktionssiffror för vissa sektorer. Det gäller t.ex. den ved som används för egen
uppvärmning, den del av värme/kyla från värmepumpar som inte är el, samt solvärme.
Siffrorna i dagens energibalans förutsätter att allt använt biobränsle produceras i länet och
energibalansen tar alltså inte hänsyn till eventuell import eller export av biobränsle över länsgräns.
1.3 Delmål för övrig energiproduktion
År 2030 är Kalmar läns produktion av förnybar energi för värme och kyla minst lika stor som länets totala
användning av värme och kyla.

Prioriterade aktiviteter
1.3.1
Bioenergiplattform
med syfte att utveckla bioenerginäringen samt att kommersialisera innovationer inom
sektorn. Bioenergibranschen bidrar starkt till energianvändningen i Kalmar län. 2017-2018
genomförs en förstudie för att kartlägga behovet av en bioenergiplattform samt för att
utforma lämplig struktur och identifiera vilka aktörer som kan ingå en sådan plattform.
Ansvar: Energikontor Sydost (förstudie).
Tidplan: 2018 (förstudie).
Resursbehov: förstudien delfinansieras av Region Kronoberg och Tillväxtverket.
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2. Fossilbränslefri energianvändning
Mål 2

Utgångsläge

Fossilbränslefri energianvändning. Kalmar läns användning av förnybar energi ska öka
kontinuerligt.

Uppfylls idag

År 2025 använder offentlig sektor endast sådan energi, köpt eller egenproducerad.

Se separat uppföljning

År 2030 är all energianvändning i Kalmar län fossilbränslefri.

2016: 68 %

Delmål 2.1

Utgångsläge

Transporter. År 2025 är klimatutsläppen från transporter i Kalmar län 70% lägre än år 2010.

2016: 10 % lägre

År 2020 är alla samhällsbetalda resor i Kalmar län klimatneutrala. År 2025 är samtliga
samhällsbetalda transporter och arbetsmaskiner fossilbränslefria.

Se separat uppföljning

Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

Resurser

2.1.1 Fossilfritt resande

Klimatsamverkans
länsgrupp

2019 (Steg 1)

Inom befintliga ramar
(steg 1)

2.1.2 Biogas BOOST, fler biogasfordon

Miljöfordon syd

2018-2021

3,6 MSEK

2.1.3 Pilotprojekt flytande biogas i tunga fordon

Region Kalmar län

2018-2019 (Steg 1)

0,2 MSEK

Delmål 2.2

Utgångsläge

Flyg. År 2019 använder de bolag som trafikerar Kalmar läns flygplatser 5% flygbiobränsle. År 2025
är motsvarande siffra 50% och år 2030 kan man erbjuda flygbolagen 100% flygbiobränsle.
Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

2.2.1 Mer förnybart flygbränsle.

Kalmar Öland airport

2019-

Resurser

Delmål 2.3

Utgångsläge

Infrastruktur, förnybara drivmedel. År 2025 finns det en infrastruktur som gör det möjligt att köra
fossilbränslefritt i hela Kalmar län. Då finns det bland annat minst ett tankställe för biogas i varje
kommun.

2018:
Tankställe biogas i 5
kommuner.

Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

Resurser

2.3.1 Plan, infrastruktur för förnybara drivmedel
och fordon.

Länsstyrelsen
(samordning)

2018-2019

Inom befintliga ramar
(steg 1)

Delmål 2.4
Elanvändning. År 2020 använder Kalmar län endast el från förnybara källor.
Delmål 2.5
Energianvändning i bostäder. År 2025 använder Kalmar län inga fossila bränslen för bostäders
värme, kyla eller varmvatten
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Transporter – energieffektiva och fossilfria fordon
Energimyndigheten med flera har tagit fram en strategisk plan för omställning av transportsektorn till
fossilfrihet. Den anger tre nödvändiga delar – ett mer transporteffektivt samhälle, energieffektiva och
fossilfria fordon och farkoster samt högre andel förnybara drivmedel. Så här skriver man om fordon:
”För mer energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster är energieffektivisering,
möjlighet att använda förnybara drivmedel avgörande för fordon, fartyg, flygplan och
arbetsmaskiner. Utvecklingen inom området styrs till stor del på internationell nivå. Ett exempel
på betydelsefull styrning är de krav som ställs på EU-nivå på nya fordons koldioxidutsläpp. På
nationell nivå kan ekonomiska incitament styra mot minskade utsläpp från fordon som säljs i
landet, men även främja att fordon kan nyttjas mer energieffektivt.”
Regeringen menar också att transportsektorn behöver elektrifieras i högre grad. Detta
handlingsprogram förutsätter att man då avser att detta ska ske med hjälp av el från förnybara
energikällor.
Vi har, i detta handlingsprogram, valt att också lägga frågor om infrastruktur för förnybara drivmedel
och elfordon under detta avsnitt.

Vi är beroende av andras beslut
Delmålen om samhällsbetalda transporter kräver bland annat teknikutveckling, nationella och
internationella beslut samt styrmedel, som gör det möjligt att resa fossilbränslefritt med flyg
och tåg. Det kan handla om nya drivmedel, eller när det gäller tåg, om elektrifiering av
befintliga banor. Detta är frågor som ligger utanför vad länets aktörer själva kan besluta om.
Länets aktörer uppmanas, enligt strategin på sidan 10, att kompensera för de klimatutsläpp
som inte kan undvikas.
2.1 Delmål för transporter
År 2025 är klimatutsläppen från transporter i Kalmar län 70 procent lägre än år 2010.
Kommentar: Fem år tidigare än det nationella målet för inrikes transporter utom flyg.
År 2020 är alla samhällsbetalda resor i Kalmar län klimatneutrala. År 2025 är samtliga samhällsbetalda transporter och
arbetsmaskiner fossilbränslefria.
2.2 Delmål för flyg
År 2018 använder de bolag som trafikerar Kalmar läns flygplatser 5 procent flygbiobränsle. År 2025 är
motsvarande siffra 50 procent och år 2030 kan man erbjuda flygbolagen 100 procent flygbiobränsle.
2.3 Delmål för infrastruktur för förnybara drivmedel
År 2025 finns det en infrastruktur som gör det möjligt att köra fossilbränslefritt i hela Kalmar län. Då finns bl. a.
minst ett tankställe för biogas i varje kommun.

Prioriterade aktiviteter
2.1.1 Fossilfritt resande
Undersöka förutsättningarna för, och om möjligt genomföra, ett länsprojekt eller -kampanj för
fossil- och energisnåla fordon, resor och transporter.
Ansvar: Klimatsamverkans länsgrupp
Tidplan: 2019 (steg 1)
Resursbehov: Inom befintliga ramar (steg 1)
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2.1.2

Biogas BOOST - informationsprojekt för fler biogasfordon
Genomföra projektet Biogas BOOST där länets kommuner med flera samarbetar för att öka
kunskapen om, och försäljningen av, biogasfordon. Arbetet påbörjas 2018 och samordnas av
Miljöfordon Sverige. Projektet delfinansieras med medel från Klimatklivet samt regionala
utvecklingsmedel
Ansvar: Miljöfordon Sverige (samordning)
Tidplan: 2018 – 2021
Resursbehov: 3,6 MSEK

2.1.3

Pilotprojekt flytande biogas i tunga fordon
Undersöka förutsättningarna för, och om möjlighet genomföra, ett pilotprojekt där några av
länets stora transportköpare använder flytande biogas för sina lastbilstransporter och sjöfart.
Bygger på förstudien ”Flytande biogas på land och till havs”, vilken genomförts av
Energikontor Sydost i samarbete med regionala biogasaktörer. Ett genomförandeprojekt
kräver delfinansiering från projektparter samt externa projektmedel, t.ex. Regionala fonden för
Småland och öarna, Klimatklivet eller andra medel.
Ansvar: Regionförbundet/Region Kalmar län
Tidplan: 2018 - 2019 (projektutveckling), 2020-2022 (eventuellt projekt)
Resursbehov för projektutveckling: 0,2 MSEK (regionala utvecklingsmedel), samt egna
resurser.

2.2.1

Mer förnybart flygbränsle
Kalmar Öland Airport erbjuder idag sina resenärer möjlighet att köpa flygbiobränsle
motsvarande den egna flygresan. Utökad information om denna möjlighet kan leda till en ökad
användning av förnybart flygbränsle.
Ansvar: Kalmar Öland Airport
Tidplan: 2019 –

2.3.1

Plan, infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon.
Alla länsstyrelser i Sverige ska till hösten år 2019 ha tagit fram en plan för infrastruktur för
förnybara drivmedel och elfordon. Genomförandet av denna plan är en prioriterad insats i
länets energi- och klimatarbete.
Ansvar: Länsstyrelsen (samordning, steg 1), olika aktörer enligt plan (genomförande)
Tidplan: 2018-2019
Resursbehov: inom befintliga ramar (steg 1)

Övrig fossilbränslefri energianvändning
Fossilbränslefri elanvändning och fossilbränslefri energianvändning i fastigheter och industriprocesser
minskar utsläppen av klimatgaser och bidrar till en hållbar tillväxt. Viktiga insatser krävs från länets
olika aktörer och det finns god kunskap om väl fungerande lösningar. Detta handlingsprogram
prioriterar dock, i nuläget, inte länsgemensamma aktiviteter inom dessa områden.
2.4 Delmål för elanvändning
År 2020 använder Kalmar län endast el från förnybar källor.
2.5 Delmål för energianvändning i bostäder
År 2025 använder Kalmar län inga fossila bränslen för bostäders värme, kyla eller varmvatten.
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3. Effektiv energianvändning
Mål 3

Utgångsläge

Effektiv energianvändning. Energieffektiviteten ska öka kontinuerligt.

2016: I stort sett
stillastående.

År 2020 är Kalmar läns energianvändning 20 % effektivare än år 2005, mätt som tillförd energi i
relation till BRP. År 2030 är motsvarande siffra 50 %.
Kommentar: målet för år 2030 motsvarar den nationella energiöverenskommelsen.
Delmål 3.1

Utgångsläge

Transporteffektivt samhälle. Energiintensiteten per trafikslag ska minska kontinuerligt.
Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

Resurser

3.1.1 Cykling

Klimatsamverkans
länsgrupp

2019 (Steg 1)

Inom befintliga ramar
(steg 1)

3.1.2 Regionala strukturbilder

Regionförbundet/
Region Kalmar län

2018-2019 (Steg 1)

0,5 MSEK (Steg 1)

3.1.3 Starka stråk för buss

Kalmar Länstrafik,
Regionförbundet/
Region Kalmar län
och kommuner

2017-

Delmål 3.2

Utgångsläge

Energieffektiva bostäder och lokaler. År 2020 är energianvändningen i Kalmar läns bostäder och
lokaler 20 % lägre än år 1995. Då byggs endast s.k. nära-nollenergibyggnader.
År 2030 är energianvändningen i bostäder och lokaler 30 % lägre än år 1995.
Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

Resurser

Länsstyrelsen

2016-2019

Projektfinansierat

3.2.1 Energieffektivisering i fastigheter och
företag.
3.2.2 Incitament för energieffektivisering
Delmål 3.3

Utgångsläge

Offentliga bostäder och lokaler.
•
•
•
•
•
•
•

Halverad energianvändning från 1995 till 2030.
Vid hyra av lokaler ska krav på energi och miljöpåverkan ställas till uthyraren.
Verksamhetsel inklusive belysning ska effektiviseras kraftfullt.
Vid ny- och ombyggnad ska klass A enligt BELOK:s anvisningar, det vill säga 50 kWh/m2
lokalyta, gälla för såväl egna som förhyrda lokaler.
Alla nybyggnader ska ha en tillförd energi som är 25 % lägre än gällande lagkrav i BBR.
"Faktor 2" ska tillämpas vid renovering av byggnader, det vill säga en halverad
energianvändning efter åtgärd.
Vid nybyggnad eller renovering ska alltid övervägas om solenergianvändning kan
integreras i byggnaden.

Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

Resurser

3.3.1 Handlingsplaner för offentliga bostäder och
lokaler

Respektive
organisation med stöd
av projekt SUPPORT

2019-2021

Inom befintliga ramar
samt 0,1 MSEK
(SUPPORT)
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Detta avsnitt omfattar såväl energieffektivisering som energibesparing. Energieffektivisering uppnås
genom tekniska lösningar - som lågenergilampor och bränslesnåla bilar - medan energibesparing
innebär att vi förändrar vårt beteende och våra vanor, till exempel genom att samåka med bil
eller släcka onödig belysning.

Ett transporteffektivt samhälle
Samhället måste använda transporter smartare, inklusive en överflyttning av gods från väg till järnväg
och sjöfart. Så här skriver man i den strategiska planen för omställning av transportsektorn till
fossilfrihet:
”Med ett transporteffektivt samhälle menar myndigheterna i samordningsuppdraget ett
samhälle där trafikarbetet med energiintensiva trafikslag som personbil, lastbil och flyg
minskar. Detta kan ske både genom överflyttning till mer energieffektiva färdmedel/trafikslag
och genom att transporter effektiviseras, kortas eller ersätts helt. Effektivisering av transporter
kan ske genom exempelvis ökad fyllnads/beläggningsgrad i gods- och personfordon.
Transporter kan kortas genom exempelvis en mer tät och funktionsblandad bebyggelse.
Ersättning av transporter kan ske via bland annat resfria möten eller förändrade arbetssätt och
konsumtionsval. I och mellan städer och tätorter är en överflyttning till andra alternativ än
personbil och lastbil enklare än på landsbygden där bilen är fortsatt viktig. Även vad gäller
minskat flygande ser förutsättningarna olika ut i olika delar av landet.”
3.1 Delmål för ett transporteffektivt samhälle
Energiintensiteten per trafikslag ska minska kontinuerligt.

Prioriterade aktiviteter
Det pågår ett kontinuerligt arbete för att på bästa sätt knyta ihop och utveckla sambanden mellan
näringsliv, verksamheter, boende, kollektivtrafik och transportinfrastruktur. Detta är ett stort, viktigt
och långsiktigt arbete som inte inkluderas i handlingsprogrammet för en fossilbränslefri region. Det
beskrivs istället i andra länsdokument som bredbandsstrategi, cykelstrategi, handlingsprogram för
mobilitet/transporter/infrastruktur, kollektivtrafikstrategi, trafikförsörjningsprogram, länstransportplan
samt kommande handlingsplan för infrastruktur för elfordon och fossilfria drivmedel. Samtliga
planeringsdokument har den regionala utvecklingsstrategin som målbild. I detta ingår att åstadkomma
korta restider med hög punktlighet för personer och gods samt att nå målen för en fossilbränslefri
region. Nedan redovisas några prioriterade aktiviteter för ökad samverkan i den fysiska
samhällsplaneringen.

3.1.1

Cykling
Undersöka förutsättningarna för, och om möjligt genomföra, ett länsprojekt eller kampanj för
att öka cyklingen. Exempel på insatser kan vara barn och ungas cykling, arbetspendling med
elcykel, cykelturism etc.
Ansvar: Klimatsamverkans länsgrupp
Tidplan: 2019 (steg 1)
Resursbehov: Inom befintliga ramar (steg 1)

3.1.2

Regionala strukturbilder
Syftet med att ta fram regionala strukturbilder är att ge en samlad kunskapsbild av regionala
rumsliga strukturer, samband och relationer som har betydelse för den regionala utvecklingen
och att därmed komplettera och förtydliga den regionala utvecklingsstrategin. Med andra ord
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att visualisera strategin, som underlag för ställningstaganden och prioriteringar på såväl
regional som kommunal nivå.
Ansvar: Regionförbundet/Region Kalmar län
Tidplan: 2018 - 2019 (fas 1), 2019 – (fas 2)
Resursbehov: 0,5 MSEK för fas 1, finansiering inom befintliga ramar samt regionala
utvecklingsmedel.

3.1.3

Starka stråk för buss
Gemensamt arbete för att utveckla starka stråk för buss i länet på de platser där det inte finns
utbyggd järnväg. Arbetet med att bygga upp ett Bus rapid transit system (BRT) går under
devisen: ”Tänk tåg, kör buss!”. Det handlar om ett koncept som dels består av snabba och
gena trafikupplägg som enbart stannar i en kommun eller i en huvudort, dels det fysiska
upplägget med nya stationer med goda faciliteter liknande en tågstation. Detta innebär hög
attraktivitet i form av tillgänglighet, trygghet och service i olika former och med hög
tillgänglighet till och från stationen och centrum. Under 2017-2019 drivs arbetet i form av
olika kompletterande projekt, såväl inom länet som regionöverskridande.
Ansvar: Kalmar länstrafik, regionförbundet/Region Kalmar län och berörda kommuner i olika
delar.
Tidplan: 2017 Resursbehov: Pågående förstudier finansieras bl. a. med medel från parterna, regionala
utvecklingsmedel och Regionala fonden för Småland och öarna. Möjlig framtida finansiering
via stadsmiljöavtalet.

Övrig energieffektivisering
Nedanstående delmål kan vara svåra att följa upp på systemnivå Kalmar län, men är likafullt viktiga
som delmål för enskilda aktörer och för att nå fossilbränslefri region.
3.2 Delmål för energieffektiva bostäder och lokaler
År 2020 är energianvändningen i Kalmar län bostäder och lokaler 20 procent lägre än år 1995. Då byggs
endast s.k. nollenergihus. År 2030 är energianvändningen i bostäder och lokaler 30 procent lägre än år 1995.
Kommentar: Detta kan jämföras med riksdagens mål om halverad energianvändning i bostäder och lokaler
åren 1995 – 2050, samt EU:s direktiv om nollenergihus år 2020.
3.3 Delmål för offentliga bostäder och lokaler


Halverad energianvändning från 1995 till 2030.



Vid hyra av lokaler ska krav på energi och miljöpåverkan ställas till uthyraren.



Verksamhetsel inklusive belysning ska effektiviseras kraftfullt.



Vid ny- och ombyggnad ska klass A enligt BELOK:s anvisningar, det vill säga 50 kWh/m2 lokalyta, gälla
för såväl egna som förhyrda lokaler.



Alla nybyggnader ska ha en tillförd energi som är 25 procent lägre än gällande lagkrav i BBR.



"Faktor 2" ska tillämpas vid renovering av byggnader, det vill säga en halverad energianvändning efter
åtgärd.



Vid nybyggnad eller renovering ska alltid övervägas om solenergianvändning kan integreras i
byggnaden.
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Prioriterade aktiviteter
3.2.1 Energieffektivisering i fastigheter och företag
3.2 2 Incitament för energieffektivisering
Energimyndigheten samt landets länsstyrelser samarbetar i projektet ”Incitament för
energieffektivisering”. Projektet ska höja kompetensen hos kommunernas tillsynspersonal,
energi- och klimatrådgivare samt på länsstyrelserna. Målet är att 1 500 små och medelstora
företag totalt i Sverige ska arbeta systematiskt och strukturerat med att minska sin
energianvändning. Kalmar län har som mål att 66 företag vid projektets slut ska arbeta
systematiskt och strukturerat med energieffektivisering.
Ansvar: Länsstyrelsen i Kalmar län
Tidplan: 2016-2019
Resursbehov: 75 procents tjänst 2016-2019, med delfinansiering från EU:s nationella
regionalfondsprogram.

3.3.1

Handlingsplaner för offentliga bostäder och lokaler
Länsgemensamt arbete med målet att kommuner, landsting med flera senast år 2020 ska ha
tagit fram handlingsplaner för hur de regionala målen för offentliga fastigheter och bostäder
kan nås i den egna verksamheten samt för hur dessa kan följas upp och rapporteras.
Samarbetet bör omfatta såväl offentliga ägda lokaler som bostäder, det vill säga såväl
förvaltningar som bolag. Överensstämmer väl med Energikontor Sydosts projekt SUPPORT,
vilket medfinansieras av Energimyndigheten.
Ansvar: Respektive organisation, med stöd från Energikontor Sydost via projektet SUPPORT
Tidplan: 2019 - 2021
Resursbehov: inom respektive huvudmans befintliga budget, samt 100 tkr inom projektet
SUPPORT(avser budget för att anordna regionala möten och aktiviteter).
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4. Växande näringsliv för hållbar utveckling
Mål 4

Utgångsläge

Växande näringsliv för hållbar utveckling. År 2025 är Kalmar läns utsläpp av fossil koldioxid per
bruttoregionprodukt 50 % lägre än år 2005.

2016: I stort sett
stillastående

Kalmar läns miljösektor utvecklas bättre än riksgenomsnittet.

Omsättning: bättre
Sysselsatta: sämre

Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

Resurser

4.0.1 Arena biogas

Regionförbundet/
Region Kalmar län
med flera

2018-2021

1,6 MSEK (Fas 1)

4.0.2 Biogas Sydost

Energikontor
Sydost

Löpande

Projektfinansierat

4.0.3 Hållbart resande i besöksnäringen

Regionförbundet/
Region Kalmar län

2018-2019 (Förstudie)

0,4 MSEK
(förstudie)

Detta avsnitt handlar om utvecklingen i länets miljösektor men också om att alla typer av företag och
verksamheter i Kalmar län ska leva upp till målen för en fossilbränslefri region, till exempel när det
gäller energieffektivitet och energianvändning.
För att kunna bidra till ett växande näringsliv för en hållbar utveckling av Kalmar län krävs ett
övergripande hållbarhetsperspektiv i enlighet med FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030. Se
sidan 10. Arbetet för en fossilbränslefri region är en delmängd av detta hållbarhetsarbete.
Näringslivet i länet verkar på en internationell marknad och möter konkurrens från företag i hela
världen. Att ta vara på idéer och innovationer, i såväl nystartade företag som i befintliga, är en
förutsättning för att vi ska behålla och öka vår konkurrenskraft. För att kunna göra detta krävs att
företagen kan producera hållbara varor och tjänster, vilket i sin tur bland annat förutsätter en väl
fungerande kompetensförsörjning med god kunskap inom hållbar utveckling.

Prioriterade aktiviteter
4.0.1
Arena biogas
Utveckla Kalmar län till en nationell arena för komprimerad och flytande biogas.
Regeringsinitiativet ”Fossilfritt Sverige” har initierat en diskussion om ett antal nationella
arenor för fossilfria tunga vägtransporter. Arenorna är tänkta att bli ”show rooms” för svensk
teknik och kompetens. Kalmar län kan bli en sådan nationell arena för flytande biogas (LBG)
och fossilfria tunga transporter. Samordning och marknadsföring skulle till exempel kunna
finansieras med nationella medel, regionala fonden för Småland och öarna samt regionala
utvecklingsmedel. Detta förutsätter naturligtvis att det etableras en anläggning för flytande
biogas i regionen.
Ansvar: Regionförbundet/Region Kalmar län i samarbete med Biogas Sydost, Energigas
Sverige med flera.
Tidplan: 2018-2021
Resursbehov: 1,6 MSEK (samordning och marknadsföring)

4.0.2

Biogas Sydost
Utveckla samarbetet inom Biogas Sydost samt uppmuntra berörda aktörer att delta i detta
samarbete.
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Ansvar: Energikontor Sydost
Tidplan: Löpande
Resursbehov: Projektfinansierat

4.0.3

Hållbart resande i besöksnäringen
Undersöka förutsättningarna för, och om möjligt genomföra, ett projekt kring hållbart
resande i besöksnäringen. Genom att hitta hållbara transportlösningar som minskar
klimatpåverkan från våra mest välbesökta besöksmål kan vi inspirera andra aktörer inom
besöksnäringen att följa efter, såväl i regionen som nationellt. Arbetet påbörjas 2018 och
samordnas av regionförbundet (Samordningsansvaret övergår från och med 2019 till Region
Kalmar län). Förstudien är tänkt att finansieras med regionala utvecklingsmedel och medel
från Regionala fonden för Småland och öarna. Ett genomförandeprojekt kräver
delfinansiering från projektparter samt externa projektmedel.
Ansvar: Regionförbundet/Region Kalmar län
Tidplan: 2018 - 2019 (förstudie), 2019-2021 (genomförandeprojekt)
Resursbehov: 0,4 MSEK (förstudie).
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5. Kunskap, medvetenhet och hållbar konsumtion
Mål 5

Utgångsläge

Kunskap, medvetenhet och hållbar konsumtion.
Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

Resurser

Klimatsamverkans
länsgrupp

2019
(steg 1)

Inom befintliga ramar
(steg 1)

5.0.1 Utbildning och lärande
5.0.2 Upphandling och ökat samnyttjande

Vi ska underlätta för företag, organisationer och enskilda att öka sin kunskap och medvetenhet och att
kunna agera på ett klimatriktigt sätt, bekämpa klimatförändringar och bidra till en hållbar utveckling.
Det gäller såväl direkt som indirekt klimatpåverkan. I detta kan ligga insatser för att höja kunskapen
och medvetenheten om hållbar konsumtion och produktion hos såväl barn som vuxna men det kan
också handla om konkreta insatser för minskad klimatpåverkan och effektivare resursnyttjande. Fokus
bör ligga på insatser med koppling till de övergripande målen för fossilbränslefri region, det vill säga
till transporter, arbetsmaskiner och energianvändning. Samtidigt är det naturligtvis viktigt att sätta in
dessa frågor i ett större sammanhang, det vill säga i relation till ett bredare hållbarhets- och Agenda
2030 – perspektiv.

Prioriterade aktiviteter
5.0.1 Utbildning och lärande för hållbar utveckling
Med särskilt fokus på energianvändning och fossilbränslefri region.

5.0.2

Undersöka förutsättningarna för, och om möjligt genomföra, ett utökat länssamarbete kring
upphandling och inköp och fossilbränslefria tjänster, samt ökat samnyttjande.
Ansvar: Klimatsamverkans länsgrupp
Tidplan: 2019 (steg 1)
Resursbehov: Inom befintliga ramar (steg 1)
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Samarbeten
Följande samarbeten bör prioriteras framåt:

Regionalt
Klimatsamverkan Kalmar län (klimatkommission och tjänstemannagrupp), med stärkt medverkan från
näringslivet.
Energi- och klimathandläggarna i sydost.
Kontinuerlig projektutveckling med stöd av Energikontor Sydost

Nationellt och internationellt
Regionernas bioekonominätverk.
European Regions Research and Innovation Network, ERRIN (www.errin.eu).
Småland Blekinge Halland South Sweden som plattform för ett utvecklat EU-arbete (www.sbhss.eu).
Smart Islands Initiativ, EU-nätverk och åtagande om klimatanpassning och begränsad klimatpåverkan
(www.smartislandsinitiative.eu).
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Definitioner och utgångspunkter
Detta handlingsprogram för en fossilbränslefri region omfattar energi- och klimatpåverkan från
energiförsörjning (inklusive el), transporter och arbetsmaskiner.

Definitioner – energiproduktion och energianvändning
Kalmar län utgör systemgräns.
Kärnkraftverket i Oskarshamn räknas som en extern, nationell producent. Orsaken till detta är främst
att kärnkraftverkets elproduktion är så stor att det annars blir omöjligt att läsa ut andra trender,
förändringar och så vidare.
Regionalt producerad förnyelsebar el, såsom motkraft, vindkraft innanför territorialgränsen, solel och
vattenkraft räknas i energibalansen länet tillgodo. Länets övriga elanvändning anses ha samma
sammansättning som den nordiska elmixen.
Regionalt producerad bioenergi (biobränsle, biogas) och förnybara fordonsbränslen räknas länet
tillgodo, även om bränslet exporteras.
Då vi använder begreppet ”fossilbränslefri region” menar vi alltid att det inte ska ske något
nettoutsläpp av fossil koldioxid från Kalmar län. Vi ska producera lika mycket förnybar energi som
den totala mängd energi som används i Kalmar län.
Fossil koldioxid från kalksten vid cementtillverkningen ingår inte i fossilbränslefri region.

Definition av målet om att offentlig sektor år 2025 endast använder förnybar energi
Med detta menas direkt inköpt energi i form av el, drivmedel, värme eller kyla (såväl i egna lokaler
som i hyrda lokaler), men också köpta transporttjänster. I detta fall räknas också sorterat brännbart
avfall som förnybart.

Definition av målet om klimatneutrala resor år 2020
Detta mål har funnits sedan 2010 och definieras som att fordonen drivs med förnybara drivmedel eller
grön el, samt att eventuellt kvarvarande fossila resor klimatkompenseras.

Definition av målet om fossilbränslefria samhällsbetalda transporter och arbetsmaskiner
2025
Med detta menas samtliga samhällsbetalda person- och godstransporter enligt Fossilfritt Sveriges
transportutmaning, så som den formuleras i april 2018, det vill säga:


Fossilfria transporter
För att transporten ska räknas som fossilfri i det här sammanhanget krävs, i enlighet med
förslaget till EU:s förnybarhetsdirektiv, att drivmedlet ger en utsläppsminskning på 70
procent jämfört med fossila alternativ. De drivmedel som i dagsläget lever upp till det
kravet är el, vätgas, biogas, HVO, FAME, ED95.



Köpta och utförda
Både resor och transporter som organisationen utför själva och köper in räknas. Vid inköp
av varor och tjänster där transporter ingår räknas transporterna om de står i rimlig
proportion till det som handlas upp. Vid offentlig upphandling ingår de transporter som man
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enligt Upphandlingsmyndigheten har möjlighet att ställa krav på. För mer info se
www.upphandlingsmyndigheten.se/kriteriebiblioteket/.


Resor
Anställdas resor i tjänsten räknas men inte resan till och från jobbet om de inte betalas av
arbetsgivaren.



Flyg
Flyg ingår inte i riksdagens mål om 70 procents reduktion för inrikestransporter och räknas
därför inte in. Vi ser ju dock gärna att man klimatväxlar eller klimatkompenserar för sina
flygresor.



Undantag
Målet gäller under förutsättningen att det kommer att finnas tillgång till förnybart bränsle.

Definitioner – effektiv energianvändning
Detta avsnitt omfattar såväl energieffektivisering som energibesparing. Energieffektivisering uppnås
genom tekniska lösningar - som lågenergilampor och bränslesnåla bilar - medan energibesparing
innebär att vi förändrar vårt beteende och våra vanor, till exempel genom att samåka med bil
eller släcka onödig belysning.
Det är i nuläget oklart hur delmålet för ett transporteffektivt samhälle ska följas upp på bästa sätt på
regional nivå. Målet är ändå en viktig markör, för att visa på nödvändigheten av att arbeta med dessa
frågor.

Definitioner – växande näringsliv för hållbar utveckling
För att kunna bidra till ett växande näringsliv för en hållbar utveckling av Kalmar län krävs ett
övergripande hållbarhetsperspektiv i enlighet med FNs globala hållbarhetsmål och Agenda 2030.
Arbetet för en fossilbränslefri region är en delmängd av ett sådant hållbarhetsarbete.
Detta mål handlar om en god utveckling inom länets miljösektor men också om att alla typer av
företag och verksamheter i Kalmar län ska leva upp till målen för en fossilbränslefri region, t.ex. när
det gäller energieffektivitet och energianvändning.
Med detta menar vi att


Utsläppen av fossil koldioxid per bruttoregionprodukt ska minska kontinuerligt, mätt som
fossil koldioxid från energiförsörjning (inklusive el), transporter och arbetsmaskiner per
BRP-enhet i fasta priser.



Länets miljösektor ska utvecklas bättre än riksgenomsnittet, mätt som andel av totalt
sysselsatta i denna sektor. År 2015 utgjorde antal sysselsatta i länets miljösektor 3.6 procent
av Sveriges totala antal sysselsatta inom denna sektor.
o

Här använder vi alltså ett bredare mått än energisektorn, nämligen miljösektorn som
helhet. Skälet är att vi då använder samma definition som EU, Sverige och SCB.
SCB:s miljösektor innehåller områden som avfallshantering, förnyelsebara
energikällor, miljökonsulter, återvunnet material och avloppshantering.
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-ochhallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/statistiknyhet/miljosektorn-2015/
SCB arbetar just nu med en stor omläggning av statistiken om miljösektorn, vilket

Fossilbränslefri region 2030

27

Mål, strategier och handlingsprogram

kan komma att påverka vilken detaljeringsgrad vi kan använda för att följa upp
målet.


Alla företag och verksamheter i Kalmar län ska vara energieffektiva och senast år 2030
också fossilbränslefria, det vill säga leva upp till målen i detta handlingsprogram.

Definitioner – annat
Vi inkluderar också arbetsmaskiner i de avsnitt som handlar om transporter.

Tankeexperiment – allt annat lika
De tanke-experiment som presenteras i bilaga 2 har (om inte annat anges) år 2016 utgångsläge. Vi har
också utgått från en livslängd på bilar på 16 år. Exemplen ska ses som mycket grova sådana, vilka
endast ger en uppfattning om storleksordning – inget annat.

Elproduktionens klimateffekt
Produktion av el leder till olika miljö- och klimateffekter, beroende på vilken energikälla och vilken
teknik som används. Den el som produceras i Sverige har mycket låga koldioxidutsläpp. Samtidigt är
el ett energislag som lätt kan transporteras långt och som köps och säljs på en avreglerad marknad där
en del av produktionen sker i kolkondenskraftverk. Sverige tillhör den gemensamma nordiska
elmarknaden. Ett angreppssätt är därför att utgå ifrån den nordiska elproduktionen, där 1 kWh
(kilowattimme) i genomsnitt ger ca 100 gram utsläppt koldioxid. El av okänt ursprung beräknas ge
upphov till 344 g CO2/kWh (2014). Beräkningarna baserar sig på Energimarknadsinspektionens
beräkning av den så kallade ”residualmixen” för Norden.

Indirekt miljöpåverkan
Ytterst är det människors konsumtionsmönster som driver på de ökande utsläppen av växthusgaser. En
mycket stor del av regionens klimatpåverkan ”döljs” i de tjänster och produkter som produceras
utanför den egna regionen men som nyttjas på hemmaplan, samt i regionens aktiviteter utanför den
egna geografin. Utsläppen från svensk konsumtion ökar mer i utlandet än inom Sverige. Å andra sidan
ingår utsläpp och energianvändning från produktion av varor i de länssiffror som redovisas, oavsett
om produkterna används på hemmaplan eller ”exporteras” till andra regioner eller länder.
Delmålen i detta handlingsprogram sätts i relation till länets direkta klimatpåverkan från fossila
bränslen. Ett skäl är att detta är ett område där konkreta åtgärder kan genomföras, följas upp och
utvärderas på lokal och regional nivå. Ett annat skäl är att arbetet ska kunna korreleras till det
nationella miljömålsarbetet, vilket inte inkluderar indirekt klimatpåverkan.
Det är till exempel viktigt att vi, vid upphandling av varor och tjänster, ställer tydliga krav på låg
miljö- och klimatpåverkan, goda sociala villkor och så vidare. Detta trots att dessa insatser i nuläget
inte fullt ut är uppföljningsbara på regional nivå.
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Källor
Det klimatpolitiska ramverket. Regeringen.
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Energibalans Kalmar län 2016. Sweco på uppdrag av Regionförbundet i Kalmar län.
El av okänt ursprung. Svensk Energi. http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Miljo-ochklimat/Klimatpaverkan/Hur-mycket-koldioxid-medfor-din-elanvandning/ 2018-01-02
Flytande biogas på land och till havs. Biogas Sydost/Energikontor Sydost.
http://www.energikontorsydost.se/l/projekt/14814 2018-04-27
Fossilfritt Sverige, Transportutmaningen.
http://fossilfritt-sverige.se/utmaningar/transportutmaningen/ 2018-04-20
Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet. Energimyndigheten. ER 2017:07.
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Uppföljning av Kalmar läns mål för fossilbränslefri region. Regionförbundet i Kalmar län. PM 201703-15.
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Bilaga 1 – Kalmar län 2016
Här redovisas några korta fakta om läget i Kalmar län. För mer detaljerad information hänvisas i första
hand till uppföljningen av befintliga delmål, samt Energibalans Kalmar län 2016.

Fossilbränslefri energiproduktion
Övergripande
Kalmar län har under de senaste decennierna producerat allt mer förnybar energi. Mängden
”egenproducerad” el, fjärrvärme och uppgraderad biogas har ökat cirka 1,5 gånger från år 1990 till
2016. Samtidigt har den totala energianvändningen ökat med en faktor 1,3.

Förnybara drivmedel
År 2016 användes 2,8 TWh till transporter i Kalmar län. Det motsvarar cirka en femtedel av länets
totala energianvändning. Däremot stod transporter och arbetsmaskiner för cirka två tredjedelar av
utsläppen av fossil koldioxid från energisektorn. Länets utsläpp av koldioxid från vägtrafik, inrikes
civil sjöfart, inrikes flygtrafik samt övriga transporter har minskat med ungefär 6 procent 1990 – 2015.
För vägtrafiken är motsvarande siffra 1 procent.
År 2016 var 12 procent (329 GWh) av de drivmedel som såldes i Kalmar län förnybara, vilket kan
jämföras med 6 procent år 2012.
År 2016 uppgick produktionen av biogas till 51 GWh. Detta kan jämföras med 31 GWh år 2010 och
41 GWh år 2015. Cirka 30 GWh uppgraderas till fordonskvalitet (år 2017) och Biogas Sydost
bedömer att det finns potential för en produktionsökning motsvarande ytterligare 120 GWh
uppgraderad gas.

Förnybar el
År 2016 motsvarande länets produktion av el från förnybara källor 52 procent av konsumtionen av el.
År 2012 var motsvarande siffra 44 procent. År 2016 var den totala elanvändningen 3,9 TWh.

Övrig energiproduktion
Fjärrvärmeleveranserna har fördubblats de senaste tjugofem åren. År 2016 kom 85 procent från
förnybara bränslen medan den sista delen utgjordes av el, hetvatten från industrin eller fossila
bränslen. Andelen fossila bränslen var 7 procent.

Fossilbränslefri energianvändning
Övergripande
Vi använder en allt större andel förnybar energi. År 1990 var lite mer än hälften av all energi som
användes i Kalmar län förnybar. År 2016 var motsvarande siffra två tredjedelar.
Om man tittar på de koldioxidutsläpp som är kopplade till fossil förbränning (arbetsmaskiner,
transporter och energiförsörjning) ser man att utsläppen 2016 är cirka 30 procent lägre än utsläppen år
1990.

Fordon och infrastruktur för drivmedel
Transporternas koldioxidutsläpp, det vill säga från vägtrafik, inrikes civil sjöfart, inrikes flygtrafik och
övriga transporter, har minskat med ungefär 6 procent från år 1990 till år 2015.
Väg:
Utsläppen av koldioxid från vägtransporter i Kalmar län har minskat med en procent under perioden
1990 till 2015. Utsläppsminskningen på nationell nivå ligger samtidigt på cirka 3,5 procent.
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Flyg:
Kalmar Öland Airport erbjuder idag 100 procent gröna inflygningar. Flygplatsen erbjuder kunder att
kompensera sina flygresor genom att köpa förnybart flygbränsle.
Sjöfart:
Den sjöfart som trafikerar länets hamnar nyttjar fossila drivmedel. När det gäller Gotlandsfärjan är en
upphandling nyligen genomförd och Destination Gotland kommer att sätta in en ny färja som kan
drivas på flytande naturgas (LNG). Det är då möjligt att blanda in flytande biogas (LBG) om ett
konkurrenskraftigt pris för LBG finns. Nuvarande avtal gäller till år 2027. Under 2018 genomfördes
också en studie kring möjligheten att trafikera Oskarshamn – Öland med en gasfärja.
Järnväg:
Kust-till-kust-banan är elektrifierad. Övriga järnvägar är inte elektrifierade.
Arbetsmaskiner:
Användningen av arbetsmaskiner i Kalmar län gav år 2016 upphov till 85 ton. Detta kan jämföras med
77 ton år 1990 och 106 ton år 2011.
Samhällsbetalda resor:
Från och med hösten 2017 är 93 procent av det totala antalet kollektivtrafikresor i KLTs regi förnybara
(förnybara drivmedel eller grön el). När det gäller vägtransporter kommer man år 2020 att använda
förnybara drivmedel till 100 procent. Kustpilen- och Krösatågen drivs idag med konventionell diesel
men ett projekt har genomförts gemensamt av KLT och JT för att undersöka en omställning till
förnybara bränslen. Skärgårdstrafiken använder delvis HVO, delvis diesel.
Därutöver återstår mycket innan de samhällsbetalda persontransporterna är fossilbränslefria, men
utvecklingen går åt rätt håll när det gäller kommunernas (motsvarande) egna fordon. År 2014 hade
kollektivtrafiken i särklass störst andel förnybara drivmedel, följt av Kalmar och Oskarshamns
kommuner när det gäller egna bilar. 2016 har andelen förnybara drivmedel ökat och Kalmar följt av
Västervik och Oskarshamn är nu bäst. Mörbylånga använder HVO till alla arbetsmaskiner och
upphandlade år 2017 24 elbilar och 18 biogasbilar.
Vid upphandling av andra samhällsbetalda resor (t.ex. hyrbilar eller andra persontransporter) ställs i
stort sett inga klimatkrav. Däremot innehåller de flesta organisationers resepolicy skrivningar om att
t.ex. använda resfria möten, cykel eller kollektivtrafik framför egna bilar eller flyg.
Mycket återstår innan de samhällsbetalda godstransporterna är klimatneutrala. År 2016 ställde
kommunerna (motsvarande) i princip inga klimatkrav vid upphandling av godstransporter, förutom för
personbilar och lätta lastbilar.
Kalmar kommun samordnar sedan år 2015 varudistributionen ut till sina egna verksamheter.
Fordon:
De senaste åren har merparten av länets nyregistrerade bilar varit dieselbilar och antalet dieselbilar har
ökat kraftigt.
År 2015 fanns 589 personbilar med gasdrift registrerade i Kalmar län. Detta kan jämföras med 336
bilar år 2012. KSRR, Oskarshamns kommun och Västervik Energi- och Miljö, har sammanlagt ett
tjugotal biogasdrivna sopbilar. I 2018 fanns XX biogasbussar inom länstrafiken.
År 2012 fanns 10 elfordon i Kalmar län, år 2015 hade siffran ökat till 55.
Infrastruktur:
År 2018 finns det sex tankställen för biogas (två i Kalmar samt ett vardera i Mönsterås, Mörbylånga,
Oskarshamn och Västervik), Detta kan jämföras med tre tankställen år 2012. Mönsterås, Mörbylånga,
Kalmar, Oskarshamn och Västervik har också bussdepåer med biogas. Tankställe för flytande biogas
planeras i Västerviks kommun och för komprimerad biogas i Hultsfreds kommun.
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Övrig fossilbränslefri energianvändning
År 2015 hade utsläppen av fossil koldioxid från energiförsörjning minskat med 31 procent, jämfört
med år 1990. Detta kan jämföras med år 2010, då utsläppen av fossil koldioxid från energiförsörjning
minskat med 11 procent, jämfört med år 1990.
År 2016 var den totala elanvändningen 3,3 TWh.

Effektiv energianvändning
Länets energiförbrukning per bruttoregionkrona har under de senaste tio åren varierat från 190 till 225
MWh/MSEK, mätt i fast penningvärde. Det går inte att se någon tydlig trend. År 2015 förbrukades
mer energi per bruttoregionkrona än vad som var fallet år 2005.

Växande näringsliv för hållbar utveckling
Länets utsläpp av energibaserad fossil koldioxid har minskat under det senaste decenniet, sett i relation
länets bruttoregionprodukt. År 2015 var denna siffra 26 procent lägre än 2005.
Kalmar län har en relativt hög andel sysselsatta inom miljösektorn. År 2015 arbetade cirka 22 000
personer i Sveriges miljösektor. 2 600, det vill säga 3,6 procent av dessa, arbetade i Kalmar län. Länets
andel av totalen har sjunkit. År 2003 var motsvarande siffra 5 procent.
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Bilaga 2 – Några tankeexperiment
Tankeexperiment (allt annat lika): 20 gånger mer biodrivmedel år 2030
År 2016 använde vi 2,8 TWh fossila bränslen till transporter. Teknikutvecklingen går snabbt
framåt, inte minst när det gäller fordon och drivmedel. Låt oss göra tankeexperimentet att
hälften av allt transportarbete år 2030 sker med elfordon och att resten av fordonsparken
endast gör av med hälften så mycket drivmedel per kilometer som idag. Då skulle behovet av
drivmedel uppgå till 700 GWh per år. År 2017 producerades cirka 33 GWh biodrivmedel i
Kalmar län (biogas).

Tankeexperiment (allt annat lika): Dubbel produktionen av förnybar el
År 2016 var länets elförbrukning 1,8 TWh större än länets produktion av förnybar el. För att
kunna bli ”självförsörjande” på förnybar el behöver vi till exempel fördubbla produktionen av el
från vindkraft samt installera solceller motsvarande cirka 12 fotbollsplaner (effektiv yta
solceller). I ett sådant tankeexperiment kommer mer än 15 procent av länets totala
elförbrukning från solceller.

Tankeexperiment (allt annat lika): 225 vindkraftverk till ”varannan elbil”
År 2016 användes 2,8 GWh fossila drivmedel i Kalmar län. Om detta transportarbete istället
skulle genomföras med elfordon skulle det behövas cirka 225 nya vindkraftverk. Då
förutsätter vi att ett vindkraftverk årligen producerar 5 GWh el och att traditionella
förbränningsmotorer har en verkningsgrad på 40-45 procent.

Tankeexperiment (allt annat lika) – Fossilfria personbilar år 2033
År 2016 fanns 132 000 personbilar i Kalmar län och år 2016 registrerades cirka 8 400 nya.
Teoretiskt tar det alltså 16 år att byta ut hela personbilsparken.
Om alla från och med år 2018 skulle välja att köpa bilar som drivs på förnybara drivmedel
eller grön el skulle vi alltså ha en fossilbränslefri fordonspark år 2033.
I verkligheten valde knappt 13,5 procent att köpa en miljöbil år 2016. Omkring hälften av
dessa var snåla dieselbilar.

Tankeexperiment (allt annat lika) – Effektiv energianvändning 2005-2030
Om vi ska nå målet om 50 procent effektivare energianvändning år 2030 och arbeta i samma
takt hela tiden borde vi år 2016 ha nått ner till 150 MWh/MSEK. I verkligheten var värdet 195
MWh/MSEK.
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Bilaga 3 – Samtliga mål, delmål och aktiviteter
Mål 1

Utgångsläge

Fossilbränslefri energiproduktion. År 2030 är Kalmar läns produktion av förnybar energi minst lika stor som länets totala
energianvändning. Länets aktörer bidrar genom att köpa och/eller producera förnyelsebar energi.

2016: 68 %

Delmål 1.1

Utgångsläge

Produktion av förnybara drivmedel. År 2020 uppgår produktionen av förnybara drivmedel i Kalmar län till 200 GWh och år 2025 till 250 2017: 33 GWh (drivmedel)
GWh.
År 2020 uppgår produktionen av biogas till 160 GWh, varav merparten uppgraderas till drivmedel
2017: 51 GWh (biogas)
Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

Resurser

1.1.1 Produktion av biometanol
1.1.2 Förvätskning till flytande biogas (LBG)
1.1.3 Utökad produktion av biogas
1.1.4 Utökad produktion av övriga förnybara drivmedel
Delmål 1.2

Utgångsläge

Produktion av förnybar el. År 2030 är Kalmar läns produktion av förnybar el minst lika stor som länets totala elanvändning.

2016: 52 %

Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

Resurser

1.2.1 Aktuella vindbruksplaner i alla kommuner

Länsstyrelsen (samordning)

2019-2021

Inom befintliga
ramar

Klimatsamverkans
länsgrupp

2019 (steg 1)

Inom befintliga ramar (Steg 1)

1.2.2. Havsbaserad vindkraft
1.2.3 Länsprojekt solceller
Delmål 1.3

Utgångsläge

Övrig energiproduktion. År 2030 är Kalmar läns produktion av förnybar energi för värme och kyla minst lika stor som länets totala
användning av värme och kyla

2016: 85 %
förnybara bränslen till fjärrvärme

Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

Resurser

1.3.1 Bioenergiplattform

Energikontor
Sydost

2018
(förstudie)

Delfinans Region
Kronoberg, TVV

Mål 2

Utgångsläge

Fossilbränslefri energianvändning. Kalmar läns användning av förnybar energi ska öka kontinuerligt.

Uppfylls idag

År 2025 använder offentlig sektor endast sådan energi, köpt eller egenproducerad.

Se separat uppföljning

År 2030 är all energianvändning i Kalmar län fossilbränslefri.

2016: 68 %

Delmål 2.1

Utgångsläge

Transporter. År 2025 är klimatutsläppen från transporter i Kalmar län 70 % lägre än år 2010.

2016: 10 % lägre

År 2020 är alla samhällsbetalda resor i Kalmar län klimatneutrala. År 2025 är samtliga samhällsbetalda transporter och arbetsmaskiner
fossilbränslefria.

Se separat uppföljning

Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

Resurser

2.1.1 Fossilfritt resande

Klimatsamverkans länsgrupp

2019 (Steg 1)

Inom befintliga ramar (steg 1)

2.1.2 Biogas BOOST, fler biogasfordon

Miljöfordon syd

2018-2021

3,6 MSEK

2.1.3 Pilotprojekt flytande biogas i tunga fordon

Region Kalmar län

2018-2019 (Steg 1)

0,2 MSEK (Steg 1)

Delmål 2.2

Utgångsläge

Flyg. År 2019 använder de bolag som trafikerar Kalmar läns flygplatser 5 % flygbiobränsle. År 2025 är motsvarande siffra 50 % och år
2030 kan man erbjuda flygbolagen 100 % flygbiobränsle.
Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

2.2.1 Mer förnybart flygbränsle.

Kalmar Öland airport

2019-

Resurser

Delmål 2.3

Utgångsläge

Infrastruktur, förnybara drivmedel. År 2025 finns det en infrastruktur som gör det möjligt att köra fossilbränslefritt i hela Kalmar län. Då
finns det bland annat minst ett tankställe för biogas i varje kommun.

2018:
Tankställe biogas i 5 kommuner.

Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

Resurser

2.3.1 Plan, infrastruktur för förnybara drivmedel och fordon.

Länsstyrelsen
(samordning)

2018-2019

Inom befintliga ramar (steg 1)

Delmål 2.4
Elanvändning. År 2020 använder Kalmar län endast el från förnybara källor.
Delmål 2.5
Energianvändning i bostäder. År 2025 använder Kalmar län inga fossila bränslen för bostäders värme, kyla eller varmvatten
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Mål 3

Utgångsläge

Effektiv energianvändning. Energieffektiviteten ska öka kontinuerligt.

2016: I stort sett stillastående.

År 2020 är Kalmar läns energianvändning 20 % effektivare än år 2005, mätt som tillförd energi i relation till BRP. År 2030 är motsvarande
siffra 50 %.
Kommentar: målet för år 2030 motsvarar den nationella energiöverenskommelsen.
Delmål 3.1

Utgångsläge

Transporteffektivt samhälle. Energiintensiteten per trafikslag ska minska kontinuerligt.
Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

Resurser

3.1.1 Cykling

Klimatsamverkans länsgrupp

2019 (Steg 1)

Inom befintliga ramar (steg 1)

3.1.2 Regionala strukturbilder

Regionförbundet/
Region Kalmar län

2018-2019 (Steg 1)

0,5 MSEK (Steg 1)

3.1.3 Starka stråk för buss

Kalmar Länstrafik,
Regionförbundet/
Region Kalmar län och
kommuner

2017-

Delmål 3.2

Utgångsläge

Energieffektiva bostäder och lokaler. År 2020 är energianvändningen i Kalmar läns bostäder och lokaler 20 % lägre än år 1995. Då
byggs endast s.k. nära-nollenergibyggnader.
År 2030 är energianvändningen i bostäder och lokaler 30 % lägre än år 1995.
Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

Resurser

Länsstyrelsen

2016-2019

Projektfinansierat

3.2.1 Energieffektivisering i fastigheter och företag
3.2.2 Incitament för energieffektivisering
Delmål 3.3

Utgångsläge

Offentliga bostäder och lokaler.
•
•
•
•
•
•
•

Halverad energianvändning från 1995 till 2030.
Vid hyra av lokaler ska krav på energi och miljöpåverkan ställas till uthyraren.
Verksamhetsel inklusive belysning ska effektiviseras kraftfullt.
Vid ny- och ombyggnad ska klass A enligt BELOK:s anvisningar, det vill säga 50 kWh/m2 lokalyta, gälla för såväl egna som
förhyrda lokaler.
Alla nybyggnader ska ha en tillförd energi som är 25 % lägre än gällande lagkrav i BBR.
"Faktor 2" ska tillämpas vid renovering av byggnader, det vill säga en halverad energianvändning efter åtgärd.
Vid nybyggnad eller renovering ska alltid övervägas om solenergianvändning kan integreras i byggnaden.

Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

Resurser

3.3.1 Handlingsplaner för offentliga bostäder och
lokaler

Respektive organisation med
stöd av projekt SUPPORT

2019-2021

Inom befintliga ramar samt 0,1
MSEK (SUPPORT)

Mål 4

Utgångsläge

Växande näringsliv för hållbar utveckling. 2025 är Kalmar läns utsläpp av fossil koldioxid per bruttoregionprodukt 50 % lägre än 2005. 2016: I stort sett stillastående
Kalmar läns miljösektor utvecklas bättre än riksgenomsnittet.

Omsättning: bättre
Sysselsatta: sämre

Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

Resurser

4.0.1 Arena biogas

Regionförbundet/
Region Kalmar län med flera

2018-2021

1,6 MSEK (Fas 1)

4.0.2 Biogas Sydost

Energikontor
Sydost

Löpande

Projektfinansierat

4.0.3 Hållbart resande i besöksnäringen

Regionförbundet/
Region Kalmar län

2018-2019 (Förstudie)

0,4 MSEK
(förstudie)

Mål 5

Utgångsläge

Kunskap, medvetenhet och hållbar konsumtion.
Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

Resurser

Klimatsamverkans
länsgrupp

2019
(steg 1)

Inom befintliga ramar
(steg 1)

5.0.1 Utbildning och lärande
5.0.2 Upphandling och ökat samnyttjande
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Så kan du som politiker
hantera arbetsmiljöfrågor

Systematiskt arbetsmiljöarbete
– ett bra verktyg för politiskt valda i
kommun och landsting/regioner
Du som är politiker i fullmäktige, styrelse och nämnd är yttersta
representant för kommun och landsting som arbetsgivare. Som
politiker i fullmäktige ger du förutsättningarna för arbetsmiljöarbetet.
Du som är politiker är den som ska se till att arbetsmiljölagen följs i
verksamheten.
Merparten av arbetsmiljöarbetet sköts i praktiken av tjänste
männen. I det vardagliga arbetet fattar de beslut efter delegation
från nämnden.
Systematiskt arbetsmiljöarbete är till hjälp för dig som är politiker
Hur ska då du utifrån din position som politiker se till att det
är en bra arbetsmiljö för arbetstagarna i våra skolor, på våra
sjukhus, socialkontor, tekniska enheter och i omsorgsarbetet
med gamla och sjuka?
Genom systematiskt arbetsmiljöarbete, kan du styra
verksamheten, så att arbetstagare och elever får en bra
arbetsmiljö, både organisatoriskt, fysiskt och socialt.
Arbetsgivaren ska systematiskt undersöka arbetsförhållanden
och bedöma risker för ohälsa och olycksfall. Riskerna ska
alltid åtgärdas. Åtgärder som inte görs genast ska tas upp i en
handlingsplan.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara inordnat i
verksamheten. Det innebär bland annat att när ni fattar beslut
om verksamhet och budget ska ni också beakta konsekvenserna
gällande arbetsmiljön.

3

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan med
personal, skyddsombud och elever.

Reglerna finns i Systematiskt arbetsmiljöarbete
AFS 2001:1. De tydliggör arbetsmiljölagens krav på
arbetsgivaren att systematiskt undersöka, riskbedöma,
genomföra och följa upp verksamheter så att arbetsmiljön
blir bra.

Kommun- och landstingsfullmäktiges uppgifter i det systematiska
arbetsmiljöarbetet
• Fastställa en skriftlig arbetsmiljöpolicy i samband med att
mål och riktlinjer tas fram för kommunen eller landstinget/
regionen.
• Fördela ansvarsområden till nämnderna och skriva in
uppgifterna i reglementen för nämndernas verksamhet och
arbetsformer. Se till att ingen arbetsmiljöfråga hamnar mellan
nämnderna.
• Följa upp 1 gång per år att nämnden driver verksamheten i
enlighet med arbetsmiljöpolicyn och årligen följer upp sitt
systematiska arbetsmiljöarbete.
• Ge nämnderna ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet.
Nämnden – har dessa uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet
• På uppdrag av fullmäktige se till att verksamheten drivs
i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för
arbetsmiljön.
• Verkställa fullmäktiges beslut och bland annat se till att
konkreta arbetsmiljömål tas fram.
• Se till att fördela uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till förvaltningschefen.
4

• Se till att förvaltningschefen har befogenheter, resurser,
kunskaper och kompetens för att kunna bedriva arbetsmiljö
arbetet.
• Ge förvaltningschefen rätt att fördela uppgifter så långt ut
i organisationen så att det systematiska arbetsmiljöarbetet
kan bedrivas ute på arbetsplatserna och att tillräckliga
befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens följer med.
• Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid
planerade förändringar innan dessa genomförs.
• Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas
genom att ta med arbetsmiljöinvesteringar i det årliga
budgetförslaget.
• Se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp minst
1 ggr/år och fungerar både på förvaltningsnivå och ute på
enheterna.

5

Hur får du som politiker veta vad
arbetsmiljön kräver?
Att undersöka och riskbedöma
Hur ska du som politiker kunna veta vilka investeringar i
arbetsmiljön som behövs? Svaret finns i de undersökningar av
arbetsförhållandena som ska göras regelbundet och som ska
följas av en bedömning av risker för ohälsa och olycksfall.
Undersökningarna ska göras på alla nivåer. Det kan till
exempel vara skyddsronder, enskilda samtal med arbets
tagarna, personalmöten, olika typer av mätningar av buller
och luftföroreningar, medicinska kontroller, enkäter och
intervjuer. Här är alla nivåers chefer viktiga från gruppchef,
klinikföreståndare, enhetschefer till förvaltningschefer för att
kunna följa det systematiska arbetsmiljöarbetet från alla nivåer.
Efter en undersökning ska risker bedömas och åtgärdas. Om
åtgärderna inte genomförs direkt så ska de föras in i en skriftlig
handlingsplan.
Vissa åtgärder kan inte beslutas av närmaste chef utan behöver
lyftas vidare. Åtgärdsförslag förs därför vidare upp till den
chef som kan fatta beslut. Ibland ända upp till förvaltningschef.
I vissa fall måste nämnden, styrelsen eller fullmäktige ta
ställning.
Handlingsplan på förvaltningsnivå
Det är praktiskt att göra en enda handlingsplan med beslutade
åtgärder på högsta förvaltningsnivå. Planen är en utgångspunkt
för nämndens budgetarbete.

6

En handlingsplan ska innehålla
• Åtgärder som förbättrar arbetsmiljön så att arbetstagare inte
drabbas av ohälsa eller olycksfall.
• Tidpunkt när åtgärderna ska vara genomförda.
• Vem som ska se till att åtgärderna genomförs i tid.
Arbetsgivaren ska också kontrollera att åtgärderna fått avsedd
effekt och ange tidpunkt för när kontroll ska ske.
Åtgärder som nämnden inte kan besluta om behöver föras
vidare till nästa politiska nivå. Detta kan till exempel gälla
större ombyggnationer, större förändringar av uppdrag,
personalförändringar, lokalförändringar eller minskade anslag.

7

Riskbedömning av arbetsmiljön vid förändringar
Om fullmäktige beslutat om minskade resurser för exempelvis
kirurgavdelningen eller barn- och ungdomsnämnden påverkar
detta verksamheten.
Den minskade budgeten kanske innebär att det blir tal om
personalneddragningar. Innan dessa kan genomföras ska
nämnden se till att det finns en skriftlig riskbedömning.
En riskbedömning vid förändringar ska innehålla
• Vilka ändringarna är – exempelvis utökning, förändrade
uppdrag, minskade anslag, lokalförändringar
• Var ändringarna ska göras – till exempel på Förskolan
”Arbetsmyran”
• Vilka grupper som påverkas av ändringarna – till exempel
kvarvarande personal
• Vilka risker för ohälsa och olycksfall som ändringarna bedöms
medföra – till exempel ohälsa på grund av psykisk påfrestning
av för stor arbetsmängd

Åtgärder ska genomföras för att få bort eller minska
riskerna så snart det är praktiskt möjligt. Det som inte görs
genast ska skrivas upp i en handlingsplan. Arbetsmiljölagen
godtar inte att arbetsgivaren låter bli att vidta åtgärder på
grund av dålig ekonomi.
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Chefer och arbetsledare ute i verksamheten
behöver kunskaper om arbetsmiljön
Chefer och arbetsledare behöver kunskaper om hur arbetsmiljö
frågor kan hanteras och hur ohälsa och olycksfall kan
förebyggas. Chefer och arbetsledare behöver tillräckliga
kunskaper, resurser och tid till att arbeta med systematiskt
arbetsmiljöarbete.
Arbetsmiljöproblem ska få sina lösningar – ett exempel
Vi tar som exempel en skola med dålig luft där arbetstagare
och elever har huvudvärk och allergibesvär. Skolnämnden kan
inte ställa in skolverksamheten på grund av att budgeterade
medel inte räcker till ett nytt ventilationssystem. Då
omfördelar nämnden troligen tillgängliga resurser. Om det
inte är tillräckligt kan nämnden bli tvungen att skjuta upp viss
skolverksamhet, flytta verksamheten till andra lokaler, låna
eller hyra lämplig utrustning eller införa nya rutiner som kan
förbättra luftkvaliteten.
Politiker måste alltid förvissa sig om att arbetstagarna inte
utsätts för risker för ohälsa eller olycksfall i arbetet.
Ingen lag tar över någon annan
Verksamheten i kommun och landsting/region regleras
i olika lagar. Det gäller exempelvis lagen om stöd och
service till funktionshindrade, hälso- och sjukvårdslagen,
skollagen och socialtjänstlagen. Arbetsmiljölagen är juridiskt
likställd med övriga lagar. Ingen lag tar alltså över någon
annan. Arbetsgivaren måste i en konkret situation förena
arbetstagarnas, brukarnas, elevernas, patienternas och
klienternas intressen.
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Arbetsmiljöansvar och straffansvar
Arbetsmiljöansvaret för kommun, landsting/region som
arbetsgivare framgår av arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets
föreskrifter. Det är fråga om insatser som arbetsgivaren är
skyldig att genomföra för att förebygga att arbetstagare inte
drabbas av ohälsa eller olycksfall.
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Arbetsmiljöverket har tillsyn över arbetsmiljölagen och före
skrifterna och kontrollerar att arbetsgivaren följer dessa.
Arbetsmiljöverket beslutar om föreläggande och förbud
Om arbetsgivaren inte lever upp till sitt arbetsmiljöansvar kan
Arbetsmiljöverket besluta om föreläggande eller förbud, med
eller utan vite, mot arbetsgivaren. Besluten kan överklagas hos
förvaltningsrätten. Om Arbetsmiljöverkets beslut står fast kan
förvaltningsrätten döma ut vitet. Ett beslut utan vite kan leda
till straff, böter eller fängelse. Både tjänstemän och politiker kan
drabbas av straff.
Sanktionsavgifter
För vissa av bestämmelserna i våra föreskrifter gäller att
arbetsgivaren kan bli skyldig att betala en sanktionsavgift.
Avgiftens storlek beräknas i de flesta fall efter antalet sysselsatta
i organisationen. Arbetsgivare med 500 eller fler sysselsatta
betalar maximal avgift oavsett hur många som är sysselsatta. I
vissa fall tas sanktionsavgiften ut med ett fast belopp.
Arbetsplatsolyckor kan utredas av polis och åklagare
Arbetsgivaren är skyldig att anmäla arbetsplatsolyckor och
allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket. Om ett olycksfall
inträffar på en arbetsplats kan polis och åklagare kopplas in och
åtal så småningom väckas mot en eller flera enskilda personer.
Vid fällande dom är straffpåföljder böter eller fängelse. Både
tjänstemän och politiker kan drabbas av straffpåföljd.
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Genom systematiskt arbetsmiljöarbete, kan du styra
verksamheten, så att arbetstagare och elever får en bra
arbetsmiljö, både organisatoriskt, fysiskt och socialt.
Mer råd, tips och stöd finns att ta del av på av.se

Fler exemplar av broschyren beställs från:
Arbetsmiljöverket, 112 79 Stockholm
Telefon 010-730 90 00
E-post: arbetsmiljoverket@av.se
Beställningsnummer ADI 563
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Vår vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö
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Inledning
Många tror att arbetsmiljöansvar och straffansvar är samma
sak. I själva verket är det fråga om två helt olika slags ansvar
som följer olika regelsystem. Det finns dock ett samband
mellan arbetsmiljöansvaret och straffansvaret. Om till exempel en arbetsgivare inte tar sitt arbetsmiljöansvar kan han
föreläggas eller förbjudas att vidta vissa åtgärder. Bryter han
mot föreläggandet eller förbudet kan han straffas. Arbets
miljöansvaret är också sanktionerat på andra sätt vilket
framgår av kapitlet ”När arbetsgivaransvaret inte uppfylls”,
sidan 17.
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Arbetsmiljöansvaret
Med arbetsmiljöansvar menas en skyldighet att vara aktiv
och vidta åtgärder genom att få bort eller minska risker för
ohälsa och olycksfall i arbetet så att arbetsmiljön blir bra.
Av 3 kap. arbetsmiljölagen (AML) framgår vilka som har
arbetsmiljöansvar. Några exempel är arbetsgivare, den som
hyr in arbetskraft, den som tillverkar maskiner och farliga
ämnen, den som råder över ett arbetsställe, exempelvis en
affärsinnehavare och den som har samordningsansvar på ett
gemensamt arbetsställe, till exempel en byggherre.
De olika paragraferna i 3 kap. beskriver allmänt vilka
skyldigheter som ligger på dem som har arbetsmiljöansvar.
Deras ansvar är mer eller mindre omfattande. Arbetsgivaren har de mest vidsträckta skyldigheterna och ska vidta
alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren
utsätts för ohälsa eller olycksfall. Den som hyr in arbetskraft
har ett ansvar som i stort sett är likställt med arbetsgivarens,
men begränsat till det arbete som den inhyrda arbetskraften
utför hos inhyraren. En tillverkare av en produkt har ett an
svar som gäller för den aktuella produkten. Den som råder
över ett arbetsställe där arbetstagare från andra arbetsgivare
arbetar, har ett ansvar som är kopplat till olika anordningar
på arbetsstället.
Arbetsmiljöansvaret ligger ofta på en juridisk person, till
exempel ett bolag, en kommun eller ett landsting. Det kan
också ligga på en fysisk person exempelvis om han eller hon
driver ett eget företag under enskild firma.
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Om Arbetsmiljöverket behöver utfärda ett beslut om
föreläggande eller förbud för att tvinga fram åtgärder för
arbetsmiljön, riktas beslutet mot den juridiska eller fysiska
person som driver verksamheten. Om det gäller ett aktie
bolag eller en kommun riktas alltså Arbetsmiljöverkets
beslut mot själva bolaget eller kommunen. När det gäller
en verksamhet som någon driver i eget namn eller under
enskild firma riktas föreläggandet eller förbudet mot den
fysiska personen.
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Olika rollinnehavare
De olika typerna av arbetsmiljöansvar kompletterar varandra. En arbetsgivare har till exempel vanligen inte tillräcklig
insyn på främmande arbetsplatser där hans personal ska utföra arbete. Då kan ansvaret för inhyrare och den som råder
över arbetsstället komplettera arbetsgivaransvaret.
I många situationer är flera olika rollinnehavares arbets
miljöansvar aktuella samtidigt. Ingen av de ansvariga kan
dock komma undan sitt eget ansvar genom att peka på att
det finns andra som har skyldigheter. Distributörens ansvar
för de egna anställda gäller alltså samtidigt med att den som
råder över en livsmedelsaffär ansvarar för säkerheten på den
lastkaj där distributionsfirman lastar av varor.
Den som hyr in arbetskraft har ansvar för den inhyrda
personalen samtidigt som personalens arbetsgivare har
arbetsgivaransvaret. Arbetsgivarens ansvar blir i denna
situation framför allt aktuellt i planerings och uppföljnings
skedet och när det gäller långsiktiga åtgärder såsom arbetsanpassning och utbildning.
Den som är samordningsansvarig på ett gemensamt arbetsställe, exempelvis en byggarbetsplats, ska samordna de
olika arbeten som utförs på arbetsstället så att inga olycksfall inträffar. Men alla arbetsgivare som har arbetstagare på
byggarbetsplatsen har kvar sitt ansvar. Vars och ens ansvar
gäller alltså fullt ut även om det samtidigt finns andra som
har skyldigheter.
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Systematiskt
arbetsmiljöarbete
De grundläggande reglerna om hur arbetsmiljöarbetet ska
bedrivas finns i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljö
arbete, AFS 2001:1. Arbetsgivaren måste följa dem för att
kunna uppfylla sitt arbetsmiljöansvar.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, ställer krav på
arbetsgivaren att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet
förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.
Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den
dagliga verksamheten och omfatta alla fysiska, psykologiska
och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.
Regelbundna undersökningar, riskbedömningar, åtgärder,
handlingsplaner och kontroll av genomförda åtgärder ligger
i det fortlöpande systematiska arbetsmiljöarbetet. När ändringar i verksamheten planeras, ska arbetsgivaren göra en
riskbedömning vilket innebär att bedöma om ändringarna
kommer att medföra risker för ohälsa eller olycksfall som kan
behöva åtgärdas. Rutiner för arbetsmiljöarbetet ska finnas för
att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera på ett bra
sätt.
Arbetsgivaren och arbetstagarna ska samverka för att
åstadkomma en god arbetsmiljö (3 kap. 1 a § AML). Arbetsgivaren ska därför ge arbetstagarna och skyddsombuden
möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Det går inte att lägga över ansvaret för arbetsmiljön eller
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arbetsmiljöarbetet på skyddsombuden eller skyddskommittén. De har andra roller, nämligen att vara pådrivande och
bevakande på arbetsmiljöområdet.
Enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet ska det finnas
en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet ska vara för att ohälsa och
olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredsställande
arbetsmiljö uppnås. Meningen är att den högsta ledningen
ska ge inspiration och ledning i arbetsmiljöarbetet genom
policyn. Denna behöver därför göras känd för alla i verksamheten.
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska
göras en gång varje år. Regelbundna uppföljningar har stor
betydelse för den fortsatta hanteringen av arbetsmiljön i
verksamheten. Det är viktigt att ledningen tar ställning till
resultatet av uppföljningen och bedömer om det behövs
förbättringar i systemet eller den praktiska tillämpningen av
det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Uppgiftsfördelning
Är det fråga om en juridisk person till exempel ett aktie
bolag, en kommun eller ett landsting lägger arbetsmiljölagen
arbetsmiljöansvaret på bolaget, kommunen eller landstinget i egenskap av den juridiskt rätta arbetsgivaren. I stora
organisationer behöver arbetsgivaren sedan fördela uppgifterna i arbetsmiljöarbetet på olika personer för att arbets
givaren ska kunna uppfylla sitt arbetsmiljöansvar. Arbets
miljölagen ger naturligt nog inte något besked om vem eller
vilka personer som arbetsgivaren ska lägga uppgifterna på.
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Detta är en intern organisationsfråga och skiftar från den ena
organisationen till den andra.
6 § i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,
AFS 2001:1 (ändrad genom 2003:4), lyder:

”Arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamheten på ett
sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra ar
betstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs
och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.
Arbetsgivaren skall se till att de som får dessa uppgifter är
tillräckligt många och har de befogenheter och resurser som
behövs. Arbetsgivaren skall också se till att de har tillräckliga
kunskaper om
• regler som har betydelse för arbetsmiljön,
• fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär
risker för ohälsa och olycksfall,
• åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt
• arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbets
miljö.
Arbetsgivaren skall se till att de som får uppgifterna har tillräck
lig kompetens för att bedriva ett väl fungerande systematiskt
arbetsmiljöarbete.
Dessutom skall kraven i bilaga 1 uppfyllas.
Uppgiftsfördelningen skall dokumenteras skriftligt om det finns
minst tio arbetstagare i verksamheten.”
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I kommentarerna till 6 § sägs:
”I större företag gäller uppgiftsfördelningen i första hand chefer
och arbetsledande personal. De bedriver arbetsmiljöarbetet
som en naturlig del i sin dagliga verksamhet, till exempel vid
beslutsfattande och arbetsledning. De kan i sin tur ofta lägga ut
uppgifter på andra arbetstagare.”
”Chefer och arbetsledande personal har avgörande betydelse
för att arbetsförhållandena skall vara tillfredsställande och för
att ohälsa och olycksfall skall förebyggas. De behöver därför
gedigna kunskaper om arbetet, riskerna i arbetet och åtgärder
för att förebygga skador. Det är viktigt att de har god insikt i hur
människor reagerar i olika situationer och att de är insatta i de
hälsomässiga effekterna av till exempel hög arbetsbelastning,
övertid, kränkande särbehandling, våld och hot och missbruk. De
bör då lättare kunna ge arbetstagarna det stöd som de behöver.”

Det ligger på arbetsgivarens högsta ledning att påbörja
uppgiftsfördelningen. Ledningen lägger vanligen uppgifter
på de närmaste cheferna i organisationen. Dessa kan i sin tur
fördela uppgifterna vidare om de fått sådana rättigheter av
sina respektive chefer.
Arbetsgivarens högsta ledning har dock alltid kvar en
skyldighet att fortlöpande bevaka att uppgiftsfördelningen fungerar i praktiken och vid behov göra ändringar i
fördelningen. Om det till exempel uppkommer nya risker i
arbetsmiljön eller om verksamheten omorganiseras eller får
ett annat innehåll kan den gällande uppgiftsfördelningen
behöva revideras.
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Även övriga som har arbetsmiljöansvar enligt 3 kap.
AML måste se till att det finns någon som faktiskt kan utföra
de åtgärder som krävs för att uppfylla arbetsmiljöansvaret.
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Arbetsmiljötillsynen
En grundtanke i arbetsmiljölagen är att arbetsgivaren själv
ska ta ansvar för att verksamheten drivs på ett sådant sätt
att ohälsa och olycksfall förebyggs och en tillfredsställande
arbetsmiljö uppnås. En annan grundtanke är att arbetsgivaren ska samverka med de anställda. Hur arbetsgivaren ska
gå tillväga framgår i stort av bestämmelserna i 3 kap. 2 och
2 a §§ AML och av föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete.
Andra arbetsmiljöföreskrifter tar sikte på de åtgärder
som arbetsgivaren ska vidta för att åstadkomma arbetsmiljöförbättringar.
Den offentliga tillsynen av arbetsmiljölagstiftningen
utförs av den inspekterande personalen inom Arbetsmiljö
verket som finns på fem olika regioner i landet.
Arbetsmiljöverket kontrollerar arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på enskilda arbetsställen. Det görs en prioritering utifrån de branscher och verksamhetsområden som är
mest skadedrabbade. Om arbetsgivaren inte uppfyller sina
skyldigheter enligt arbetsmiljölagen kan Arbetsmiljöverket
rikta krav mot arbetsgivaren. Bristerna och de åtgärder som
behövs för att avhjälpa bristerna antecknas i ett inspektionsmeddelande eller i ett inspektionsprotokoll som ställs till
arbetsgivaren.
Arbetsgivaren uppmanas att åtgärda bristerna senast en
viss tidpunkt och redovisa detta till Arbetsmiljöverket. De
krav som ställs i ett inspektionsmeddelande är inte formellt
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bindande men uttrycker tillsynsmyndighetens bedömning
av vad som behöver göras för att förbättra arbetsmiljön.
Om arbetsgivaren inte vidtar några åtgärder eller lämnar godtagbara besked i tid kan Arbetsmiljöverket fatta ett
beslut med bindande krav. Det kan antingen bli fråga om ett
föreläggande att vidta vissa åtgärder eller ett förbud att driva verksamheten om inte vissa villkor är uppfyllda. Arbets
miljöverkets beslut kan överklagas till förvaltningsrätt.
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När arbetsgivaransvaret
inte uppfylls
Allmänt
Arbetsgivarens allmänna skyldigheter enligt 3 kap. 2 och
2 a §§ AML och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete är inte direkt straffsanktionerade. Det innebär
att det inte får några omedelbara rättsliga följder om arbetsgivaren inte följer bestämmelserna.
Men om Arbetsmiljöverket beslutat om föreläggande
eller förbud och arbetsgivaren inte rättar sig efter beslutet
kan detta få rättsliga konsekvenser, vilket beskrivs i följande
avsnitt.

Vite, sanktionsavgift, företagsbot och skadestånd
I sina beslut kan Arbetsmiljöverket sätta ut ett vitesbelopp.
Storleken på vitet bestäms utifrån kostnaderna för åtgärdernas genomförande och med hänsyn till vilket belopp som
bedöms nödvändigt för att förmå arbetsgivaren att genomföra åtgärderna. Om beslutet vunnit laga kraft och arbetsgivaren inte vidtagit de åtgärder som krävs kan förvaltningsrätt, efter ansökan av Arbetsmiljöverket döma ut hela eller
delar av vitet. Det krävs inte att någon varit oaktsam utan
det räcker att föreläggandet eller förbudet inte följts vid den
tidpunkt som står i beslutet.
På tryckkärlsområdet kan arbetsgivaren få betala en
särskild sanktionsavgift om föreskrifterna om besiktning
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åsidosatts. Det kan bli fråga om avgifter på upp till flera
hundratusen kronor. Det krävs inte heller här att någon varit
oaktsam.
En arbetsgivare kan också få betala en sanktionsavgift.
Det kan ske om arbetsgivaren bryter mot någon av Arbetsmiljöverkets föreskrifter som är förenad med en sanktionsavgift. Det kan då bli fråga om en sanktionsavgift på mellan
1 000 och 1 miljon kronor. Det krävs inte heller här att någon
varit oaktsam.
Skadestånd förekommer sällan i arbetsmiljöärenden.
Arbetsgivaren har vanligen tecknat en försäkring, till exempel någon form av arbetsmarknadsförsäkring som träder in
istället för ett allmänt skadestånd enligt skadeståndslagen.
Vare sig det är fråga om vite, sanktionsavgifter, företagsbot eller skadestånd är det arbetsgivaren i egenskap av
juridisk eller fysisk person som blir skyldig att betala det
aktuella beloppet.

Straff
I 3 kap. 10 § brottsbalken (BrB) finns bestämmelser om straff
för den som inte följt arbetsmiljölagen och detta medfört att
någon avlidit, skadats, blivit sjuk eller utsatts för allvarlig
fara. Påföljderna är böter eller fängelse.
Det finns också direkta bestämmelser i arbetsmiljölagen
och föreskrifter från Arbetsmiljöverket som är straffsank
tionerade. Det gäller exempelvis regler om minderåriga,
borttagande av skyddsanordningar och skyldighet att anmäla allvarliga olyckor. Här behövs inte något föreläggande
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eller förbud från Arbetsmiljöverket, utan en domstol kan
döma ut straff direkt om bestämmelserna inte följts.
Det kan också bli aktuellt med straff om Arbetsmiljö
verket utfärdat ett föreläggande eller förbud och beslutet inte
följts. Straff kan dock inte dömas ut om Arbetsmiljöverket i
föreläggandet eller förbudet har satt ut vite.
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Utredning av straffansvar
En förutsättning för att någon eller några ska straffas är att
domstolen anser det fullt bevisat att den eller de åtalade brutit mot någon bestämmelse som kan medföra straff. Om det
finns någon tveksamhet på denna punkt gäller den grund
läggande principen i svensk straffrätt hellre fria än fälla.
Brottsutredningar i arbetsmiljömål kan i många fall vara
komplicerade, särskilt när det gäller stora organisationer.
Det gäller för åklagaren att bevisa att den eller de åtalade
personerna varit försumliga eller handlat med uppsåt.
Det är betydligt enklare att avgöra vem som har det förebyggande arbetsmiljöansvaret. Det ligger ju alltid på en och
samma fysiska eller juridiska person och ligger också alltid
kvar där. Man känner vanligen till vem som driver ett företag. Om inte, kan Bolagsverket som har hand om Näringslivsregistret, ge besked. Där kan man söka information eller
beställa information ifrån om olika bolag/föreningar etc.
Vilka kommuner, landsting och statliga verksamheter som
finns framgår av Statistiska centralbyråns företagsregister
I ett litet företag som drivs av en fysisk person som inte
är ett bolag, är det ofta samma person som har det förebyggande arbetsmiljöansvaret och som sedan kan bli straffad
om en olycka inträffat i arbetet.
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Uppgiftsfördelningens betydelse
Uppgiftsfördelning innebär inte att den som fått uppgifter
automatiskt blir straffad vid en arbetsolycka. Arbetsgivaren
kan alltså inte på förhand bestämma vem som ska straffas
om en olycka inträffar. Detta ansvar fastställs av domstol i
efterhand. Den som fått uppgifter har dock fått ett internt
ansvar av arbetsgivaren för att sköta uppgifterna.
Om olyckan leder till åtal och domstolsbehandling kan det
ha stor betydelse för domstolens bedömning om den åtalade
haft tillräckliga befogenheter, resurser och kunskaper för sina
uppgifter. Domstolen måste ta ställning till om den åtalades
uppgifter motsvaras av tillräckliga befogenheter, resurser
och kunskaper. För att straff ska kunna dömas ut krävs också
att den åtalade har en självständig ställning i förhållande till
arbetsgivaren och att det finns ett behov av att arbetsgivaren
fördelat uppgifter i arbetsmiljöarbetet på någon annan. Upp
giftsfördelningen måste också vara tydligt formulerad.
Om det brister i någon av förutsättningarna kan personen
i fråga inte straffas. Om någon person högre upp i organisationen samtidigt åtalats kan straff i stället drabba honom eller
henne. Detta förutsätter i sin tur att den personen haft tillräckliga befogenheter, resurser och kunskaper, har en självständig ställning, att det finns behov av att fördela uppgifter i
organisationen och att uppgiftsfördelningen är tydlig. Om
däremot bara en person åtalats och domstolen konstaterar att
personen till exempel inte haft tillräckliga kunskaper för sina
arbetsuppgifter blir följden en friande dom.
Arbetsgivaren behöver hela tiden ha klart för sig att
uppgiftsfördelningen fungerar bra och göra ändringar i fördelningen när det behövs.
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Domar och
strafförelägganden
Arbetsmiljöverket publicerar sedan 2002 en sammanställ
ning årsvis över domar och strafförelägganden på sin hemsida www.av.se/
Förebyggande uppgiftsfördelning har stor betydelse
när domstol bedömer straffrättslig ansvarsdelegering. Det
har också stor betydelse för domstolens bedömning om den
åtalade har tillräckliga kunskaper, befogenheter och resurser
för sin uppgift. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att den
som får uppgifter i arbetsmiljöarbetet har de kunskaper som
krävs för uppgiften. Om den som fått uppgifter inte har tillräckliga kunskaper, befogenheter eller resurser så leder det
ofta till att domstolen inte anser att denna person ska bära
det straffrättsliga ansvaret.
Sedan 2006 har påföljden företagsbot ökat kraftigt, tidigare var dagsböter den vanligaste påföljden. Vid brott mot
arbetsmiljölagen eller Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vid
arbetsmiljöbrott enligt brottsbalken är företagsbot vanligast. Någon enskild person behöver inte utses som skyldig
till brott, vilket krävs för att dömas till dagsböter, utan det
räcker att ett brott har begåtts i näringsverksamheten. En
företagsbot kan vara lägst femtusen kronor och högst tio
miljoner kronor. Det finns inget som hindrar att företagsbot
döms ut samtidigt som någon eller några personer döms att
betala dagsböter när åtal väcks efter till exempel en olycka
på en arbetsplats.
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Skillnaden mellan arbets
miljöansvar och straffansvar
Straffansvar skiljer sig på väsentliga punkter från arbets
miljöansvaret. En viktig skillnad är att arbetsmiljöansvaret
gäller det förebyggande arbetsmiljöarbetet och tar sikte på
situationen innan något olycksfall inträffat i arbetet. Syftet
med arbetsgivarens arbetsmiljöansvar är att arbetsgivaren
ska se till att ingen arbetstagare ska skadas eller bli sjuk av
arbetet.
Straffansvar kan däremot bara bli aktuellt efter det att
ett olycksfall inträffat i arbetet. Vem som blir ansvarig kan
aldrig bestämmas på förhand utan är en sak för domstolen
att avgöra.
För straff krävs alltid att någon handlat med uppsåt eller
oaktsamhet. Oaktsamheten ligger vanligtvis i att någon eller
några personer underlåtit att vidta de åtgärder som kunnat
hindra skadan. En annan skillnad är att straffansvar enligt
svensk rätt alltid måste riktas mot fysiska personer. Det går
inte att döma ut straff mot juridiska personer. En juridisk
person kan visserligen utsättas för andra rättsverkningar av
brott till exempel företagsbot, men detta utgör inte straff i
juridisk mening.
Straff beslutas av allmän domstol i en brottmålsrätte
gång. Domstolen gör en bedömning av hela den aktuella
situationen kring händelsen. En helt avgörande fråga är då
om den åtalade handlat uppsåtligt eller oaktsamt, dvs. handlat med avsikt eller slarvat.
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Slutsats
Även om en person tilldelats uppgifter i det systematiska
arbetsmiljöarbetet, övertar han eller hon inte arbetsgivarens
föreliggande arbetsmiljöansvar. Arbetsmiljöansvaret ligger
alltid kvar på den juridiska eller fysiska person som är
arbetsgivare i juridisk mening eller som har någon annan
form av arbetsmiljöansvar enligt 3 kap. AML.
Om det skulle inträffa en arbetsolycka kan det däremot
bli aktuellt att den som fått uppgifter i arbetsmiljöarbetet blir
straffad.
En vanlig missuppfattning är att en person som fått sig
tilldelad uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet
automatiskt blir straffad om det händer en olycka i arbetet.
Man hör ibland till och med att arbetsgivaren har delegerat
straffansvaret. Detta är inte möjligt och det är därför olämpligt att tala om delegering av straffansvar. Det är bättre att
säga att uppgifter i arbetsmiljöarbetet fördelas.
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Arbetsmiljöansvaret
AML

Straffansvaret
AML och BrB

Förebyggande syfte

Sanktionerande syfte

Kan ligga på fysiska
eller juridiska personer

Kan bara ligga på
fysiska personer

Kan inte flyttas

Kan hamna på olika personer

Arbetsgivaren
fördelar uppgifter

Domstolen beslutar
om straff

Uppgiftsfördelningen
görs i förväg

Straff bestäms
i efterhand

Fördelningen förut
sätter befogenheter,
resurser, kunskaper
och tydlighet

Straff förutsätter uppsåt
eller oaktsamhet, behov,
befogenheter, resurser,
kunskaper och tydlighet

Är lätt att konstatera

Är ofta komplicerat
att reda ut
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Arbetsmiljöansvar och straffansvar
– två helt olika saker
Många tror att arbetsmiljöansvar och straffansvar är samma
sak. I själva verket är det fråga om två helt olika slags ansvar
som följer olika regelsystem. I en viss situation kan det vara en
person som har arbetsmiljöansvaret och en annan som straffas.
Den här skriften beskriver skillnaden mellan arbetsmiljöansvar
och straffansvar.

Fler exemplar av boken beställs från:
Arbetsmiljöverket
112 79 Stockholm
Telefon 010730 90 00
Epost: arbetsmiljoverket@av.se
av.se
Best nr H302

Vår vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket | Lindhagensgatan 133 | 112 79 Stockholm | Telefon 010-730 90 00 | av.se

Handläggare

Yvonne Jenssen
0480-450041

Datum

2018-09-13

Ärendebeteckning

KS 2018/0879

Justitiedepartementet

Remiss, Nya regler om faderskap och föräldraskap (SOU 2018:68)
Kalmar kommun avstår från att lämna synpunkter i ovanstående remiss.
Med vänlig hälsning

Johan Persson
Kommunstyrelsens ordförande

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

Handläggare

Datum

Anna Hallenberg
0480-45 04 28

2019-01-16

Ärendebeteckning

KS 2018/0015

01.01

Kommunstyrelsen

Anmälan av delegationsbeslut
Projekt- och exploateringsenheten – december 2018

Punkt i delegationsordning
Datum
Ärende/Beslut/Yttrande

Delegat/
Beslutsfattare

E1

Yttrande över förslag till detaljplaner m m

ExplC, Expling

E4

Förlängning av markreservationer och markanvisningsavtal…

ExplC

E 6-7

Försäljning eller köp av mark och byggnader eller ök om fastighetsreglering… ExplC, Expling

181228

181010
181211
181214
181220

Förlängning av markreservation del av Dörby 7:7 – Eriksson o Ahlqvist AB

Avtal o ök om fastighetsbildning berörande Verkmästaren 1 o 3 – JL Kalmar
Ansökan om fastighetsreglering avs Bilen 6, 11, Gasten 1 o Hagbygärde 2:4
Försäljning av Rönnlövet 2, Karlssons äng – köpekontrakt Privatperson
Försäljning del av Västerslät 9:17, Fjölebro – köpekontrakt Anläggarna AB

Pär Svanfeldt

Johanna Kindqvist
Joakim Sköldén
Pär Svanfeldt
Maria Jakobsson

E9

Teckna exploateringsavtal…

Exploateringsavtal – Ledningsbyggnad av VA-system, del av Smedby 1:3
Exploateringsavtal – Ledningsbyggnad av VA-system, del av Jakobsberg 1:1
Exploateringsavtal – Ledningsbyggnad av VA-system del av Karlssons äng

Pär Svanfeldt
Pär Svanfeldt
Pär Svanfeldt

E 10

Besluta om förtur till tomt o småhus om synnerliga skäl föreligger

KSOrdf

E 12

Medge rätt till servitut eller ledningsrätt i kommunens fastigheter

ExplC, Expling

E 13

Träffa avtal om servitut och ledningsrätt som ger kommunen rätt att anl…

ExplC, Expling

E 14

Besluta om kommunen som fastighetsägare ska ingå i gemensamhetsanl.

ExplC

E 15

Arrendera ut o upplåta mark med nyttjanderätt för högst 10 år…

181204
180412
180412

181207
181213
181213
181213

Uppsägning av anläggningsarrende Lindeberga 1:6 – Telia Mobile AB
Uppsägning av anläggningsarrende Pumpen 2 – Telia Mobile AB
Uppsägning av anläggningsarrende Pumpen 2 – 3GIS AB
Uppsägning av anläggningasrrende Oxhagen 2:1 – 3GIS AB

Projekt- och exploateringsenheten │ Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35A, plan 4
Tel 0480-45 00 00 vx │anna.hallenberg@kalmar.se

ExplC

ExplC

e u Mats Begnert
e u Mats Begnert
e u Mats Begnert
e u Mats Begnert

Diarienummer

KS 2017/0299-10

KS 2018/0126-2
KS 2016/0387-6
KS 2018/1271-1
KS 2016/0947-15

KS 2016/0361-50
KS 2012/0068-21
KS 2017/0279-83

Avtal 00745-002
Avtal 00060-001
Avtal 00060-002
Avtal 00330-009
i Incit Xpand

2 (2)

181220
181220

Nyttjanderättsavtal för Tigern 11 och Tigern S1 190107-190630
Nyttjanderättsavtal för Tigern 11 och Tigern 18 190107-191031

Pär Svanfeldt
Pär Svanfeldt

E 16

Upplåta mark med tomträtt för kontor, handel o industri när fast behöver…

ExplC, Expling

E 17

Reglera tomträttsavgäld när ök kan träffas med tomrättshavaren

KSOrdf

E 18

Ansöka och godkänna fastighetsbildning och yttra sig i sådana ärenden…

ExplC, Expling

E 19

Yttrande över bygglov (grannintyg), grannmedgivande till bygglovsbef byggn. ExplC, Expling

181206
181214

181206
181206
181206
181206
181213
181213
181213
181213
181217
181220
181220

G5

Ansökan om avstyckning berörande Smedby 1:3
Ansökan om avstyckning berörande Flygverkstaden 6

Johanna Kindqvist
Johanna Kindqvist

Ängö 2:3 – inga synpunkter avseende tidsbegränsat lov för uppställning av
personalvagn samt parkering 20190101-20190531
Maria Jakobsson
Råby 3:7 – inga synpunkter avseende tidsbegränsat lov för uppställning av
arbetsvagn samt förrådscontainrar 20190102-20190430
Josefine Blomlöf
Brandvakten 7 – inga synpunkter avs tidsbegr lov för vepor 181201-200531 Joakim Sköldén
Leksakståget 4 – inga synpunkter avseende tillbyggnad av enbostadshus samt
rivning av komplementbyggnad
Maria Jakobsson
Åby 11:1 – inga synpunkter avs nybyggnad av teknikbod och mast 72 meter Maria Jakobsson
Jasminen 4 – inga synpunkter avseende nybyggnad av plank
Joakim Sköldén
Ängen 3 – inga synpunkter avseende tillbyggnad av enbostadshus samt rivning
av befintligt uterum
Josefine Blomlöf
Humlan 10 – inga synpunkter avseende nybyggnad av förråd samt rivning
Joakim Sköldén
Stensö 2:106 – inga synpunkter avseende nybyggnad av 12 stycken stugor
Josefine Blomlöf
Vällaren 1 – inga synpunkter avseende nybyggnad av garage
Josefine Blomlöf
Giraffen 26 – inga synpunkter avseende tillbyggnad av pantcentral samt
ombyggnad av entré
Joakim Sköldén

KS 2018/0039-18
KS 2018/0039-19

KS 2016/0361-51
KS 2019/0060-1

KS 2018/1129-2
KS 2018/1130-2
KS 2018/1136-2
KS 2018/1137-2
KS 2018/1247-2
KS 2018/1253-2
KS 2018/1254-2
KS 2018/1255-2
KS 2018/1152-2
KS 2018/1261-2
KS 2018/1274-2

Beslut och avtal i andra ärenden som till art o betydelse kan jämföras med ovan angivna

Beslut från utskott avseende ärenden under delegationsordningens punkt E. Mark- och exploatering anmäls till kommunstyrelsen via protokollen.

Tillsyn 2018 1/12 till och med 31/12
Tillsyn enligt 5 kapitlet 1§ och 2§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor
2018-12-20
2018-12-19
2018-12-17
2018-12-17
2018-12-17
2018-12-10
2018-12-04
2018-12-05
2018-12-03

Restaurang Pinchos
Gruppbostad Furuvägen
Skäggenäs bygdegård
Gruppbostad Dressinen
Gruppbostad Knösebacken
Bjursnäs Bygdegård
Gruppbostad Väpnargatan
Liljan
Föskola Svalan

Apotekaren 1
Pergolan 1
Boda 2:28
Dressinen 1
Melby 1:12
Bjursnäs 1:13
Svärdet 5
Liljan 7
Kajan 17

Tillsyn enligt 5 kap 1 § och 2 § lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor,
samt 21§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor
2018-12-12 Restaurang Grilleriet
2018-11-26 Kalmar tågdepå

Hattmakaren 3
Elefanten 8

Tillstånd enligt 16§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor
2018-12-04
Sveaskog Förvaltning AB
Harby 29:1
2018-12-20
St1 Sverige AB
Kängurun 7

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-18

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
Tisdagen den 18 december 2018 kl. 8:30-9:35
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 129-135
Beslutande
Ingemar Einarsson (C)
ordförande
Christina Fosnes (M)
vice ordförande
Johan Persson (S)
Dzenita Abaza (S)
Liselotte Ross (V)
Carl-Henrik Sölvinger (L)

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Ingemar Einarsson
ordförande

Liselotte Ross

Anslaget på kommunens anslagstavla den 8 januari 2019.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-18

Fastställande av föredragningslista
Ordföranden föreslår följande tillägg på föredragningslistan:
- Information IT-avbrott
- Lägesrapport Kalmarsundsregionens Renhållare
Sedan överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet att fastställa
föredragningslistan i enlighet med ordförandes förslag.

§ 129
Redovisning av uppdrag Samordnad utbyggnad Södra
staden
Bakgrund
I verksamhetsplanen för 2018 ingick tretton uppdrag, bland annat ett uppdrag om
att 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.
Överläggning
Mattias Andersson, kommunledningskontoret, redovisar uppdraget om
samordnad utbyggnad av Södra staden.
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 130
Evenemangsstrategi för Kalmar
Dnr KS 2018/1110
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 november 2018.
Evenemangsstrategi.
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog i december 2016 ”Utvecklingsplan för Kalmars
destinationsarbete fram till 2025”. Med den som underlag har Destination
Kalmar AB utarbetat ett förslag till evenemangsstrategi för Kalmar som varit
på remiss hos nämnder och styrelser.
Evenemangstrategin är tänkt att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt och
tydligt evenemangsarbete. Strategidokumentet innehåller vision, syfte och
uppdrag, verktyg för värdering och urval, organisation, ansvarsfördelning samt
uppföljning.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-18
2013 beslutade kommunfullmäktige om ett ”program för idrottsturism” för att
utveckla fler idrottsevenemang. Detta program ingår nu som en integrerad del
av evenemangsstrategin.
Överläggning
Pär Israelsson, Destination Kalmar AB, redogör för förslag till evenemangsstrategi för Kalmar.
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Dzenita Abaza (S) föreslår att inför kommunstyrelsens behandling av
evenemangsstrategin ska ärendet kompletteras med tillgänglighetsperspektiv.
2.

Johan Persson (S) föreslår att inför kommunstyrelsens behandling av
evenemangsstrategin ska ärendet kompletteras med hållbarhetsperspektiv.

Sedan överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet enligt Dzenita Abazas
och Johan Perssons förslag.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Evenemangsstrategi för Kalmar.
Inför kommunstyrelsens behandling av evenemangsstrategin ska ärendet
kompletteras ur ett tillgänglighets- och hållbarhetsperspektiv.

§ 131
Medborgarförslag om en sida på internet där
volontärer kan anmäla sig till olika arrangemang i
Kalmar med omnejd
Dnr KS 2018/0774
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 30 november 2018.
Medborgarförslag.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att ta hjälp av Facebook eller göra en
egen hemsida för Kalmar där de som vill ha hjälp med något arrangemang kan
lägga ut en förfrågan till allmänheten om hjälp.
Ett förslag till yttrande över medborgarförslaget har tagits fram. Av yttrandet
framgår bland annat följande:
Frågan om en volontärpool eller något liknande har diskuterats många gånger
de senaste åren liksom ansvaret för en sådan. En volontärpool kräver ett
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-18
omfattande arbete. Det gäller bland annat att hålla poolen uppdaterad, att se till
att personer informeras om olika arrangemang och att volontärer har den
kompetens och får den utbildning som krävs för att de ska kunna medverka.
Destination Kalmar arrangerar varje år ett möte med föreningslivet där frågor
om säkerhet, trygghet med mera diskuteras. Vid nästa möte kommer
Destination Kalmar att ta upp frågan om föreningarnas syn när det gäller att
bemanna olika arrangemang och behovet av ytterligare volontärer. Därefter
kommer Destination Kalmar att lyfta frågan med Kommunförbundet Kalmar
län.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska utgöra
svar på medborgarförslaget om en sida på internet där volontärer kan anmäla
sig till olika arrangemang i Kalmar med omnejd.
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.

§ 132
Medborgarlöften 2019-2020
Dnr KS 2018/1249
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 december 2018.
Bakgrund
Ett av kommunens viktigaste uppdrag är att bidra till att Kalmars invånare
känner sig trygga och säkra i vardagen. Trygghet är inte bara ett mål i sig utan
också en faktor som spelar stor roll för kommunens förutsättningar att vara en
attraktiv och växande kommun.
Kalmar har sedan många år en formaliserad samverkan med polisen, vilken
regleras genom en överenskommelse om samverkan.
Under 2018 har parterna arbetat fram en ny lägesbild för nya medborgarlöften.
Lägesbilden baseras på polisens trygghetsundersökning, medborgardialoger,
medarbetardialoger inom respektive organisation, trygghetsvandringar, CAN:s
undersökning om drogvanor för elever i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2,
samt lokal brottsstatistik.
Följande medborgarlöften föreslås för perioden 2019-2020:
- Ökad närvaro och trygghet i fem prioriterade stadsdelar
- Förstärkt arbete mot narkotika
Insatser som ska genomföras för att uppnå löftena:
- Genom olika forum hålla kommunens invånare informerade om
förebyggande insatser och trygghetsfrågor.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-18
-

-

Kontinuerlig samverkan mellan polis, kommun och andra aktörer i
syfte att motverka otrygghet, brottslighet och ordningsstörningar i
prioriterade områden.
Genomföra minst en trygghetsvandring/år i respektive stadsdel i syfte
att identifiera förbättringsinsatser för ökad trygghet. Vid behov
utarbetas lokala åtgärdsplaner som kommuniceras med berörda aktörer
och boende.
Återkommande kommunicera samlade lägesbilder samt insatser som
kan antas påverka upplevelsen av trygghet.
Genomförande av riktade insatser mot droger och ungdomar i riskzon
för kriminalitet och missbruk.
Förstärkta insatser som förväntas påverka tillgänglighet av narkotika.
Skapa förutsättningar för en trygg och drogfri miljö tillsammans med
föräldrar för barn och unga genom att förstärka det förebyggande
arbetet, tidig upptäckt och snabba insatser i skola, socialtjänst och
fritid.

Överläggning
Ann-Sofie Lagercrantz, kommunledningskontoret, redogör för förslag till
medborgarlöften för 2019-2020.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen godkänner förslag till gemensamma medborgarlöften för
Kalmar kommun och Polismyndigheten region syd/lokalpolisområde Kalmar.

§ 133
Ändringar kring samhällsorientering för nyanlända
invandrare
Dnr KS 2018/1159
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 december 2018.
Bakgrund
Samhällsorientering är en utbildningsinsats för vissa nyanlända invandrare och
deras anhöriga. I dag genomförs samhällsorientering för nyanlända av
Regionförbundet i Kalmar län. Det finns ett grundavtal från 2017 som i
samband med att Regionförbundet upphör den 31 december 2018 avslutas.
Det finns en ekonomisk vinst att bedriva samhällsorientering inom ramen för
Kalmar kommun och verksamheten arbete och välfärd räknar med att kunna
genomföra samhällsorientering till en lägre kostnad och inom ramen för
befintlig budget.
Förutsättningarna är att samhällsorienteringen kopplas till den verksamhet som
bedrivs inom Integra, vilket kommer ge samhällsekonomiska effekter. Hela
syftet med Integra är att utveckla integrationsarbetet genom samordning av
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olika insatser och samhällsorienteringen passar väl in där. Målet är att fler
nyanlända invandrare ska ta del av möjligheten till samhällsorientering och att
Integra tydligare kan följa upp deltagarna. Vinsten är även att Integra kan styra
utbudet i kurserna utifrån behov. Planen är bland annat att utbildnigen kan
kompletteras med arbetsmarknads- och hälsoinformation och föräldrarutbildning m.m. Det kommer ligga utanför de 60 obligatoriska timmarna.
Det känns angeläget att samhällsorienteringen utvecklas och knyts ihop med
Integra. Kalmar kommun kommer att gynnas av detta likväl som nyanlända
som kommer till Kalmar.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att från och med 1 januari 2019
bedriva samhällsundervisning för kommunens nyanlända inom Kalmar
kommuns egen regi och att den organiseras under verksamheten Arbete och
välfärd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunledningskontoret att
teckna en avsiktförklaring med Kommunförbundet i Kalmar län gällande de
små språken utan krav på antal personer eller kostnader.

§ 134
Verksamhetsbidrag till Rädda Barnens Riksförbund
Dnr KS 2018/1258
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 december 2018.
Bakgrund
För väldigt många ungdomar i asylprocessen innebär övergången från 17 till 18
år drastiska förändringar i levnadsvillkor och förutsättningar. Rädda Barnens
erfarenheter från verksamheter runt om i Sverige är en fortgående psykosocial
problematik även bland unga som beviljats uppehållstillstånd. I och med att
ungdomarna fyller 18 år förväntas de att klara sig själva utan någon närstående
trygg vuxen, de ska prestera och fokusera på språkutveckling och utbildning,
samtidigt som de lever under mycket osäkra bostadssociala förhållanden.
Rädda Barnen har tillsammans med andra aktörer påbörjat en fördjupad
kartläggning bland berörda unga i Kalmar där det hittills framkommit att den
psykiska ohälsan är utbredd och inte sällan kopplad till en osäker bostadssituation.
I dagsläget är den fortsatta nationella finansieringen för att förebygga psykisk
ohälsa och hemlöshet i målgruppen högst osäker, vilket innebär ett ökat behov
av annan basfinansiering för boende och psykosocialt stöd.
Rädda Barnen ansöker om finansiering från Kalmar kommun med 300 000
kronor under 2019. Medel som ska finansiera:
- Boende på Stensö Camping och andra boendelösningar
- Psykosocialt stöd för att motverka ohälsa
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Samverkan med andra organisationer som möter aktuell målgrupp

Det rör sig i dagläget om fjorton stugor på Stensö samt insatser och aktiviteter
som bidrar till ökad trygghet och social tillit vilket är centrala inslag för en
bättre psykisk hälsa och känsla av tillhörighet.
En ökad samordning mellan berörda aktörers insatser skulle sannolikt gynna de
ungas dagliga tillvaro och samtidig stärka integrationsprocessen på sikt.
Mot bakgrund av de nationella förutsättningar som råder, samt att det med
största sannolikhet kommer att finnas behov för fortsatt samverkan över tid
bör ett Idéburet offentligt partnerskap initieras mellan Rädda Barnens
Riksförbund och Kalmar kommun. Något som förordas av både socialförvaltningen i Kalmar kommun och Rädda Barnens Riksförbund, Region Syd.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Dzenita Abaza (S) att Rädda Barnen
återkommer till arbetsutskottet med en redovisning av sitt arbete med
ensamkommande ungdomar.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar Rädda Barnens Riksförbund, region
Syd, ett bidrag på 300 000 kronor för arbetet med ensamkommande ungdomar
i Kalmar.
Bidraget finansieras inom kommunledningskontorets befintliga driftbudgetram
2018.
Parterna ska undersöka förutsättningar för att etablera ett Idéburet offentligt
partnerskap (IOP) för långsiktig samverkan.
Rädda Barnen ska återkomma till arbetsutskottet med en redovisning av sitt
arbete med ensamkommande ungdomar under 2019.

§ 135
Övrig information
Information om IT-avbrott
Robert Carlsson, serviceförvaltningen, redogör för helgens IT-avbrott som
innebar att alla IT-system låg nere i Kalmar kommun vilket bland annat
medförde att omsorgsförvaltningen inte kunde öppna de digitala
medicinskåpen.
Ärendet löstes under lördag förmiddag. Orsaken till avbrottet var problem med
en brandvägg. Kommunledningen kommer att se över säkerhetsrutinen kring
IT för att försöka förhindra och förkorta den här typen av IT-avbrott. Inom
omsorgsförvaltningen kommer man att se över rutinen gällande hanteringen av
medicin och att komma åt medicinskåpen vid IT-avbrott. Det som fungerade
väldigt bra var kontakten med tjänsteman i beredskap (TIB).
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Lägesrapport Kalmarsundsregionens Renhållare
Kommundirektör Annette Andersson informerar om Deloittes kommande
granskning av Kalmarsundsregionens Renhållare som beräknas vara klar i
början av 2019.
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Tid
Tisdagen den 22 januari 2019 kl. 8:30-9:05
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 1-6
Beslutande
Ingemar Einarsson (C)
ordförande
Johan Persson (S)
Dzenita Abaza (S)
Liselotte Ross (V)
Carl-Henrik Sölvinger (L)

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Ingemar Einarsson
ordförande

Carl-Henrik Sölvinger

Anslaget på kommunens anslagstavla den 31 januari 2019.
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§1
Upphandling av kompletterande livsmedelsinköp av
konsumentförpackningar
Dnr KS 2019/0062

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 januari 2019.
Bakgrund
Upphandlingen avser kompletterande livsmedelsinköp i konsumentförpackningar handlade på orter i Kalmar kommun där beställaren har
verksamhet. En del inköp är pedagogiska inköp/social träning då dessa köp
sker tillsammans med brukare m.fl. från olika verksamheter.
Upphandlingen är gjord för att möjliggöra en så stor geografisk spridning av
livsmedelsbutiker som möjligt, då avsikten är att verksamheterna ska ha
gångavstånd till livsmedelsbutiken. Leverantörerna ska erbjuda ett heltäckande
sortiment av livsmedel i konsumentförpackningar inom varugrupperna
färskvaror, djupfrysta varor, kolonialvaror (specerier) och hygienartiklar.
De varugrupper inom livsmedelssortimentet som ej ingår i denna upphandling
är tobak, snus, alkohol och medicin.
Avtalet kommer att löpa från och med 2019-02-01 till och med 2021-01-31.
Därefter har beställaren en ensidig möjlighet att begära förlängning av avtalet
med 1+1 år.
Överläggning
Anna Sverresdotter, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.
Under överläggningen föreslås att ärendet ska återremitteras till
kommunledningskontoret för att för att klargöra hur det föreslagna beslutet
motsvarar kommunens behov av kompletterande livsmedelsinköp.
Sedan överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet att återremittera
ärendet till kommunledningskontoret.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till
kommunledningskontoret för att för att klargöra hur det föreslagna beslutet
motsvarar kommunens behov av kompletterande livsmedelsinköp.

§2
Upphandling av revisionstjänster
Dnr KS 2019/0072

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 januari 2019.
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Bakgrund
Upphandlingen omfattar anskaffning av revisionstjänster till Kalmar kommun
och Kalmar kommuns bolag. Upphandlingen är uppdelad i två anbudsområden
benämnda anbudsområde 1 och anbudsområde 2.
Anbudsområde 1 avser sakkunnigt biträde till Kalmar kommuns revisorer, till
lekmannarevisorerna i åtta av Kalmar kommuns ägda bolag samt till kommunalförbunden Kalmarsunds gymnasieförbund och Kalmarsundsregionens
Renhållare.
Anbudsområde 2 avser att tillgodose Kalmar Kommunbolag AB och dess
majoritetsägda dotterbolags behov av att revisionstjänst.
Avtal ska gälla för räkenskapsåren 2019-2022.
För anbudsområde 1 antas det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, baserat
på pris. För anbudsområde 2 antas det mest fördelaktiga anbudet, baserat på
det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Kvaliteten värderas utifrån antal
offererade timmar som leverantören avsatt auktoriserad revisor för uppdraget.
Överläggning
Anna Sverresdotter, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunledningskontoret får i
uppdrag att slutföra upphandlingen av revisionstjänster och teckna avtal för
anbudsområde 1 med Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org.nr. 5560296740) och för anbudsområde 2 med Deloitte AB (org.nr. 556271-5309)
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§3
Kommungemensam dokumenthanteringsplan 2019
Dnr KS 2018/0651

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 januari 2019.
Kommungemensam dokumenthanteringsplan
Bakgrund
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Kalmar kommun och får enligt
arkivreglementet besluta om gallring vad gäller kommungemensamma
allmänna handlingar.
Alla myndigheter ska beskriva sina handlingar i en dokumenthanteringsplan.
Den är till för att skapa en översikt över vilka handlingar som finns, var de
förvaras och när de ska gallras. Dokumenthanteringsplanen är inte enbart ett
internt dokument utan är även till hjälp för allmänheten.
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Uppdatering av den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen sker
årligen i samarbete med kommunens olika verksamheter.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen antar kommungemensam dokumenthanteringsplan 2019
samt förslag på gallringsfrister.

§4
Verksamhetsbidrag till Kalmarsund Pride
Dnr KS 2018/1275

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 december 2019.
Bakgrund
I Verksamhetsplan med budget 2018 och i Verksamhetsplan med budget 2019
uttrycks målsättningen om att aktivt stödja evenemang som Pride.
Kalmar kommun stödjer föreningen Kalmarsund Pride på flera sätt, framför
allt genom olika praktiska göromål, men för att föreningen ska kunna bedriva
sin verksamhet fullt ut behövs även ett bidrag från Kalmar kommun om
30 000 kronor per år 2018 och 2019.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att stödja den ideella föreningen
Kalmarsund Pride genom ett bidrag på 30 000 kronor för 2018 och 30 000
kronor för 2019.
Bidraget ska tas ur kommunledningskontorets befintliga budgetram.

§5
Medborgarförslag om inköp av elcyklar, typ trehjuling,
för utlåning till pensionärer
Dnr KS 2018/1010

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 januari 2019.
Medborgarförslag.
Bakgrund
Judit Wagner har lämnat två medborgarförslag angående kommunala inköp av
elcyklar typ trehjulingar för äldre och funktionsnedsatta.
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Det första från 2 september 2018, handlar om att underlätta för äldre att till
exempel handla och utföra ärenden, vilket skulle innebära besparingar för
hemtjänsten, men också om att försöka utjämna ojämlika förhållanden mellan
könen. Judit upplever att äldre män kör permobiler medan kvinnor går med
rullator.
Efter dialog med omsorgen framkom det att förslaget att köpa in och låna ut
elcyklar/trehjulingar faller utanför kommunens ansvarsområde utifrån gällande
anvisning för förskrivning av tekniska hjälpmedel.
Utifrån ovanstående lämnade Judit Wagner in ett nytt medborgarförslag den 17
oktober 2018. Detta inriktar sig mer på miljön och möjligheten att ta sig till
staden och vill hjälpa invånarna i kommunen att ställa om sin privata
kommunikation som ett led i förändrad livsstil för klimatet. Förslaget är inte
tänkt som tekniskt hjälpmedel, utan som ett medel att lämna bilen utanför
stadens centrum, därmed bidra till att klimatanpassa vårt vackra Kalmar.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande. Av yttrandet
framgår bland annat följande:
Kalmar kommun arbetar aktivt med mobilitetsfrågor för att möta den ökande
befolkningen samtidigt som stadsplaneringen fokuserar på förtätning.
Dessutom samlokaliserar Linnéuniversitetet sin verksamhet till ett centralt
placerat campus.
Som ett led i arbetet utreder Kalmar kommun möjligheterna till en pendlarparkering på Ängö för att minska antalet bilar på Kvarnholmen. Tanken är att
invånare ska erbjudas parkeringsplatser samt kunna ta sig till och från
parkeringen med såväl kollektivtrafik som cykel och gång.
En annan utredning, som delvis är parallell med pendlarparkering, handlar om
möjligheterna till ett lånecykelsystem baserat på ett antal Mobility Points runt
om i staden där Ängö är en. I den fortsatta utredningen kring ett
lånecykelsystem bör även elcyklar av den modell som föreslås vara aktuell.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen beslutar att elcyklar, typ trehjuling, ska ingå i de fortsatta
utredningarna om pendlarplanering och lånecykelsystem, Mobility Point.
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarad.

§6
Motion från Christopher Dywik (KD) och Carolina
Almeborg (KD) om att göra Kvarnholmen vackrare och
mer tillgängligt
Dnr KS 2018/1268
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Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 januari 2019.
Motion.

Bakgrund
Christopher Dywik (KD) och Carolina Almeborg (KD) har inkommit med en
motion om att göra Kvarnholmen vackrare och tillgängligare och föreslår att
servicenämnden får i uppdrag att tillgänglighetsanpassa Kvarnholmen genom
en omläggning av Kvarnholmens kullerstenar till gatornas kanter och
etablering av ett slätt stenlagt gångstråk mitt i gatan.
I motionen lyfts fram att de kullerstensbelagda gatorna har blivit ett ökande
problem för delar av befolkningen. Detta i takt med att uteserveringarna har
ökat i antal och att dessa är förlagda på trottoarernas mer platta stenläggningar.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över
motionen:
I Verksamhetsplan med budget 2019 uttrycker majoriteten att man vill öka
attraktiviteten i stadskärnan. Som ett led i detta är inriktningen att det ska tas
fram en handlings- och åtgärdsplan för att förbättra tillgängligheten för
funktionsnedsatta. I en sådan handlingsplan kommer även tillgängligheten till
Kvarnholmen att ingå.
Arbetet med att ta fram ett nytt uteserveringsprogram är i sitt slutskede. I detta
arbete är tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning en viktig
fråga. Bland annat kommer uteserveringarnas placeringar kopplat till
tillgängligheten vara en del i detta.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att yttrandet från kommunledningskontoret
ska utgöra svar på Christopher Dywiks (KD) och Carolina Almeborgs (KD)
motion om att göra Kvarnholmen vackrare och mer tillgängligt.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
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Tid
Tisdagen den 18 december 2018 kl. 10:00-11:50
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 65-77
Beslutande
Mattias Adolfson (S)
Kajsa Hedin (M)
Johan Persson (S)
Ingemar Einarsson (C)
Liselotte Ross (V)

ordförande
vice ordförande

Ersättare
Marianne Dahlberg (S)
Johanna Petersson (C)

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Mattias Adolfson
ordförande

Johan Persson

Anslaget på kommunens anslagstavla den 8 januari 2019.
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§ 65
Förlängning av markreservation för P. Modig Technical
Consulting AB på fastigheten Odonet 3 (tidigare
Kläckeberga 10:14)
Dnr KS 2017/0790
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 28 november 2018.
Karta.
Bakgrund
P. Modig Consulting AB kommer vid byggnation av sin nya verksamhetslokal
på Odonet 2 att behöva expansionsmöjligheter. I en andra etapp kan
verksamhetslokalen komma att behöva byggas ut i söder och in på fastigheten
Odonet 3.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott förlänger, enligt kommunledningskontorets
förslag, markreservationen på fastigheten Odonet 3 för P. Modig Technical
Consulting AB (org.nr 556518-2317) till och med den 1 oktober 2019.

§ 66
Försäljning av del av fastigheten Oxhagen 2:1 genom
avtal och överenskommelse om fastighetsbildning,
Norra kyrkogården
Dnr KS 2014/0772
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 5 december 2018.
Avtal och överenskommelse fastighetsbildning N kyrkogården 1 inkl. karta.
Avtal och överenskommelse fastighetsbildning N kyrkogården 2 inkl. karta.
Bakgrund
En ny detaljplan för del av Oxhagen 2:1 m.fl. ”Norra kyrkogården” är under
antagande i samhällsbyggnadsnämnden. I samband med genomförandet av
detaljplanen föreslår kommunledningskontoret att mark som enligt förslag till
detaljplan ska utgöra begravningsmark säljs till Kalmar Pastorat genom avtal
och överenskommelse om fastighetsbildning. Detta till ett överenskommet pris
om totalt 8 390 032 kronor enligt tidigare tecknat markanvisningsavtal.
Området som föreslås säljas har en yta om knappt 40 000 m2.
Då behovet av kyrkogårdsmark är akut och genomförandet av detaljplanen
omfattar en 3D-fastighetsbildning föreslås fastighetsbildningen göras i två steg.
Det första steget avser fastighetsreglering av ett markområde i sydöstra delen
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av planområdet tillsammans med en markremsa längs Kungsgårdsvägen. Det
andra steget avser kvarvarande fastighetsbildningsåtgärder så som fastighetsreglering av övriga områden, avstyckning av 3D-fastighet, gemensamhetsanläggningar m.m.
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av fastigheten Oxhagen 2:1 och del av
fastigheten Malmen 2:2 till Kalmar Pastorat (org.nr. 252003-8635) för en
ersättning om totalt 8 390 032 kronor.
Försäljningen sker genom en överenskommelse om fastighetsbildning där
fastigheterna överförs till Norra kyrkogården 1, som ägs av Kalmar Pastorat.

§ 67
Försäljning av del av fastigheten Smedby 1:3
(Flygstaden)
Dnr KS 2016/0361
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 december 2018.
Karta.
Köpekontrakt del av fastigheten Smedby 1:3.
Bakgrund
LC Development Fastigheter 7 AB ska enligt förslag till köpekontrakt förvärva
cirka 21 000 m2 av fastigheten Smedby 1:3. På fastigheten vill bolaget uppföra
logistikbyggnad om cirka 8 000 m2 som ska hyras ut till Scand Design Online
för lager och kontor.
Bolaget ska tillträda fastigheten efter att de beviljats bygglov och den nya vägen
(Sigillvägen) byggts ut.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att sälja del av fastigheten Smedby 1:3
till LC Development Fastigheter 7 AB (org.nr 559138-8813) för 3 045 000
kronor enligt kommunledningskontorets förslag.

§ 68
Markreservation för del av fastigheten Smedby 1:3
(Flygstaden)
Dnr KS 2016/0361
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 december 2018.
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Karta.
Bakgrund
LC Development 7 Kalmar AB vill på del av fastigheten Smedby 1:3 uppföra
ny logistikbyggnad som ska upplåtas till Scand Design Online. För att Design
Online ska kunna växa och utöka sin verksamhet på platsen föreslås de nu få
reservation på mark intill.
Området som reserveras för Scand Design Online är cirka 24 000 m2.
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen reserverar ca 24 000 m2 av fastigheten Smedby 1:3 för
Scand Design Online AB (org.nr. 556628-1597).
Reservationen ska gälla till och med den 31 december 2021. För det fall bolaget
önskar förlängs reservationen till och med den 31 december 2023.

§ 69
Försäljning av fastigheten Blanketten 1 (Flygstaden)
Dnr KS 2016/0361
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 december 2018.
Karta.
Köpekontrakt fastigheten Blanketten 1.
Bakgrund
RS Maskiner vill på fastigheten uppföra en industribyggnad som ska hyras ut.
Fastighetens areal är cirka 9 300 m2 och ligger utmed Dokumentvägen.
Bolaget ska tillträda fastigheten efter att de beviljats bygglov och nya gatan
(Sigillvägen) byggts ut.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att sälja fastigheten Blanketten 1 till
R S Maskiner Aktiebolag (org.nr 556317-4548) för 2 796 000 kronor enligt
kommunledningskontorets förslag.

§ 70
Försäljning av fastigheten Svärdfisken 1, Domaregatan
12
Dnr KS 2018/1115
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Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 27 november 2018.
Köpekontrakt.
Bakgrund
Svärdfisken 1 är ett äldre bostadshus som tidigare används för dagverksamhet
inom omsorgen. Ingen annan kommunal verksamhet har direkt behov av
byggnaden. En fortsatt förvaltning medför renoveringar och blir inte
kostnadseffektiv varvid en försäljning är bästa avkastningen för fastigheten.
Försäljningen har skett via budgivning mellan sex intressenter.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att sälja fastigheten Svärdfisken 1,
enligt kommunledningskontorets förslag, för en köpeskilling om 4 403 000
kronor.

§ 71
Föravtal inför detaljplan för Vedgårdsholmen 15,
Baronen
Dnr KS 2018/1246
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 december 2018.
Föravtal inför exploatering av Vedgårdsholmen 15.
Bakgrund
Ett föravtal föreslås upprättas inför en första detaljplan rörande Baronen.
Denna detaljplan avser i dagsläget att endast beröra den östra delen av
fastigheten för att bygga ihop Hamnkrogen med huvudbyggnaden och
möjliggöra viss utökning av hotellverksamheten.
Föravtalet reglerar preliminärt ansvar och kostnader för åtgärder på allmänna
anläggningar som blir en konsekvens av planen. Sådana åtgärder som idag
förutses är omdragning av det allmänna gångstråket förbi Baronen. I föravtalet
är man också överens om utgångspunkter för hur detta stråk ska dras om och
utformas.
Ett plankostnadsavtal ska upprättas av planenheten för att reglera plankostnaderna. Ett exploateringsavtal ska även upprättas senare i processen där
vidare villkor och ansvar klargörs och exploateringskostnaderna preciseras.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att kommunledningskontoret ska för
dess räkning ingå föreslaget föravtal inför planläggning av Vedgårdsholmen 15,
Baronen.
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§ 72
Medborgarförslag om att kommunen arrenderar ut en
del av den mark Kalmar kommun äger vid Kläckeberga
gård, eller annan kommunal lämplig mark, för odling
till privatpersoner och /eller föreningar
Dnr KS 2018/0755
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 december 2018.
Medborgarförslag.
Bakgrund
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att kommunen arrenderar ut
en del av den mark Kalmar kommun äger vid Kläckeberga gård, eller annan
kommunal lämplig mark, för odling till privatpersoner och/eller föreningar.
Förslagsställren framhåller att de senaste åren har intresset för att odla ökat
mycket starkt, den mark som finns i villaträdgårdar och koloniområden har
begränsade ytor att odla på. Förutom att ge odlingsintresserade människor
möjligheter att odla så skulle det även kunna medföra stora sociala fördelar
genom att skapa en plats dit alla är välkomna.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till svar på medborgarförslaget att utveckla ett område med större odlingslotter inom kommunens
markinnehav bör tillstyrkas om det bildas en förening som ansvarar för
verksamheten och är arrendator.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Kajsa Hedin (M) föreslår att i beslutsformuleringen göra tillägget ”när”
enligt följande:
”… bör utredas vidare om/när…”
2. Ingemar Einarsson (C) föreslår att svaret ska kompletteras med
följande:
”En annan lösning kan vara att kommunens jordbruksarrendatorer
eller andra jordägare upplåter mark för odlingslotter. Dessa hyr då ut
och ansvarar för verksamheten.”
Efter att överläggnigen avslutats beslutar planutskottet i enlighet med Kajsa
Hedins och Ingemar Einarssons förslag.
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsens beslutar att förslaget att utveckla ett område med större
odlingslotter inom kommunens markinnehav bör utredas vidare om/när en
odlingsförening anmäler intresse för att ansvara för verksamheten.
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Svaret ska kompletteras med följande skrivning: ”En annan lösning kan vara
att kommunens jordbruksarrendatorer eller andra jordägare upplåter mark för
odlingslotter. Dessa hyr då ut och ansvarar för verksamheten.”
Medborgarförslaget ska härmed anses besvarat.

§ 73
Medborgarförslag om att kommunen arrenderar ut en
del av den mark Kalmar kommun äger vid Kläckeberga
gård, eller annan kommunal lämplig mark, till
byggnation av hållbara boenden
Dnr KS 2018/0756
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 december 2018.
Medborgarförslag.
Bakgrund
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska arrendera
ut en del av den mark Kalmar kommun äger vid Kläckeberga gård, eller annan
kommunal lämplig mark, till byggnation av hållbara boenden då
medvetenheten kring hållbarhet ökat mycket de senaste åren.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till svar på
medborgarförslaget.
I den kommunala verksamheten ingår inte i någon större utsträckning att
arrendera ut mark till bostadsändamål. Kommunen säljer mark till de som vill
exploatera och bygga bostäder. Endast mindre fritidsboenden har tidigare
arrenderats ut för boende. I något fall ingår även boende i de s.k.
gårdsarrenden som arrenderas ut men i dessa är jordbrukandet det
dominerande inslaget i upplåtelsen.
Kommunen och det kommunala bostadsbolaget Kalmarhem jobbar aktivt för
att söka och få del av de stöd för bostadsproduktion som erbjuds nationellt.
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska utgöra
svar på medborgarförslaget om att kommunen ska arrendera ut mark till
byggnation av hållbara boenden.
Medborgarförslaget ska härmed anses besvarat.
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§ 74
Översiktsbild för utveckling av Kalmar Norra
Dnr KS 2018/1250
Handlingar
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 11 december 2018.
Bakgrund
Kalmar är i en expansiv fas. Fram till september 2018 har cirka 730 bostäder
färdigställts och drygt 2 000 bostäder är i produktion. Genomförandet av en
detaljplan i Snurrom som togs fram 2007 pågår och just nu är 1 200 bostäder i
produktion där. 180 bostäder och en förskola är redan inflyttade. 2016
beslutades att Kalmars nya bad- och friskvårdsanläggning ska ligga i anslutning
till det nya bostadsområdet. Samhällsbyggnadskontoret fick i oktober 2016 i
uppdrag av planutskottet att i en förstudie närmare studera hur satsningarna
kan kopplas samman i en helhet.
Målet med aktuellt uppdrag är att peka ut riktning och struktur för Kalmar
Norra. Planen syftar till att utreda och beskriva områdets planeringsförutsättningar, redovisa lämpliga strukturer för exempelvis bostadsbebyggelse,
offentlig och kommersiell service, verksamheter, trafik, grönstruktur och
rekreation. Projektet ska visa på en lämplig strategisk utbyggnad av stadsdelen
och dialog med invånare och näringsliv ska hållas.
Sammanfattningsvis är projektets mål:
• att utreda och redovisa områdets övergripande planeringsförutsättningar.
• att hålla en bred förankring och dialogprocess.
• att visa på en övergripande strukturbild för stadsdelens framtida utformning.
• att ge förslag på en strategisk utbyggnad av området.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att arbete med plan för utveckling av
Kalmar Norra ska påbörjas och att planen beräknas vara godkänd år 2019.
Överläggning
Jonas Hallberg, samhällsbyggnadskontoret, redovisar ärendet.
Under överläggningen beslutar planutskottet att i beslutsformuleringen ändra
”plan” till översiktsbild”.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott godkänner förslaget om att ta fram en
översiktsbild för utveckling av Kalmar Norra (Snurrom).

§ 75
Fördjupade studier av Kalmar Centralstation
Dnr KS 2018/1257
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Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 december 2018.
Bakgrund
I samband med remissbehandlingen av den nationella transportplanen
redovisades för kommunstyrelsen den 5 december 2017 en åtgärdsvalsstudie
avsedd som underlag för arbetet med att finna bästa möjliga läge för den
framtida centralstationen i Kalmar. Samhällsbyggnadskontoret har därefter
arbetat vidare med att fördjupa åtgärdsvalstudien.
Ett externt uppdrag har lämnats för att studera förutsättningarna för en jämfört
med befintliga stations- och spårområde alternativ lokalisering i anslutning till
Brageplan/Södra station. Parallellt kommer en framtidsspaning att göras
avseende utformning av en hållbar mobilitet för det framtida Kalmar. Båda
projekten kommer att redovisas under vintern 2018/19. Medfinansiering till
båda utredningarna har erhållits från EU:s strukturfondsprogram för Småland
och Öarna.
Nästa steg i planeringsarbetet blir fördjupade analyser som belyser
konsekvenserna beträffande tillgängligheten till de föreslagna stationsalternativen utifrån barriäreffekter, förändrade resmönster till och från stadens
målpunkter samt förändringar i intilliggande och kompletterande infrastruktur.
Dessutom behöver en detaljerad funktionsutredning genomföras avseende
järnvägens funktioner, möjligheter samt det för järnvägsändamål sammantagna
ytbehovet.
Ambitionen från samhällsbyggnadskontorets sida är att söka medfinansiering
från EU:s strukturfondsprogram även för denna fortsättning. Arbetet med att
utforma ansökan kommer inledningsvis av tidsmässiga skäl att behöva bedrivas
parallellt med den pågående förstudien. Ett samlat utvärderat underlag från de
aviserade utredningarna bör finnas framme runt årsskiftet 2019/20 för att
kunna ligga i fas med planeringsprocessen för nästa nationella respektive
regionala transportplan 2022-2033.
Överläggning
Per Ålind, samhällsbyggnadskontoret, redovisar ärendet om fördjupade studier
av Kalmar Centralstation.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att anta den inriktning som redovisas
för det fortsatta utredningsarbetet kring framtida läge av Kalmar
Centralstation.

§ 76
Information om planerad skatepark
Överläggning
Emma Andersson, samhällsbyggnadskontoret, informerar om planeringen
inför byggnationen av en skatepark i Norrliden.
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Beslut
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 77
Information om arbetet med en trädplan
Överläggning
Fanny Ramström, samhällsbyggnadskontoret, informerar om arbetet med att ta
fram en trädplan för Kalmar kommun.
Beslut
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-01-22

Kommunstyrelsens planutskott

Tid
Tisdagen den 22 januari 2019 kl. 10:00-10:15
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 1-4
Beslutande
Kajsa Hedin (M)
Marianne Dahlberg (S)
Johan Persson (S)
Ingemar Einarsson (C)
Liselotte Ross (V)

ordförande

Ersättare
Johanna Petersson (C)

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Kajsa Hedin
ordförande

Ingemar Einarsson

Anslaget på kommunens anslagstavla den 29 januari 2019.
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§1
Upphandling av kanalisation för fiber
Dnr KS 2019/0063
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 januari 2019.
Bakgrund
Kommunfullmäktige godkände den 27 november 2017 ett tilläggsavtal till
Samverkansavtal samt Avtal om åtagande om fiberutbyggnad och upplåtelse av
kanalisation m.m.
Beslutet innebär att kommunen ska bygga en kanalisation på landsbygden som
därefter ska upplåtas till Telia Company i utbyte mot att överenskomna
områden byggs ut med fiber. Kommunen har genomfört en utbyggnad av
etapp 1, vilket består av sex delområden, vilka byggts ut under 2018.
Kommunen har därefter genomfört en upphandling för etapp 2, vilken består
av nio delområden som ska byggas ut under 2019 och 2020.
Byggstart kommer att ske i april 2019. Färdigställande är beräknat till augusti
2020 under förutsättning att alla nödvändiga tillstånd och avtal är klara.
Överläggning
Annika Fonseca, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att kommunledningskontoret får i
uppdrag att slutföra upphandlingen av kanalisation för fiber och teckna avtal
med Peab Anläggning AB (org.nr. 556568-6721).
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§2
Försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4 i
Västra Djurängen (Hansa Bygg etapp 2)
Dnr KS 2013/0683
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 januari 2019.
Köpekontrakt.
Karta.
Bakgrund
Hansa Bygg AB har sedan 2008 haft en markreservation på området med
avsikten att bebygga området med rad-/kedjehus. Detaljplanearbete pågick
mellan 2008 och 2013 då detaljplanen vann laga kraft.
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Genomförandet av detaljplanen har blivit fördröjt i avvaktan på anläggandet av
den bullerskärm som krävs mellan exploateringsområdet och E22/Ölandsleden vilken färdigställdes i slutet av 2017. Under 2017 köpte Hansa Bygg AB
mark inom samma detaljplanområde där de i en etapp 1 uppfört 8 rad-/kedjehus.
Köparen vill nu förvärva marken för etapp 2 i syfte att bebygga den med 16
rad-/kedjehus som ska upplåtas med äganderätt. Ett tomtpris på 600 000
kronor per tomt ger en total köpeskilling om 9 600 000 kronor.
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunstyrelsen får sälja del av fastigheten Djurängen 2:4 i Västra Djurängen
enligt kommunledningskontorets förslag till Hansa Bygg AB (org.nr.
556520-6660) för en köpeskilling om 9 600 000 kronor.

§3
Försäljning av fastigheterna Majrovan 1 och Kålroten 1
i Västra Djurängen (Peab etapp 2)
Dnr KS 2013/0683
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 januari 2019.
Köpekontrakt.
Karta.
Bakgrund
Peab har sedan 2008 haft en markreservation på området med avsikten att
bebygga området med rad-/kedjehus. Detaljplanearbete pågick mellan 2008
och 2013 då detaljplanen vann laga kraft.
Genomförandet av detaljplanen har blivit fördröjt i avvaktan på anläggandet av
den bullerskärm som krävs mellan exploateringsområdet och E22/Ölandsleden vilken färdigställdes i slutet av 2017. Under 2016 förvärvade Peab mark
inom samma detaljplanområde för att i en etapp 1 uppföra flerfamiljshus.
Peab vill nu förvärva mark för att i sin etapp 2 bebygga den med 21 rad/kedjehus. Husen ska upplåtas med äganderätt. Ett tomtpris på 550 000 kronor
per tomt ger en total köpeskilling om 11 550 000 kronor.
Kommunledningskontoret fick 2017 försäljningsbeslut på samma markområde
men försäljningen genomfördes inte. Sedan dess har det gått en tid, fastigheterna har styckats av och bolaget som ska förvärva marken har ändrats. Av
dessa skäl tas ärendet upp för beslut igen.
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Beslut
Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunstyrelsen får sälja fastigheterna Majrovan 1 och Kålroten 1 i Västra
Djurängen enligt kommunledningskontorets förslag till Peab BU Lager 2 AB
(org.nr 559076-5524) för en köpeskilling om 11 550 000 kronor.

§4
Övrig information
Överläggning
Ställplatser för husbilar
Ulrick Hultman, kommunledningskontoret, informerar om arbetet med
ställplatser för husbilar.
Ishallen
Vid nästa möte med plan- och investeringsberedningen kommer en
huvudprojektledare för ny ishall att utses.
Beslut
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationerna.

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-01-17

Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad

Tid
Torsdag den 17 januari 2019 kl. 15:00 – 17.00
Plats
Kontaktpunkten, stadshuset
Omfattning
§ 1-8
Beslutande
Dzenita Abaza (S), ordförande
Måns Linge (M), vice ordförande
Lasse Johansson (S)
Erik Ciardi (C)
Liselotte Ross (V)
Ersättare
Jenny Melander (S)

Sekreterare

Ann-Mari Nilsson
Justeras

Dzenita Abaza
ordförande

Liselotte Ross

Anslaget på kommunens anslagstavla den Klicka här för att ange text.
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§1
Inledning
Överläggning
Utskottets ordförande Dzenita Abaza(S) informerar om bakgrunden och syftet
med utskottet samt om de insatser som gjorts inom integrationsområdet under
åren 2014-2018.
Beslut
Utskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§2
Ledamöternas förväntningar
Överläggning
Utskottets ledamöter och ersättare ger sin bild över förväntningarna på det
nyinrättade utskottets arbete och områdena integration och arbetsmarknad.
Beslut
Utskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§3
Information om verksamhetsområde arbete och välfärd
Överläggning
Hillevi Österbo, kommunledningskontoret, informerar om
verksamhetsområde arbete och välfärd och om Kalmar kommuns
övergripande mål inom integration och arbetsmarknad.
Beslut
Utskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§4
Information om arbetsmarknadsenheten
Överläggning
Niklas Andersson, kommunledningskontoret, informerar om
arbetsmarknadsenhetens syfte, målgrupp, verksamhet och antalet
arbetsmarknadsinsatser under 2018.
Beslut
Utskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.
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§5
Information om flykting- och integrationsenheten
Överläggning
Lina Löfström, kommunledningskontoret, informerar om flykting- och
integrationsenheten och dess verksamhet.
Beslut
Utskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§6
Information om Kunskapsnavet
Överläggning
Birgitta Agnesson och Helen Keise, kommunledningskontoret, informerar om
Kunskapsnavets övergripande mål och verksamhet.
Beslut
Utskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§7
Information om försörjningsstöd
Överläggning
Cecilia Frid och Susanne Krusell, socialförvaltningen, informerar om
ekonomiskt bistånd: antal hushåll med bistånd, lagstiftningen och om
bedömningen av rätten till bistånd.
Beslut
Utskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§8
Övriga frågor
Överläggning
Utskottets ordförande Dzenita Abaza informerar om att datumen för
utskottets sammanträden och presidiemöten är under behandling.
Beslut
Utskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Magdalena Salomonsson
501 98

Datum

2019-01-08

Ärendebeteckning

KS 2019/0039

Kommunstyrelsen

Avrapportering tillsynsbesök enligt arkivlagen
och tillsynsplan 2019
Bakgrund
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Kalmar kommun och ska enligt
arkivlagen utöva tillsyn över att myndigheterna fullgör sina skyldigheter enligt
samma lag. Tillsynen utförs av kommunarkivet och utövas genom regelbundna
inspektioner hos myndigheterna. Syftet är att säkerställa att myndigheterna har
kontroll på sin dokumenthantering och har de nödvändiga styrdokument som
behövs för att kunna tillgodose allmänhetens rätt att ta del av allmänna
handlingar.
Genomförda tillsynsbesök
• Destination Kalmar AB
• Socialnämnden
• Överförmyndarverksamheten
• Samhällsbyggnadsnämnden
Avvikelser
Kommunarkivet har identifierat 13 avvikelser i de fyra verksamheter som
besökts. Två avvikelser är åtgärdade vid 2018 års utgång. Ett förbättringsarbete
har påbörjats i samtliga verksamheter. Detta kommer att följas upp under 2019.
Tillsynsplan 2019
Tillsynsbesök enligt arkivlagen ska genomföras hos omsorgsnämnden,
servicenämnden, Kalmar Science Park AB samt kommunledningskontorets
projekt- och exploateringsenhet.

Magdalena Salomonsson
Kommunarkivarie

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

