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§ 134 

Redovisning från socialnämnden med anledning av 
befarad budgetavvikelse 2017 
Dnr KS 2017/0001 

Handlingar 
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll den 7 juni 2017, § 102. 

Bakgrund 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2017 noterade kommun-
styrelsen en avvikelse från socialnämnden och begärde en redovisning i 
september 2017 och utifrån dessa redovisningar komma med eventuella förslag 
till vidare hantering att presenteras för kommunfullmäktige. 

Överläggning 
Cecilia Frid, socialförvaltningen, lämnar en redovisning av socialnämndens 
budgetavvikelse.  

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 135 

Genomgång av beslutsärenden 
Överläggning 
Samtliga beslutsärenden gås igenom och kommunstyrelsens ledamöter har 
möjlighet att ställa frågor till ansvariga tjänstemän. 

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationerna. 
 

§ 136 

Ändring i klimatkompensation av samhällsbetalda 
resor i Kalmar kommun 
Dnr KS 2017/0451 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 augusti 2017. 

Bakgrund 
Klimatkompensationssystemet har varit i drift i Kalmar kommun sedan  
1 januari 2015, med fakturering för 2014. Syftet med kompenseringen är att 
fungera som hjälpmedel för att nå målet Fossilbränslefri kommun 2030 samt 
målet klimatneutrala samhällsbetalda resor 2020. Kompenseringen gör att de 
som reser med fossila bränslen får betala en procentsats på det fossila 
drivmedlet alternativt resekostnaden och betala in till en gemensam pott. 
Procentsatsen ökar successivt fram till 2030. Klimatpotten har under 2015 och 
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2016 används till olika miljöåtgärder. Pengarna har främst gått till utbyggnaden 
av laddinfrastruktur, men har även använts till finansiering av musselprojekt. 
Kompenseringen har genererat följande belopp under åren: 
2014: 307 204 kronor 
2015: 275 647 kronor 
2016: 744 355 kronor 
 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2016 att fortsätta med klimatkompensa-
tionssystemet enligt länsgemensam modell för fossila flyg- och bilresor och i 
enlighet med en nivåtrappa.  
 
Alla transportslag har någon form av negativ påverkan på miljön, så även 
flyget. Globalt utgör flygets utsläpp ca 2 procent av de totala koldioxid-
utsläppen. Flygbranschen samarbetar på global nivå för att minska sin 
miljöbelastning och man har nyligen enats om gemensamma utsläppsmål. Från 
år 2020 ska utsläppen vara konstanta (trots att flygnäringen förväntas växa 
varje år) och från år 2050 ska flygindustrin halvera sina koldioxidutsläpp, 
baserat på 2005 års nivå. Detta ska ske genom teknikutveckling av flygplan och 
motorer, effektivare flygvägar samt global utveckling av bioflygbränsle 
framställt av förnyelsebara råvaror/avfall.  
 
Framväxten av biobränsle för flygplan är en förutsättning för att minska 
användningen av fossila bränslen och därmed även flygets klimatpåverkan. 
Bioflygbränsle är, inom en överskådlig framtid, det enda bränslet som kan 
reducera koldioxidutsläppen från flygresor.  
 
Redan nu finns flygbiobränsle tillgängligt på marknaden, framställt av bland 
annat frityrolja. Dock är produktionen begränsad till få fabriker i världen, vilket 
påverkar prisbilden avsevärt. I dag är priset för flygbiobränsle 4-5 gånger så 
dyrt som fossilt bränsle. Volymen måste alltså upp för att prisnivån ska gå ner.  
I ett mindre perspektiv kan konstateras att bra kommunikationer är totalt 
avgörande för en regions utveckling. Detta gäller även Kalmarregionen där 
flygets betydelse ur ett regionalekonomiskt perspektiv framgår tydligt i rapport 
framtagen av WSP från 2011. Också i den regionala utvecklingsplanen (RUS), 
som Regionförbundet i Kalmar län beslutat om, framgår vikten av en väl 
fungerande flygplats för att regionen ska utvecklas. Regionförbundet har 
tillsammans med kommunerna även fastställt målet om en fossilbränslefri 
region 2030 vilket även flygnäringen måste ta till sig och aktivt arbeta för att 
nå. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunledningskontorets förslag. 

Överläggning 
Ola Johansson, Kalmar Kommunbolag AB, går igenom ärendet.  
 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 

1. Max Troendlé (MP) föreslår i första hand att ärendet ska återremitteras 
i syfte att komplettera underlaget avseende:  
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• Bättre bakgrundsbeskrivning ur ett ekonomiskt perspektiv  
• Hur resandet har påverkats av den interna klimatkompensationen  
• Hur den föreslagna förändringen att inte följa den regionala 

rekommenderade ökningen kommer att påverka våra möjligheter att 
må målet fossilbränslefri kommun 2030. 
 
I andra hand, om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag, 
föreslår Max Troendlé att kommunstyrelsen avstyrker förslaget.  
 
Avslutningsvis föreslår Max Troendlé att kommunfullmäktige 
beslutar tillsätta en utredning av vilka klimatinvesteringar som ger 
största klimatnytta per investerad krona.  
 

2. Christopher Dywik (KD) föreslår, med instämmande av Bertil Dahl (V) 
och Erik Ciardi (C), att kommunstyrelsen ska tillstyrka arbetsutskottets 
förslag. 
 

Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill 
återremittera ärendet eller avgöra det idag. Han finner att ärendet ska avgöras 
idag.  
 
Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka eller avstyrka 
arbetsutskottets förslag. Han finner att kommunstyrelsen tillstyrker arbets-
utskottets förslag.  
 
Avslutningsvis frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå 
Max Troendlés tilläggsförslag. Han finner att kommunstyrelsen avslår tilläggs-
förslaget.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fortsätta med klimatkompensationssystemet 
enligt länsgemensam modell för fossila flyg- och bilresor. Dock ska 
klimatkompensationen fortsättningsvis utgå från 2016 års nivå och inte höjas 
enligt den länsgemensamma modellen.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att de medel som kommunens klimat-
kompensering ger ska användas för inköp av bioflygbränsle under 2018-2020. 
 
Kommunfullmäktige ger kommunledningskontoret i uppdrag att upphandla en 
leverantör av bioflygbränsle till Kalmar Öland Airport AB. 
 
Kommunfullmäktiges tidigare beslut om klimatkompensation den 20 juni 2016 
§ 132, upphör därmed att gälla. 

Reservation 
Max Troendlé (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet och anför: 
”Miljöpartiet tycker att detta ärende har alldeles för lite underlag för att kunna 
bifallas. Bristerna i underlaget är ovanliga och anmärkningsvärda. Nuvarande 
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klimatkompensationsmodell är inte bifogad, det finns ingen som helst analys av 
hur modellen påverkat resandet inom kommunens verksamhet och ekonomi, 
ingen analys av hur fortsatt samma modell eller den föreslagna förändringen 
skulle förändra resandet och ekonomin i fortsättningen, det finns ingen 
motivering till varför man vill frångå nuvarande trappstegsmodell, och det är 
ingen tjänsteperson som arbetar på miljöområdet som varit med och berett 
ärendet.  
 
Vidare saknar vi en motivering till att just investera pengarna som kommer in 
från klimatkompensationen i flygbiobränsle.  Vi efterlyser en utredning om vad 
som ger högst CO2e-minskning per investerad krona, då vi anser att det som 
ger störst minskning av CO2e-utsläpp är det som man borde investera 
pengarna från klimatkompensationsfonden i.  
 
Vi yrkade därför i första hand på återremiss för att komplettera underlaget 
avseende:  
• Bättre bakgrundsbeskrivning ur ett ekonomiskt perspektiv  
• Hur resandet har påverkats av den interna klimatkompensationen  
• Hur den föreslagna förändringen att inte följa den regionala 

rekommenderade ökningen kommer att påverka våra möjligheter att må 
målet fossilbränslefri kommun 2030  

 
I andra hand yrkade vi avslag till samtliga att-satser med tilläggsyrkandet ’Att 
kommunfullmäktige beslutar tillsätta en utredning av vilka klimatinvesteringar 
som ger största klimatnytta per investerad krona’.  
 
Då liggande förslag till beslut bifölls reserverade vi oss mot beslutet då vi anser 
att det är klimatvidrigt och oansvarigt att ta beslut i frågan utan de underlag vi 
efterlyser.” 
 

§ 137 

Revidering av Kalmar kommuns pensionspolicy 
Dnr KS 2017/0622 

Handlingar 
Utdrag ur personalutskottets protokoll den 14 juni 2017, § 36. 
 
Kommunledningskontorets skrivelse den 29 maj 2017. 
 
Kommundirektörens skrivelse den 15 maj 2017. 
 
Pensionspolicy för Kalmar kommun. 

Bakgrund 
Med anledning av skrivelsen den 11 maj 2017 från kommundirektören gav 
personalutskottet kommunledningskontorets personalenhet i uppdrag att 
revidera Kalmar kommuns pensionspolicy för att möjliggöra för anställda att 
växla del av sin lön mot ökad pensionsavsättning.  
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En revidering av pensionspolicyn föreslås med följande tillägg: 
Samtliga tillsvidareanställda omfattas av möjligheten att avstå del av sin lön till 
pension genom ett överenskommet månatligt belopp.  
 
Vid löneväxling består månadspremien som betalas till en pensionsförsäkring 
dels av det överenskomna löneväxlingsbeloppet, dels av ett tilläggsbelopp på  
5 % som kommunen betalar. Tilläggsbeloppet beror på att arbetsgivaravgiften 
är lägre på pensionspremier än om lönen hade betalats ut kontant.  Den totala 
premien utgörs därmed av det överenskomna bruttolöneavdraget och detta 
särskilda belopp. Det lägsta belopp som kan växlas till pension är 1000 kronor 
per månad och det högsta tillåtna växlingsbeloppet är 4000 kronor.  
 
För anställd som önskar löneväxla upprättas ett individuellt avtal med 
kommunen. Det avtalade beloppet kan ändras med en varseltid om tre 
månader. Avtalet kan sägas upp av den anställde eller kommunen med en 
ömsesidig uppsägningstid på tre månader. Om förutsättningarna för 
löneväxling ändras på grund av ändringar i lag eller centralt kollektivavtal, kan 
såväl den anställde som kommunen säga upp avtalet med omedelbar verkan.  
 
Den anställdes pensionsgrundande lön för ordinarie tjänstepension ska utgöras 
av den oväxlade lönen. Lönerevisioner ska göras med den oväxlade lönen som 
utgångspunkt.  
 
Styrdokument med riktlinjer om löneväxling beskriver i detalj villkor och 
förutsättningar för löneväxling.  
 
Personalutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att revidera 
pensionspolicyn enligt kommunledningskontorets förslag.  

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Carl-Henrik Sölvinger (L) och Bertil Dahl (V) 
att kommunstyrelsen ska bifalla personalutskottets förslag.  
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att bifalla 
personalutskottets förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att revidera pensionspolicyn enligt kommun-
ledningskontorets förslag.  
 

§ 138 

Granskning av investeringsprocessen 
Dnr KS 2017/0465 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 augusti 2017.  
 
Revisorernas skrivelse den 6 april 2017. 
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Granskningsrapport. 

Bakgrund 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Ernst & Young AB (EY) 
genomfört en granskning av investeringsprocessen i Kalmar kommun i syfte 
att bedöma huruvida kommunstyrelsen har en ändamålsenlig övergripande 
styrning av processen. 
 
Granskningsrapportens samlade bedömning är att investeringsprocessen är 
tydliggjord och implementerad i kommunen. Rapporten menar dock att den 
politiska styrningen i investeringsprocessen är svag och särskilt att fack-
nämndernas ansvar för sina respektive verksamheter inte säkerställs genom 
investeringsprocessen. Därtill menar revisorerna att investeringsprocessen bör 
beslutas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. 
 
I granskningsrapporten lämnas tre rekommendationer som det önskas svar på. 
Utöver dessa rekommendationer vill revisorerna att kommunstyrelsen besvarar 
vad syftet med internhyressystemet är utöver att ligga till grund för service-
nämndens budget för förvaltning av fastigheterna. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över 
granskningsrapporten och dess rekommendationer.  
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen ska anta kommun-
ledningskontorets yttrande som svar på granskningsrapport av investerings-
processen.  

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Christina Fosnes (M) att kommunstyrelsen ska 
bifalla arbetsutskottets förslag.  
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att bifalla 
arbetsutskottets förslag.   

Beslut 
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt och 
överlämnar det till kommunens revisorer som svar på granskningsrapport av 
investeringsprocessen. 

Protokollsanteckning 
Ledamöterna från M, L och KD redovisar en protokollsanteckning enligt 
följande: 
”Revisorerna har gjort en mycket välkommen genomgång av investerings-
processen i Kalmar kommun. Av denna framgår med all tydlighet att den 
politiska styrningen av investeringsprocessen är svag. Processen bygger också 
på den politiska majoriteten som en instans snarare än våra formella organ 
såsom utskott, nämnder, styrelse och fullmäktige. 
 
Detta är ett problem för oppositionen då möjligheterna till insyn begränsas. I 
våra utskott finns t.ex. finns bara en representant. Detta är sårbart då man inte 
’kan’ vara frånvarande. Vi är hänvisade till de informationer som årligen ges i 
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kommunstyrelsen. Detta blir i huvudsak information i efterhand då många 
beslut som revisorerna påpekar sker på delegation. Att kunna följa ett enskilt 
investeringsobjekt är för allmänheten mycket svårt. 
 
Vi kommer arbeta för att alla partier i fullmäktige ska ha rätt till insynsplatser i 
våra utskott. Detta tror vi skulle vara till gagn för alla då tidig information ger 
möjlighet till bättre förankring, möjlighet att tidigt kunna ställa frågor och 
påverka beslut till det bättre. 
 
Vi välkomnar att nämnderna som helhet kommer att få information och 
återrapportering om sina investeringsbehov, inte som idag bara dess presidier. 
Vi vill också uppmana majoriteten att släppa in oppositionen på ett bredare sätt 
i investeringsprocessen. I många strategiska frågor framåt råder en samsyn och 
en gemensam vilja att utveckla vår kommun. Tidigare dialog skulle skapa mer 
robusta beslut än handlingarna på bordet innan sammanträdet börjar.” 
 

§ 139 

Ekonomirapport 2017 - efter juni månad 
Dnr KS 2017/0001 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 augusti 2017. 

Bakgrund 
Årets första budgetuppföljning, efter april månad, redovisade en helårsprognos 
för årets resultat på 77,4 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 22,4 
mnkr. Motsvarande prognos för årets balanskravsresultat redovisade likaså 77,4 
mnkr.  
 
I denna uppföljning, efter juni månad, har kultur- och fritidsnämnden, barn- 
och ungdomsnämnden, omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd 
reviderat sin tidigare utfallsprognos. Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar 
i denna uppföljning ett överskott på 1,5 mnkr (efter april 0,9 mnkr), barn- och 
ungdomsnämnden 5,8 mnkr (2,8 mnkr), omsorgsnämnden 5,0 mnkr (1,5 
mnkr) och Södermöre kommundelsnämnd 0,5 mnkr (0,0 mnkr). 
 
Övriga nämnder redovisar inga förändringar av sina prognoser jämfört med 
april. Socialnämnden har tidigare redovisat en prognos på -14,0 miljoner 
kronor. För avvikelse motsvarande 9,0 miljoner kronor har nämnden beslutade 
och planerade åtgärder men kan för dessa inte redovisa full helårseffekt. 
Resterande 5,0 miljoner kronor avser ökade kostnader med anledning av 
Försäkringskassans förändrade tillämpning av assistans.  
 
Sammantaget innebär denna nya prognos, för nämndernas nettokostnader, en 
positiv förändring med 7,6 mnkr. För internränta, pensioner, jämförelse-
störande poster m.m. beräknas en budgetavvikelse på 11,0 mnkr, lika med 
uppföljningen efter april månad.  
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Enligt den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och 
Landsting (cirkulär 17:42) beräknas en budgetavvikelse för skatter och 
kommunal utjämning på 2,8 mnkr, en försämring med 2,8 mnkr jämfört med 
prognosen efter april månad.  
 
För finansnettot beräknas en budgetavvikelse på 10,0 mnkr, lika med 
uppföljningen efter april månad. 
 
Efter juni månad uppgår investeringarna till 158,4 mnkr (194,3 mnkr juni 2016)  
Med hänvisning till ovanstående redovisas, efter juni månad, en helårsprognos 
för årets resultat på 82,2 mnkr, en avvikelse mot budget med 27,2 mnkr. 
Motsvarande prognos för årets balanskravsresultat är likaså 82,2 mnkr. 

Överläggning 
Urban Sparre, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomirapporten 
2017 – efter juni månad. 
 
Utifrån socialnämndens redovisning uttalar kommunstyrelsen att det inte är 
möjligt att hantera de ökade kostnaderna inom befintlig budgetram. De 
åtgärder som socialnämnden måste vidta för att hantera budgetavvikelsen 
skulle innebära en risk att nämnden inte uppfyller socialtjänstens lagkrav. 
 

§ 140 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning efter juni 
2017 
Dnr KS 2017/0002 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 augusti 2017.  

Bakgrund 
Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet 
för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. Efter april och augusti 
görs också uppföljning av verksamhetsplanen. 
 
Kommunstyrelsens förbrukning efter juni uppgår till 30,8 % jämfört mot 
riktvärdet 50,0 %. Inom de olika verksamheterna finns både positiva och 
negativa ekonomiska avvikelser som kommenteras i rapporten. Totalt sett 
prognostiserar kommunledningskontoret ett överskott på 4 600 tkr. 

Överläggning 
Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av den ekonomiska 
uppföljningen efter juni 2017. 
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§ 141 

Inrättande av en trygghets- och larmcentral (TLC) 
Dnr KS 2017/0724 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 juni 2017. 

Bakgrund 
Brandkåren har under år 2017 flyttat till nya lokaler i den nya huvudbrand-
stationen I samband med byggandet erhölls ett bidrag från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap för inrättandet av en räddningscentral. 
Räddningscentralen ska svara för säker verksamhet avseende kommunikation, 
samband samt reservanordningar.  
 
Kalmar kommun har som mål att bli Sveriges tryggaste residenskommun. En 
del i detta arbete och i arbetet med att öka tillgängligheten är att samordna larm 
i en trygghets- och larmcentral (TLC) som är bemannad dygnet runt. På 
nationell nivå föreslås ökad kameraövervakning som ett sätt att förebygga och 
klara upp brott vilket också är en fråga som Kalmar kommun drivit på olika 
sätt. Med en TLC så möjliggörs denna funktion. Kommunens ambition är 
också att skapa en funktion som innebär att en enskild person vid behov kan 
ringa ett telefonnummer för ökad trygghet vid hemgång nattetid. Även teknisk 
samordning vid stora evenemang kan kopplas till trygghets- och larmcentralen.  
 
För att betjäna trygghets- och larmcentralen dygnet runt beräknas behovet på 
sikt att vara sju larmoperatörer. Under uppbyggnadsskedet inleds verksam-
heten med fyra larmoperatörer som successivt utökas i takt med att uppdragen 
kommer och därmed även intäkter för utförda uppdrag. En avsiktsförklaring 
har träffats mellan brandkåren och aktuella förvaltningar och bolag om en 
anslutning till kommunens trygghets- och larmcentral.  
 
Personalkostnaderna för de fyra tjänsterna beräknas uppgå till 2 000 000 
kronor årligen. Övriga kostnader beräknas uppgå till 100 000 kronor. 
Personalkostnadernas storlek beror på hur mycket samordning med 
kontaktcenter som kan ske. Genom ett långtgående samarbete mellan 
kontaktcenter och TLC kan bemanning och ledning samordnas på ett effektivt 
sätt. 
 
Intäkterna för verksamheten bedöms uppgå till 1 500 000 till 2 000 000 kronor 
de inledande åren när verksamheten är i full drift för att sedan öka ytterligare. 
Verksamheten beräknas vara självfinansierande efter tre år. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att inrätta en 
trygghets- och larmcentral.  

Överläggning 
Gert Friberg, brandkåren, redogör för ärendet. 
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Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en trygghets- och larmcentral som ett 
led i arbetet med ett tryggare Kalmar. 
 
Projektet finansieras med 4 000 000 kronor från försäljningen av Brandvakten 
7. 
 

§ 142 

Handlingsplan för regional ANDT-strategi (alkohol-, 
narkotika-, doping- och tobakspolitik) för Kalmar län 
2017-2021 
Dnr KS 2017/0805 

Handlingar 
Utdrag ur socialnämndens protokoll den 20 juni 2017, § 143.  
 
Socialförvaltningens skrivelse den 8 juni 2017.  
 
Regional ANDT-strategi och handlingsplan för Kalmar län 2017-2021.  
 
Kalmar kommuns drogpolitiska program 2016-2020. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen Kalmar län har tagit fram en regional strategi och handlingsplan 
för alkohol-, narkotika- doping- och tobakspolitiken (ANDT) som de vill att 
alla länets kommuner ska ställa sig bakom. Den regionala strategin och 
handlingsplanen utgår från den nationella ANDT-strategin vilket även Kalmar 
kommuns Drogpolitiska program gör. Socialförvaltningen som har det samlade 
ansvaret och samordningen för Kalmar kommuns ANDT-arbete tycker att den 
regionala strategin är bra och att den utgör en viktig funktion för att skapa en 
gemensam och samlad strategi för ANDT-arbetet på alla nivåer. 
 
Socialnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige ställer sig bakom 
Länsstyrelsens Regionala ANDT-strategi och handlingsplan för Kalmar län 
2017-2021. 
 
Arbetsutskottet har tillstyrkt socialnämndens förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige ställer sig bakom Länsstyrelsens Regionala ANDT-
strategi och handlingsplan för Kalmar län 2017-2021. 
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§ 143 

Tillägg i socialnämndens reglemente avseende e-
cigaretter och påfyllningsbehållare 
Dnr KS 2017/0807 

Handlingar 
Utdrag ur socialnämndens protokoll den 20 juni 2017, § 146.  
 
Socialförvaltningens skrivelse den 8 juni 2017. 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar socialnämndens förslag att godkänna tillägg i 
socialnämndens reglemente avseende lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. 
 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att föra in ändringarna i 
socialnämndens reglemente.  
 

§ 144 

Tillsynsavgifter för elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare 
Dnr KS 2017/0806 

Handlingar 
Utdrag ur socialnämndens protokoll den 20 juni 2017, § 147.  
 
Socialförvaltningens skrivelse den 8 juni 2017.  
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Förslag till tillsynsavgifter den 7 juni 2017. 

Bakgrund 
Den 1 juli 2017 träder en ny lag, lag om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare, i kraft. Kommunen ska, med anledning av den nya lagen 
om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare, ta emot och administrera anmälningar 
om försäljning av e-cigaretter. Vidare ska kommunen utöva den omedelbara 
tillsynen över att reglerna följs vid försäljningen av e-cigaretter. Kostnaderna 
för tillsyn som de nya reglerna ger upphov till har sin motsvarighet i 
kostnaderna för tillsynen enligt tobakslagens regler. Därför föreslås att 
tillsynsavgifterna för försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare ska 
motsvara tillsynsavgifterna för försäljning av tobak.  
 
Socialnämnden har tagit fram ett förslag till avgifter och tillsynsavgifter 
gällande elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.  
 
Arbetsutskottet har tillstyrkt socialnämndens förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Kommunfullmäktige antar socialnämndens förslag till avgifter för 
tillsynsavgifter enligt lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare samt att de kopplas till konsumentprisindex (KPI). 
 

2. Kommunfullmäktige delegerar till socialnämnden att justera avgifterna 
utifrån KPI. 
 

3. Avgifterna träder i kraft omedelbart efter att protokollet från 
kommunfullmäktiges sammanträde justerats. 

 

§ 145 

Överenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och 
kommunerna i Kalmar län om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
Dnr KS 2017/0768 

Handlingar 
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 15 juni 2017, § 58.  
 
Utdrag ur socialnämndens protokoll den 20 juni 2017, § 144.  
 
Utdrag ur Södermöre kommunsdelsnämnds protokoll den 14 juni 2017, § 50.  
 
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 1 juni 2017.  
 
Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar  
län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
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Bakgrund 
På uppdrag av ”Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och 
angränsade område hälso- och sjukvård” har en arbetsgrupp från landstinget 
och kommunerna i Kalmar län tagit fram en överenskommelse gällande den 
nya Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som 
börjar gälla den 1 januari 2018. Nuvarande Lag om kommunernas 
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (BAL) upphör då att gälla.  
 
Syftet med den nya lagen är att möjliggöra en trygg, säker och smidig övergång 
från slutenvård till öppen vård och omsorg. Befintliga bestämmelser i Hälso- 
och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen om fast vårdkontakt och samordnad 
individuell plan (SIP) ska tillämpas. 
 
Den nya lagen lyfter fram ett personcentrerat och proaktivt arbetssätt där 
utskrivningsplaneringen för att säkerställa den fortsatta vården utanför 
sjukhuset börjar redan vid inskrivningen. 
 
Uppföljning av överenskommelsen följer en särskild angiven plan. Ändring 
och/eller tillägg till denna överenskommelse ska, för att vara bindande, vara 
skriftliga samt undertecknade av båda parterna. Beslut om mindre ändringar 
som inte påverkar överenskommelsens huvudsakliga innehåll kan initieras och 
godkännas av Länsgemensam ledning i samverkan. Uppföljning för år 2018 ska 
ske senast den 31 augusti 2018. Utvärderingen ska vara klar den 31 december 
2018 och parallellt ska en ny överenskommelse tas fram.  
 
Kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län väntas fatta beslut om 
överenskommelsen under hösten 2017. 
 
Omsorgsnämnden, socialnämnden och Södermöre kommundelsnämnd har 
föreslagit att kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen.  
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner 
överenskommelsen.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen mellan Landstinget i 
Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård. 
 

§ 146 

Avgifter för transport av avliden 
Dnr KS 2017/0769 

Handlingar 
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 15 juni 2017, § 57. 
 
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 5 juni 2017. 
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Förslag till avgifter. 

Bakgrund 
Enligt 1 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) HSL innefattas i hälso- och 
sjukvård att ta hand om avlidna. Kommunerna har ansvar för att ta hand om 
de som avlider i särskilda boendeformer och hemsjukvårdspatienter i ordinärt 
boende. 
 
Kommunen har rätt att enligt bestämmelser om vårdavgifter i 26§ hälso- och 
sjukvårdslagen ta ut avgift i samband med omhändertagande av avlidna. 
Avgiften ingår inte i kommunens maxtaxa för äldreomsorg. Det är dödsboet 
som ska betala denna avgift.  
 
I de flesta fall tar anhöriga hand om och beställer transport hos valfri 
transportör. I dessa fall uppstår ett avtalsförhållande och ett betalningsansvar 
direkt mellan dödsboet och transportören, utan att kommunen berörs. 
Kommunens avgift till dödsboet tas ut när anhöriga inte finns eller av annan 
anledning inte ombesörjer att transport beställs till bårhus. Avgiften 
kommunen tar ut av dödsboendet får inte överstiga kommunens självkostnad. 
 
Omsorgsnämnden har föreslagit att en avgift om 1 500 kronor ska tas ut för 
transport av avliden när anhöriga inte själva ombesörjer att denna transport 
beställs.  
 
Arbetsutskottet har tillstyrkt omsorgsnämndens förslag.  

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Christopher Dywik (KD) att kommunstyrelsen 
ska tillstyrka omsorgsnämndens förslag. 
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att tillstyrka 
omsorgsnämndens förslag.   

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Avgift ska tas ut med 1 500 kronor för transport av avliden från särskilt 
boende och hemsjukvårdspatienter i ordinärt boende till bårhus när 
anhöriga inte själva ombesörjer denna transport.  
 

2. Avgiften ska indexregleras enligt taxiindex. 
 

3. Beslutet ska gälla från den 1 oktober 2017. 
 

§ 147 

Försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4 i 
Västra Djurängen (Peab etapp 2) 
Dnr KS 2013/0683 
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Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 juni 2017. 
 
Karta. 

Bakgrund 
Djurängen Bostad AB har sedan 2008 haft en markreservation på området 
med avsikten att bebygga det med rad-/kedjehus. Sedan detaljplanen vann laga 
kraft 2013 har genomförandet av detaljplanen avvaktat anläggandet av den 
bullerskärm som krävs mellan exploateringsområdet och E22/Ölandsleden. 
Enligt tidplan ska anläggandet av bullerskärmen vara färdigt under sommaren 
2017.  
 
Köparen förvärvar del av fastigheten i syfte att bebygga den med 21 rad-
/kedjehus som ska upplåtas med bostadsrätt. Ett tomtpris på 550 000 kronor 
per tomt ger en total köpeskilling om 11 550 000 kronor. 
 
Kommunen har ansökt om avstyckning av två fastigheter om totalt cirka 6 900 
m2. I anslutning till detta område har Djurängen Bostad AB tidigare förvärvat 
mark för flerfamiljshus. 
 
Planutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen får sälja del av fastigheten 
Djurängen 2:4 till Djurängen Bostad AB. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunstyrelsen får sälja del av fastigheten Djurängen 2:4 i Västra Djurängen 
enligt kommunledningskontorets förslag till Djurängen Bostad AB (org.nr 
559023-4026) för en köpeskilling om 11 550 000 kronor. 
 

§ 148 

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, 
indelning i valkretsar och valdistriktsindelning till valet 
2018 
Dnr KS 2017/0601 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 augusti 2017. 
 
Länsstyrelsens skrivelser den 12 maj och 16 maj 2017 inkl. lista över samtliga 
valdistrikt samt antalet röstberättigade 31 mars 2017 per valdistrikt. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen har begärt att kommunfullmäktige tar ställning till ett antal frågor 
som berör det kommande valet 2018. Dels antalet ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige, dels kommunens indelning i valkretsar och valdistrikt. 
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Kommunfullmäktige bestämmer hur många ledamöter och ersättare som 
fullmäktige ska ha. Enligt kommunallagen ska dock en kommun av Kalmars 
storlek ha minst 61 ledamöter. Antalet ersättare ska, enligt beslut i kommun-
fullmäktige, vara hälften av det antal platser som varje parti erhållit i valet. 
Antalet ledamöter och ersättare föreslås vara oförändrat vid 2018 års val. 
 
Vid val till kommunfullmäktige får kommunen delas in i två valkretsar eller fler 
om en kommun har 36 000 röstberättigade eller fler. En valkrets bör utformas 
så att den kan beräknas få minst 13 fasta valkretsmandat. Den ska ha en 
sammanhängande gränslinje, om det inte finns särskilda skäl för något annat. 
Kalmar kommun har sedan tidigare två valkretsar Kalmar Norra och Kalmar 
Södra. Kommunledningskontoret föreslår ingen ändring i valkretsarna då de 
ligger relativt nära varandra befolkningsmässigt. Den 1 mars 2017 hade Kalmar 
Norra 25 668 röstberättigade och Kalmar Södra 26 684 röstberättigade.  
 
Varje kommun ska delas in i geografiska röstningsområden (valdistrikt). Enligt 
vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om 
det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 röstberättigade 
eller fler än 2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 
röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl. 
  
Kalmar har 40 valdistrikt. De förslag på förändringar som föreslås ger utrymme 
för en fortsatt ökande befolkning. I Kalmar kommun har känd byggnation med 
utökning av antalet röstberättigade som följd varit en faktor som påverkat 
valdistriktens gränsdragning. Målsättningen har varit att de nya valdistrikten ska 
vara ”hållbara” även vid förändringar i bostadsbeståndet. Ett minskat antal 
röstberättigade i de största valdistrikten underlättar också rösträknandet. De av 
valnämnden föreslagna förändringarna innebär att antalet valdistrikt utökas 
från 40 till 41. Förändringarna som föreslås är följande: 

• Rockneby-Revsudden delas i två valdistrikt. Efter förändringen får 
valdistrikten 1 097 respektive 956 röstberättigade  

• Delar av valdistriktet Berga förs över till Bergavik. Efter förändringen 
får valdistrikten 1 792 (Berga) respektive 1 271 (Bergavik) 
röstberättigade  

• Del av Djurängen västra förs över till Djurängen östra. Efter 
förändringen får valdistrikten 1 168 (Djurängen västra) respektive 
1 151 (Djurängen östra) röstberättigade  

 
Uppgifterna om röstberättigade baseras på uppgifter från SCB per 2016-12-31. 
De röstberättigade räknas här som de som fyller 18 under året eller är äldre. 
 
Samråd har skett med valnämnden. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunledningskontorets förslag.  

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
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1. Christopher Dywik (KD) föreslår i första hand, med instämmande av 

Max Troendlé (MP), Carl-Henrik Sölvinger (L) och Christina Fosnes 
(M), att ärendet ska återremitteras till valnämnden ”för att få en 
redovisning av de särskilda skäl som föreligger för att Kalmar kommun 
ska ha två valkretsar. 
 
Samt att om särskilda skäl ej föreligger, ompröva beslutet att föreslå att 
Kalmar kommun ska ha två valkretsar. Och istället föreslå kommun-
fullmäktige att avskaffa kommunens valkretsar inför 2018 års val. 
Kalmar kommun ska således, såsom vallagen påbjuder, vara en 
valkrets”. 
 
I andra hand föreslås ”att kommunfullmäktige beslutar att avskaffa 
kommunens valkretsar inför 2018 års val. Kalmar kommun ska således, 
såsom vallagen påbjuder, vara en valkrets”. 
 

2. Johan Persson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka 
arbetsutskottets förslag. 

 
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill 
återremittera ärendet eller avgöra det idag. Han finner att ärendet ska avgöras 
idag.  
 
Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka arbets-
utskottets förslag att Kalmar kommun ska vara indelade i två valkretsar eller 
Christopher Dywiks m.fl. ändringsförslag att Kalmar kommun ska vara en 
valkrets. Han finner att kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande omröstnings-
proposition: ”Den som vill tillstyrka arbetsutskottets förslag röstar ja, den som 
tillstyrka Christopher Dywiks m.fl. förslag röstar nej.” Vid omröstningen avges 
10 ja-röster och 5 nej-röster enligt följande:  
 
Ja-röst: Bertil Dahl (V), Dzenita Abaza (S), Mattias Adolfson (S), Marianne 
Dahlberg (S), Roger Holmberg (S), Elisabeth Gustavsson (S), Lasse Johansson 
(S), Erik Ciardi (C), Thoralf Alfsson (SD) samt Johan Persson (S). 
 
Nej-röst: Christina Fosnes (M), Per Dahl (M), Carl-Henrik Sölvinger (L), 
Christopher Dywik (KD) samt Max Troendlé (MP). 
 
Det innebär att kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka arbetsutskottets förslag. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att det vid valet 2018 ska utses  
61 ledamöter i kommunfullmäktige. Antalet ersättare ska vara hälften 
av det antal platser som varje parti erhållit i valet. Detta innebär ingen 
förändring jämfört med nuvarande fördelning. 
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2. Kommunfullmäktige beslutar att valkretsindelningen vid valet 2018 ska 

vara oförändrad. Kalmar kommun ska således vara indelad i två 
valkretsar Kalmar Norra och Kalmar Södra. 

 
3. Kommunfullmäktige beslutar om tre förändringar i valdistrikten 

jämfört med valet 2014: 
a. Valdistriktet Rockneby-Revsudden delas i två valdistrikt 
b. Del av valdistriktet Berga förs över till Bergavik 
c. Del av Djurängen västra förs över till Djurängen östra 

 
4. Kommunfullmäktige beslutar att namnen på det tidigare valdistriktet 

Rockneby-Revsudden efter delningen bli Rockneby samt Drag-
Revsudden. 

Reservation 
Christina Fosnes (M), Per Dahl (M), Carl-Henrik Sölvinger (L), Christopher 
Dywik (KD) och Max Troendlé (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet 
och anför:  
”Under lång tid har Kalmar kommun varit indelad i två valkretsar. Valkretsarna 
är en rest från 70-talets kommunsammanslagningar, då systemet var utformat 
för att värna vissa kommundelar genom slutna valkretsar. Inget parti hade i 
kommunvalet 2014 kretsindelade listor och vi anser därför att valkretsarna 
spelat ut sin roll. 
 
Från och med valet 2018 gäller nya regler för hur och när valkretsar skall 
tillämpas. Det revolutionerande är att det i kap 4 vallagen § 11 står ”vid val till 
kommunfullmäktige är kommunen en enda valkrets, om inte annat följer av 
12:e §", vilket säger att en kommun med fler än 36 000 röstberättigade 
medborgare kan om man så önskar delas in i två eller fler valkretsar. 
 
Flera kommuner såsom Östersund, Solna, Gävle, Karlstad, Vellinge, Tyresö, 
Lund och Falun har redan anpassat sig efter den nya vallagen och vi anser att 
Kalmar kommun bör ta hänsyn till den nya lagstiftningen. Ärendet behöver 
därför återremitteras till valnämnden för att få en redovisning av de särskilda 
skäl som föreligger för att Kalmar kommun även fortsatt ska ha två valkretsar. 
 
Om särskilda skäl ej föreligger, bör valnämnden ompröva beslutet att föreslå 
att Kalmar kommun ska ha två valkretsar och istället föreslå 
Kommunfullmäktige att avskaffa kommunens valkretsar inför 2018 års val. 
Kalmar kommun ska således, såsom vallagen påbjuder, vara en valkrets. 
 
Vi reserverar oss således mot kommunstyrelsens beslut att inte återremittera 
ärendet för noggrannare prövning och kommunstyrelsens avslag av vårt 
yrkande om att endast ha en valkrets i Kalmar kommun vid valet 2018.” 

Protokollsanteckning 
Jennie Uller (L) instämmer via en protokollsanteckning i Christina Fosnes (M) 
m.fl. reservation.  
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§ 149 

Permutation av Stiftelsen samfonden för 
lantmannaskolor 
Dnr KS 2017/0836 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 juli 2017. 
 
Ansökan om permutation. 
 
Årsredovisning 2016. 
 
Tidigare permutationshandlingar. 
 
Protokoll övertagande av stiftelse Kalmar kommun. 

Bakgrund 
Enligt Stiftelsen samfonden för lantmannaskolors stadgar ska disponibel 
avkastning användas för elever vid skolor för lantbruks- och trädgårds-
utbildning till premier, stipendier och studieresor. 
 
Stiftelsens ringa tillgångar och det nuvarande ränteläget ger en liten avkastning. 
Den årliga avkastningen är för låg för att stiftelsens ändamål ska kunna 
uppfyllas på ett tillfredsställande sätt samt för att täcka skäligt arvode för 
förvaltning av stiftelsen.  
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen ansöker om permutation av 
Stiftelsen samfonden för lantmannaskolors stadgar.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ansöka hos Kammarkollegiet att yrka att 
upphäva de föreskrifter i Stiftelsen samfonden för lantmannaskolors stadgar 
som anger att endast avkastningen får delas ut, så att även kapitalet får 
användas för ändamålet. 
 

§ 150 

Motion från Pelle Sederkvist (M) om FIFA-kvalitet på 
kommunens konstgräs 
Dnr KS 2017/0363 

Handlingar 
Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 1 juni 2017, § 63. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 18 maj 2017. 
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Bakgrund 
Pelle Sederkvist (M) föreslår i en motion att Kalmar kommun ska ha minst en 
konstgräsplan för fotboll som är godkänd av FIFA och att minst en konstgräs-
plan ska ha FIFA Quality Pro-standard. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har yttrat sig över motionen och tycker 
sammanfattningsvis att motionens syfte, att verka för högsta kvalitet av 
konstgräsplaner, i huvudsak är bra. Förvaltningen anser dock att det gällande 
inriktningsbeslutet, om att erbjuda ändamålsenliga anläggningar till 
föreningslivet med hög kvalitet, är tillräckligt. Vilka kvalitets- och/eller 
certifieringskrav som ska ställas, bestäms efter dialog med föreningslivet, där 
hänsyn tas till aktuella behov och förändrade förutsättningar. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige avslår 
motionen.  
 
Arbetsutskottet har tillstyrkt kultur- och fritidsnämndens förslag.  

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 

1. Christina Fosnes (M) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka 
motionen.  
 

2. Marianne Dahlberg (S) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka 
kultur- och fritidsnämndens förslag att avslå motionen.  

 
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
kultur- och fritidsnämndens förslag att avslå motionen.  

Beslut 
Kommunstyrelen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen från Pelle Sederkvist (M) om att minst 
en av Kalmar kommuns konstgräsplaner ska vara godkänd av FIFA och minst 
en ska ha FIFA Quality Pro-standard. 

Reservation 
Ledamöterna från M reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  
 

§ 151 

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - omlokalisera 
delar av kommunens förvaltning 
Dnr KS 2017/0042 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse rev. den 14 juni 2017. 
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Utdrag ur protokoll från Kalmars lokala brottsförebyggande råd den 30 maj 
2017, § 19. 
 
Motion. 

Bakgrund 
Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår i en motion att kommunledningskontoret får 
i uppdrag att utreda möjligheten att omlokalisera delar av kommunens 
förvaltningar till lämplig kommun- eller stadsdel i trygghetsskapande syfte. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över 
motionen. Av yttrandet framgår bland annat följande: 
Polisens trygghetsundersökning för Kalmar kommun visar att områden med 
lägst upplevd trygghet ligger inom Kalmar tätort. Vid en analys av antalet 
arbetstillfällen per område och resultatet av trygghetsundersökningen så syns 
inget samband mellan antal arbetstillfällen och upplevd trygghet.  
 
Lokaliseringen av de kommunala arbetsplatserna sker utifrån verksamhetens 
behov. Större delen, cirka 75 procent, av de kommunala arbetstillfällena är 
lokaliserade utanför Kalmar centrum.  
 
Kalmar kommun har fått förfrågan från stiftelsen Trygga Sverige om att delta i 
arbetet med BoTryggt 2030. Resultatet ska bli en handbok för brottsföre-
byggande och trygghetsskapande i bostäder och bostadsområden. Kalmar 
kommun deltar dessutom i ett nätverk om säkra platser tillsammans med 
Kungliga Tekniska Högskolan. 
 
Motionärens tankegångar och resultatet av ovanstående arbete ska tas tillvara 
inom den fysiska planeringen och i det löpande arbetet med planering av 
verksamhetens behov av lokaler, genom att alltid pröva den geografiska 
placeringen. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 11 april 2017 att remittera ärendet till Kalmars 
lokala brottsförebyggande råd för yttrande.  
 
Brottsförebyggande Rådet behandlade motionen den 30 maj 2017. Rådet ger 
samstämmigt stöd till de överväganden som framkommer i kommunlednings-
kontorets förslag och delar kontorets bedömning.  
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på motionen om att omlokalisera delar av kommunens förvaltning.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om att omlokalisera delar av 
kommunens förvaltning. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 
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Protokollsanteckning 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”Självfallet är det så att en del av kommunens personal finns utanför 
stadsgränsen. Vi som kommun ska finns där medborgarna finns i skolor, 
särskilda boenden, förskolor och familjecentraler. Redan här kan vi med vår 
närvaro bidra i trygghetshänseende lokalt i kommunens olika delar. Vi har 
också ett stort antal anställda som idag har administrativa uppgifter där platsens 
betydelse har mindre roll. Andra värden som ändamålsenliga lokaler, 
meningsfulla arbetsuppgifter, att kunna sitta tillsammans i arbetslaget och 
möjlighet att ta sig till och från jobbet kanske är viktigare än platsen. 
 
Arbetsplatser i sig behöver inte betyda en ökad trygghet. Det är beklagligt att 
man i svaret så snävt bara betraktar om det finns ett samband mellan 
arbetsställen och trygghet. Det är vad som händer med stadsdelen ur ett 
bredare perspektiv, närområdet och hur det förvaltas som jag tror kunde bidra 
positivt till trygghet. Att området får ett lyft och en tydlig kommunal närvaro är 
positivt. 
 
Flera av våra prioriterade detaljplaner innehåller centrumplanering bl.a. 
Lindsdal och Norrliden. Andra är intressanta då de ligger i stadsdelar utanför 
stadskärnan men centralt t.ex. RiFA-tomten. Här vore klokt redan i detaljplan 
möjliggöra verksamhet av typen kommunal förvaltning för framtiden. 
 
I en växande kommun behövs fler kommunanställda. Det gör att det är trångt 
på Kvarnholmen för kommunens tjänstemän och det finns svårigheter inom 
flera förvaltningar och enheter med att få sitta samlat. Flera omflyttningar av 
personal kommer att behövas i närtid bl.a. i samband med att arbetet med 
Kulturcentrum påbörjas.  
 
Lokaler är en av kommunens största kostnadsposter. Även om en flytt alltid är 
förknippad med olika transaktionskostnader; flyttkostnader, produktions-
bortfall, kostnader för nyanskaffning av möbler, inredning, utrustning med 
mera, kan sådana tillfälliga kostnader ofta kan försvaras genom lägre 
lokalkostnader räknat per arbetsplats vid en ny etablering. De lokaler som 
tomställs med attraktivt läge kan användas till annat och därigenom stärka 
ekonomi och uppnå andra mål, som till exempel fler bostäder.  
 
Det finns i min mening alltså flera positiva aspekter med att tänka utanför 
centrum vad gäller placering av kommunal förvaltning än bara 
trygghetsskapande även om jag tror att rätt placerat skulle kommunal 
förvaltning kunna ha positiva effekter i detta avseende.  
 
I Stockholms stad har ett arbete pågått sedan 2013 med att flytta ut kommunal 
förvaltning till ytterstaden. I Västerås planeras en liknande flytt till området 
Bäckby.” 
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§ 152 

Motion från Per Dahl (M), Björn Brändewall (L) och 
Christopher Dywik (KD) - Äldreboenden ska konkurrera 
med livskvalitet - inte bara lägsta pris 
Dnr KS 2017/0482 

Handlingar 
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 15 juni 2017, § 53. 
 
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 29 maj 2017. 
 
Motion. 

Bakgrund 
Per Dahl (M), Björn Brändewall (L) och Christopher Dywik (KD) föreslår i en 
motion att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda hur 
kvalitetsaspekter ska kunna få större påverkan på resultatet av upphandlingar 
samt att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utforma riktlinjer 
för uppföljning av kvalitetsarbetet för äldreboenden, lika för alla utförare, 
kommunala som enskilda.  
 
Omsorgsförvaltningen har tagit fram ett yttrande över motionen. Av yttrandet 
framgår bland annat följande: 
I en upphandling måste man formulera vilka krav man har på den tjänst som 
ska upphandlas och hur man ska kunna utvärdera inkomna anbud. De krav 
som ställs i en upphandling av vård och omsorg utgår ifrån omsorgsnämndens 
egen verksamhet och de krav som finns på det egna utförandet. 
 
I de senaste upphandlingar som gjorts har det i anbudsunderlaget angivits ett 
stort antal kvalitetskrav som den blivande entreprenören ska tillgodose. De 
kvalitetskraven är samma krav som omsorgsnämnden har på den egna 
kommunala verksamheten. Om det ska ställas högre kvalitetskrav på en 
blivande entreprenör så krävs det andra politiska beslut i en eventuell 
kommande upphandling.  
 
Omsorgsförvaltningen har riktlinjer och rutiner för uppföljning av 
kvalitetsarbetet både i egen och upphandlad verksamhet och som följs upp 
årligen. 
 
Omsorgsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
Arbetsutskottet har tillstyrkt omsorgsnämndens förslag.  

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Per Dahl (M) och Carl-Henrik Sölvinger (L) att 
kommunstyrelsen ska tillstyrka motionen.  
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Efter att överläggningen avslutats frågar ordförande om kommunstyrelsen vill 
tillstyrka eller avstyrka motionen. Han finner att kommunstyrelsen avstyrker 
motionen.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att omsorgsnämnden 
har kvalitetskrav där kvalitetsaspekter har stor påverkan på resultatet av 
upphandlingar samt har riktlinjer för uppföljning av kvalitetsarbetet på 
äldreboenden som är lika för alla utförare. 

Reservation 
Ledamöterna från M, L och KD reseverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
 

§ 153 

Motion från Per Dahl (M) om beslutsrutinerna vid 
uppföranden av nya äldreboenden 
Dnr KS 2017/0346 

Handlingar 
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 15 juni 2017, § 54. 
 
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 29 maj 2017. 
 
Motion. 

Bakgrund 
Per Dahl (M) föreslår i en motion att Kalmar kommun borde se över sina 
beslutsprocesser när nya äldreboenden beslutas och beställs, för att möjliggöra 
bättre övergripande diskussions- och påverkansmöjligheter för de förtroende-
valda i nämnden i ett tidigt stadium av beslutsprocessen. Vidare föreslås att 
kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att låta utreda hur en sådan 
beslutsprocess skulle kunna utformas.  
 
Omsorgsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige avslår motionen 
eftersom rutiner redan finns för delaktighet för omsorgsnämndens ledamöter i 
beslutsprocessen för nya äldreboenden.  
 
Arbetsutskottet har tillstyrkt omsorgsnämndens förslag.  

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Per Dahl (M) föreslår att kommunstyrelsen ska 
tillstyrka motionen.  
 
Efter att överläggningen avslutats frågar ordförande om kommunstyrelsen vill 
tillstyrka eller avstyrka motionen. Han finner att kommunstyrelsen avstyrker 
motionen.  
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Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen eftersom rutiner redan finns för 
delaktighet för omsorgsnämndens ledamöter i beslutsprocessen för nya 
äldreboenden. 

Reservation 
Ledamöterna från M, L och KD reseverar sig mot beslutet att avstyrka 
motionen.  
 

§ 154 

Motion från Christina Fosnes (M) om motprestation vid 
försörjningsstöd 
Dnr KS 2016/0968 

Handlingar 
Utdrag ur socialnämndens protokoll den 20 juni 2017, § 142. 
 
Socialförvaltningens skrivelse den 8 juni 2017. 
 
Motion. 

Bakgrund 
Christina Fosnes (M) föreslår i en motion att Kalmar kommun utreder 
förutsättningarna för kommunen att utkräva motprestation för försörjnings-
stöd inom kommunen. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 17 januari 2017 att återremittera ärendet till 
socialnämnden för att förtydliga beslutsunderlaget samt beslutsformuleringen 
när det gäller motprestation vid försörjningsstöd inom socialtjänsten.  
 
Socialförvaltningen har därför utrett frågan igen och tagit fram ett förslag till 
yttrande. Av yttrandet framgår bland annat följande: 
En grundläggande förutsättning för rätten till ekonomiskt bistånd är att den 
som kan arbeta står till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söker arbete. 
Det är en form av motprestation som ställs på alla sökande. En person som 
deltar i arbetsförmedlingens åtgärder anses stå till arbetsmarknadens 
förfogande och har då rätt till ekonomiskt bistånd om behovet inte kan 
tillgodoses på annat sätt. Det ställs krav på att den enskilde accepterar anvisade 
arbeten, utbildningar och andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 
 
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder är enligt lag statens ansvar och social-
tjänstens åtgärder får inte ersätta de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Det är 
staten, genom Arbetsförmedlingen, som har den totala överblicken och 
kompetensen när det gäller rätt insats och matchning av arbetssökande.  
 
Gällande förslaget att utreda förutsättningarna att utkräva motprestation för 
försörjningsstöd inom kommunen anses att detta är en fråga som inte behöver 
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utredas då detta regleras enligt socialtjänstlagen och är något som redan sker 
vid handläggning av försörjningsstöd.  
 
Socialnämnden har förslagit att kommunfullmäktige avslår motionen om att 
utreda förutsättningarna för kommunen att utkräva motprestation för 
försörjningsstöd inom kommunen.  
 
Arbetsutskottet har tillstyrkt socialnämndens förslag.  

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 

1. Christina Fosnes (M) föreslår, med instämmande av Christopher 
Dywik (KD) och Carl-Henrik Sölvinger (L), att kommunstyrelsen ska 
tillstyrka motionen.  
 

2. Roger Holmberg (S) föreslår att kommunstyrelsen ska avstyrka 
motionen.  

 
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill 
tillstyrka eller avstyrka motionen. Han finner att kommunstyrelsen avstyrker 
motionen.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen om att utreda förutsättningarna för 
kommunen att utkräva motprestation för försörjningsstöd inom kommunen. 

Reservation 
Christina Fosnes (M) reserverar sig mot beslutet och anför: 
”Jag beklagar avslag på min motion ’Motprestation vid försörjningsstöd’. 
 
Med stöd av Socialtjänstlagen (4 Kap §4) kan socialnämnden ställa individuellt 
anpassade krav om motprestation för dem som uppbär försörjningsstöd. I de 
kommuner där krav om motprestation införts, i samarbete med arbets-
förmedlingen, har det medfört förbättrade förutsättningar för den enskilde att 
komma i arbete, utbildning och tiden för försörjningsstöd har blivit kortare. 
Det finns goda exempel från andra kommuner för Kalmar kommun att ta 
lärdom av där en utredning om genomförande om krav om motprestation vid 
försörjningsstöd hade varit att föredra framför avslag. 
 
Enligt Socialtjänstlagen 4 kap, Rätten till bistånd 4§ står följande 
’Socialnämnden får begära att den som får försörjningsstöd under viss tid ska 
delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet 
om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknads-
politisk åtgärd. 
 
Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket ska 
syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att komma in på 
arbetsmarknaden eller där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den ska 
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utformas medskyldig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och 
förutsättningar. 
 
Socialnämnden ska samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt 
första stycket. Lag (2013-421)’.” 
 
Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverar sig mot beslutet och anför: 
”Samhället ska ha höga förväntningar på egenförsörjning. Det är viktigt att 
mötas av en tydlig signal om att man har ett eget ansvar för sin försörjning. 
Det ska finnas ett aktivitetskrav på arbetsföra människor med försörjningsstöd 
t.ex. att genomföra praktik, arbetsträning eller att man som arbetssökande ska 
söka arbete utanför kommungränsen. Det finns idag en möjlighet att ställa en 
sådan motprestation för att erhålla försörjningsstöd, men den tillämpas inte i 
Kalmar. 
Kalmar bör tillämpa motprestation för försörjningsstöd inte bara med att man 
ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Att stå till arbetsmarknadens 
förfogande innebär inte att man får ett jobb. Arbetsförmedlingen ska självklart 
erbjuda åtgärder och ha ett huvudansvar, men för den enskilde är det viktigt 
med sysselsättning även i avvaktan på jobb eller åtgärder från AF, en väntan 
som idag tyvärr kan bli alldeles för lång. För att öka individens anställnings-
barhet och ge en meningsfull vardag ska kommunen ställa krav och erbjuda 
t.ex. praktikplats i avvaktan på AFs åtgärder. Människor ska förhindras till 
passivitet och sysslolöshet. Det är viktigt i ett läge när varannan person i 
Kalmar med försörjningsstöd har det på grund av arbetslöshet. Genom att 
fokusera på vad människor kan bidra med visar samhället tilltro till människors 
förmåga.” 
 
Christopher Dywik (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag.  
 

§ 155 

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Testa Japanska 
toaletter 
Dnr KS 2017/0097 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 31 maj 2017. 
 
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 30 mars 2017, § 20. 
 
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 8 mars 2017. 
 
Motion. 

Bakgrund 
Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår i en motion att: 



 30 (50) 
Kommunstyrelsen 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2017-09-05 

 
- Omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna till ett 

pilotprojekt med japanska toaletter på ett utvalt vård- och 
omsorgsboende. 

- Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda i vilka övriga 
kommunala verksamheter japanska toaletter ska kunna fylla en 
funktion. 

 
Omsorgsförvaltningen har gjort en utredning kring motionen som visar att det 
är ett intressant förslag men som behöver analyseras ytterligare innan man går 
vidare med att pröva dessa i projektform, både ur användar- och personal-
perspektiv. Det sker en enorm utveckling inom E-hälsoområdet och 
välfärdsteknik och omsorgen arbetar med att ta fram en strategi för att kunna 
göra en samlad helhetsbedömning av området. Japanska toaletter kommer, 
efter samma utvärdering som övriga intressanta utvecklingsområden, tas med 
om det är ett möjligt utvecklingsområde som en del i den strategi som 
förvaltningen ska arbeta fram inom E-hälsoområdet. 
 
Kommunledningskontoret har inhämtat synpunkter från kultur- och 
fritidsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen, Södermöre kommun-
delsförvaltning samt socialförvaltningen på motionen. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunledningskontorets och omsorgs-
förvaltningens yttrande ska utgöra svar på motionen.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att yttrandena från omsorgsförvaltningen och 
kommunledningskontoret ska utgöra svar på Carl-Henrik Sölvingers (L) 
motion om att testa japanska toaletter.  
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  

Protokollsanteckning 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
 ”Sverige och Kalmar ligger på många områden efter i användandet av ny 
teknik i omsorgen. Här finns stora vinster att göra för den enskildes valfrihet, 
delaktighet i sin omsorg och möjligheten att bevara sin integritet. För vår 
personal kan ny teknik frigöra tid från rutinmässig omsorg som istället kan 
läggas på kvalitativa sociala insatser.  
 
I en rapport från danska myndigheten SFI från 2016 görs en bred ansats 
gällande ny teknik i välfärden allmänt och även toaletter behandlas (sid 36).  
Kanske kunde denna rapport vara till hjälp i omsorgsförvaltningens arbete med 
en strategi och handlingsplan för ny teknik i omsorgen. 
https://www.sfi.dk/publikationer/velfaerdsteknologi-i-plejeboliger-11450/  
 
Bland de svenska kommunerna har t.ex. Västerås kommit långt i arbetet med 
e-hälsa. Även här borde inspiration kunna hittas.  
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Omsorgsnämnden skriver i sitt yttrande att vissa frågor behöver utredas t.ex. 
vilka effekter användandet av tekniken har för hygien, personal och brukare. 
Vad gäller just japanska toaletter har danska socialstyrelsen utvärderat deras 
kommuners mångåriga användning av tekniken. De utredde redan 2012 precis 
de frågor omsorgsförvaltningen lyfter ang. personal, brukare och kostnader. 
Med det underlaget och nyare publikationer torde detta kunna anses utrett. 
http://docplayer.dk/6157134-Demonstrationsprojekt-aeldre-
oghandicapvenlige- toiletter.html 
 
I övrigt gläds jag åt ett positivt svar på motionen och ser fram emot att se ny 
teknik i form av japanska toaletter i våra verksamheter. Ny teknik bidrar till 
valfrihet i metod gällande de tjänster kommunen tillhandahåller.” 
 

§ 156 

Motion från Max Troendlé (MP) och Mark Hammar (MP) 
om bättre skyltning av elbilsplatser 
Dnr KS 2017/0332 

Handlingar 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 14 juni 2017, § 125.  
 
Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 12 maj 2017. 
 
Motion den 22 mars 2017. 

Bakgrund 
Max Troendlé (MP) och Max Hammar (MP) menar i sin motion att dagens 
skyltning är olyckligt utformad. En stor del av dagens bilister förstår inte vad 
tilläggsskylten ”T24” innebär. Vidare menar de att dessa platser är fyllda av 
vanliga bilar.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att samhällsbyggnadsnämndens 
yttrande ska utgöra svar på motionen. Av yttrandet framgår att Transport-
styrelsen har tagit fram vägmärke ”T24” som gäller nationellt. Den betyder att 
endast fordon med möjlighet till extern laddning får parkera, denna ska 
kombineras med vägmärke E 19 ”Parkering”. Vägmärket presenterades i VMF 
(Vägmärkesförordningen) 2012 och är ett relativt nytt vägmärke och  
där Kalmar kommun skyltade upp sina första ”ladd-platser” på allmän plats 
under 2016 och är således en tämligen ny företeelse för Kalmarborna. För att 
klargöra att parkering endast gäller vid laddning, går det att skylta via 
tilläggstavla T22 ”Endast vid laddning av elfordon”. Detta har förtydligats med 
ny uppmärkning och omskrivning av de lokala trafikföreskrifterna av dessa 
ladd-platser och de är nu fullt övervakningsbara. 
 
Arbetsutskottet har tillstyrkt samhällsbyggnadsnämndens förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
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Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämndens yttrande ska 
utgöra svar på Max Troendlés (MP) och Mark Hammars (MP) motion om 
bättre skyltning av elbilsplatser. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 
 

§ 157 

Motion från Max Troendlé (MP) och Mark Hammar (MP) 
om elkvot och laddgaranti i ett modernt Kalmar 
Dnr KS 2017/0335 

Handlingar 
Motion den 22 mars 2017. 
 
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 8 juni 2017. 
 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 14 juni 2017, § 124. 

Bakgrund 
Max Troendlé (MP) och Mark Hammar (MP) föreslår i en motion att Kalmar 
kommuns parkeringsnorm kompletteras med en kvot för parkeringar utrustade 
med möjlighet till laddning av fordon samt att utreda kvotens lämpliga storlek 
samt en årlig ökning fram till 2030. Vidare föreslås att Kalmarhem AB inför en 
garanti om att boende ska erbjuda laddplats inom två månader från önskemål. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att den 
avslås. Enligt yttrandet har Kalmar kommun som mål att vara Fossilbränslefri 
2030 samt att cykeltrafiken och resandet med kollektivtrafik årligen ska öka. 
Det är ett arbete som stadigt går framåt och där cykeltrafiken har ökat med 20 
% sedan 2012 och ungefär en lika stor ökning i kollektivtrafik under samma 
tidsperiod.  
 
Kalmar kommuns verksamhetsplan fastslår dessutom att ”Vi ska hitta former 
för en samexistens mellan trafikslagen där vart och ett fyller sin uppgift”. Det 
innebär, i enlighet med kommunens Översiktsplan, att alla transportslag 
behövs men för att uppnå målet Fossilbränslefri kommun 2030 så ska cykel 
och gång premieras i centrala Kalmar och kollektivtrafik utanför centrum.  
En utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar har gjorts både med publika ladd-
stolpar i centrala Kalmar samt laddstolpar i fastigheter både av Kalmarhem, 
K.ifab och privata aktörer.  
 
Kalmarhem har i dagsläget 24 laddplatser och under året kommer ytterligare 14 
stycken och en ansökan finns inne för 22 till. Trycket på de befintliga 24 
platserna är lågt, trots marknadsföring, och Kalmarhem AB bedömer att med 
de laddplatserna så kommer behovet att täckas under överskådlig tid. 
 
För att bli fossilbränslefri kommun 2030 måste laddstolpar och elbilar ses i ett 
större sammanhang där hela transportsystemet och dess infrastruktur är  
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inkluderat. Den nuvarande p-normen bör möjligen ses över och anpassas i ett 
senare skede. Det är också för tidigt att undersöka huruvida Kalmarhem ska 
erbjuda en garanti för laddplatser då området är komplext.  
 
I sken av det pågående arbete med helheten kopplat till trafik och infrastruktur, 
samt osäkerhet kring hur en laddstolpegaranti skulle påverka mål kopplat till 
ökad cykling och kollektivtrafik, gör att eventuella krav kopplat till laddstolpar 
bör undersökas i ett senare skede. 
 
Arbetsutskottet har tillstyrkt samhällsbyggnadsnämndens förslag.  

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Max Troendlé (MP) att kommunstyrelsen ska 
tillstyrka motionen. 
 
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill 
tillstyrka arbetsutskottets förslag eller motionen. Han finner att kommun-
styrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämndens yttrande ska 
utgöra svar på Max Troendlés (MP) och Mark Hammars (MP) motion elkvot 
och laddgaranti i ett modernt Kalmar. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 

Protokollsanteckning 
Max Troendlé (MP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”Att inte halka efter i omställningen av transportsektorn är otroligt viktigt för 
att Kalmar ska fortsatt vara attraktiv som kommun att besöka och bo i. Därför 
har Miljöpartiet lagt en motion som föreslår ett kvotsystem för laddstolpar i 
parkeringsnormen, och att Kalmarhem ska kunna tillhandahålla laddstolpar 
med långsamladdning i närområdet där kunder till Kalmarhem med elbil bor 
om de anmäler det.  
 
Vi tycker det är bra att Kalmar kommun arbetar med att i första hand övergå 
till transportslagen cykel- och kollektivtrafik, men det är inte alla som kan ta 
bussen eller cykeln när de ska handla, till jobbet, eller till centrum för att fika 
med sina vänner. Vissa behöver köra bil för att kunna åtnjuta friheten i 
vardagen vi alla vill ha, och även om det lär bli färre allteftersom förbindelserna 
med cykel- och kollektivtrafik blir bättre och bättre kommer somliga även i 
fortsättningen behöva ta bilen, varför vi anser det är viktigt att det finns en 
infrastruktur som kan klara av den mängd elbilar som prognostiseras.” 
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§ 158 

Motion från Max Troendlé (MP): Avskaffa tjänstemän - 
tillsätt tjänstepersoner 
Dnr KS 2017/0514 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 augusti 2017. 
 
Motion.  

Bakgrund 
Max Troendlé (MP) föreslår i en motion att Kalmar kommun ersätter 
könsprefixen ”-man” och ”-kvinna” med det könsneutrala ”-person” i alla 
kommande sammanhang som kommunen använder dessa beteckningar. Max 
Troendlé skriver att språkets makt är stor. De ord vi använder kan styra 
människors förväntningar, uppfattningar och antingen rasera eller cementera 
patriarkala strukturer.  
 
Kommunledningskontoret har yttrat sig över motionen. Enligt Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) används ordet tjänsteperson mer och mer i 
landets kommuner. I samband med att Malmö stad införde beteckningen 
tjänsteperson begärde de in yttranden från polismyndigheten och åklagar-
kammaren som inte hade inte någon synpunkt på att ändra benämningar på 
deras tjänstemän än vad som regleras i brottsbalken och annan lagtext. Det 
finns inget juridiskt hinder för kommunen att ersätta begreppet tjänsteman 
med tjänsteperson i kommunens handlingar. Personalenheten inom Kalmar 
kommuns kommunledningskontor har inte några invändningar. Kalmar 
kommun använder sedan flera år könsneutrala yrkesbeteckningar t.ex. 
handläggare, administratör. Det påverkar exempelvis inte lönekartläggningar 
eller jämförelser mellan olika yrkeskategorier enligt personalenheten. Termen 
tjänsteperson används redan idag inom kommunen, men det finns inte någon 
statistik över hur vanlig användningen är.  
 
Språkrådet rekommenderar könsneutrala tjänstebeteckningar. En och samma 
benämning på yrkestitlar och andra personbeteckningar bör användas om både 
kvinnor och män. Ett antal ord med -man har ganska oproblematiskt ersatts 
med andra ord och former; riksdagsman har till exempel blivit riksdagsledamot. 
Tjänsteman tycks dock höra till de mer fasta och svårutmönstrade 
benämningarna, kanske för att det är en slags titel. Det finns i dag ingen 
officiell rekommendation för vad man kan använda i stället. Ibland kan man 
precisera sig eller fokusera på andra begrepp och använda handläggare, anställd 
och så vidare. Men för exakt det begrepp som tjänsteman står för finns inget 
motsvarande ord.  
 
Sedan flera år tillbaka har språkvården dock gett tjänsteperson som ett möjligt 
alternativ, en ordform som ansluter till mönstret med talesman till talesperson. 
Tjänsteperson förekommer dessutom redan en del i språkbruket och används 
bland annat av organisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
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liksom av flera kommuner. I takt med ett ökat bruk kommer tjänsteperson 
troligen bli alltmer accepterat.  
 
Kommunledningskontoret gör bedömningen att förutsättningarna för att 
ersätta suffixet - ”person”, måste studeras noga. För att ändra beteckningen -
”man” och -”kvinna” med det könsneutrala ”-person”, som motionen kräver, i 
alla kommande sammanhang, krävs en genomgång för att definiera vilka 
sammanhang som är aktuella. Bland begrepp som förekommer i den 
kommunala verksamheten och inkluderar ”man” finns exempelvis ombuds-
man, huvudman, lekman och god man.  
 
Det är också viktigt, vid ett eventuellt byte, att kontrollera om det finns lagliga 
hinder för att genomföra förändringen. En nämndeman är inte anställd av 
Kalmar kommun utan arbetar inom tingsrätt, hovrätt, förvaltningsrätt och 
kammarrätt. Begreppet är lagstadgat och är inte något som Kalmar kommun 
råder över.  
 
Med hänvisning till ovanstående förhållande föreslår kommunledningskontoret 
att kommunfullmäktige beslutar att enbart ersätta beteckningen tjänsteman 
med tjänsteperson i de sammanhang där kommunen använder dessa 
beteckningar.  
 
Kommunledningskontoret föreslår vidare att tjänsteperson användas i allt nytt 
material och successivt ändras vid revidering av material samt att information 
sprids ut till nämnder och förvaltningar. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige antar kommunlednings-
kontorets yttrande som svar på Max Troendlés (MP) motion om att avskaffa 
tjänstemän och tillsätta tjänstepersoner.  

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 

1. Max Troendlé (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka 
arbetsutskottets förslag med följande tillägg: 
”Att Kalmar kommun utreder vilka andra könsbestämda suffix som 
kan ersättas av könsneutrala suffix, och återkomma till kommun-
fullmäktige med förslag på förändringarna som är lämpliga att 
genomföra.” 
 

2. Bertil Dahl (V) och Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår att 
kommunstyrelsen ska tillstyrka arbetsutskottets förslag.  
 

3. Christopher Dywik (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska avstyrka 
arbetsutskottets förslag.  

 
Först frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka eller avstyrka 
arbetsutskottets förslag. Han finner att kommunstyrelsen tillstyrker 
arbetsutskottets förslag.  
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Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande omröstnings-
proposition: ”Den som vill tillstyrka arbetsutskottets förslag röstar ja, den som 
vill avslå förslaget röstar nej.” Vid omröstningen avges 13 ja-röster, 1 nej-röst 
och 1 ledamot avstår från att rösta enligt följande:  
 
Ja-röst: Christina Fosnes (M), Bertil Dahl (V), Dzenita Abaza (S), Mattias 
Adolfson (S), Marianne Dahlberg (S), Roger Holmberg (S), Elisabeth 
Gustavsson (S), Lasse Johansson (S), Erik Ciardi (C), Per Dahl (M), Carl-
Henrik Sölvinger (L), Max Troendlé (MP) samt Johan Persson (S). 
 
Nej-röst: Christopher Dywik (KD). 
 
Avstår: Thoralf Alfsson (SD). 
 
Det innebär att kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka arbetsutskottets förslag.  
 
Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Max 
Troendlés tilläggsförslag. Han finner att tilläggsförslaget avslås. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande från den 
18 augusti 2017 ska utgöra svar på Max Troendlés (MP) motion om att 
avskaffa tjänstemän och tillsätta tjänstepersoner. Det innebär att i alla 
sammanhang där kommunen använder beteckningen tjänsteman i stället 
använda beteckningen tjänsteperson.   
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  

Reservation 
Christopher Dywik (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Max Troendlé (MP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”Miljöpartiet gläds åt att ha fått igenom att begreppet tjänsteman nu byts mot 
tjänsteperson. Att skapa ett språk där människor oavsett kön känner sig 
inkluderade i begrepp de omfattas av är en viktig del i att skapa ett samhälle där 
alla, oavsett utseende och bakgrund, har samma möjligheter i livet.” 
 

§ 159 

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Frihet att 
löneväxla mot tjänstepension 
Dnr KS 2017/0458 

Handlingar 
Utdrag ur personalutskottets protokoll den 14 juni 2017, § 35. 
 
Motion.  
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Bakgrund 
Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår i en motion att Kalmar kommun ska erbjuda 
möjligheten att löneväxla mot tjänstepension då det kan var ett sätt för 
kommunen som arbetsgivare att attrahera och behålla duktiga medarbetare, där 
förmåner av olika slag kan vara en faktor som avgör i valet av Kalmar kommun 
som arbetsgivare. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande: 
Kommundirektören har i en skrivelse från 11 maj 2017 framfört följande:  
Sedan avdragsrätten för privat pensionssparande togs bort har efterfrågan från 
medarbetarna ökat om möjligheten att avsätta del av sin lön till pension och 
förvaltningscheferna har haft frågan uppe vid ett flertal tillfällen. Flera andra 
kommuner har infört löneväxling och konkurrensen vid rekrytering av chefer 
och specialister har ökat. Kalmar kommun har som andra kommuner mycket 
svårt att rekrytera vissa yrkesgrupper och för dessa kan möjligheten till 
löneväxling vara ett av de skäl som avgör vilken kommun de vill söka sig till.  

Löneväxling ska ses som en förmån som kan göra Kalmar kommun mer 
attraktiv som arbetsgivare och underlätta rekrytering av nya medarbetare. I och 
med lärarlönelyftet så har också målgruppen vuxit i antal. 
 
Med anledning av skrivelsen från kommundirektören så beslutade personal-
utskottet den 17 maj 2017 att ge personalenheten i uppdrag att ta fram 
riktlinjer för att införa löneväxling i Kalmar kommun samt att ta fram förslag 
till reviderad pensionspolicy för fastställande i kommunstyrelsen. 
 
Personalutskottet har föreslagit att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på motionen om att löneväxla mot tjänstepension. 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 

1. Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår, med instämmande av Christina 
Fosnes (M) och Christopher Dywik (KD), att kommunstyrelsen ska 
tillstyrka motionen. 
 

2. Bertil Dahl (V) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka 
personalutskottets förslag.  
 

Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill 
tillstyrka motionen eller personalutskottets förslag. Han finner att kommun-
styrelsen tillstyrker personalutskottets förslag. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om att löneväxla mot 
tjänstepension.  
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  
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Reservation 
Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverar sig skriftligen mot beslutet och anför: 
”En kort bakgrund till hanteringen av detta ärende. 
Den 19 april 2017 lämnade jag in min motion om att löneväxla mot 
tjänstepension. Något ärende diskussion eller information om denna 
möjlighethar inte hanterats i personalutskottet. Inför utskottets sammanträde 
den 17 maj presenterades en skrift från 11 maj där man redogjorde för att detta 
var ett arbete som pågått en tid inom majoriteten. Uppdrag gavs den 17 maj att 
revidera pensionspolicyn för att möjliggöra en löneväxling mot tjänstepension, 
man skulle då kunna hantera revideringen samtidigt som min motion i juni. 
 
Underbart tänker motionären eftersom det var precis det jag ville. Vid 
sammanträdet 14 juni väljer man att skyffla om dagordningen, samt stryka den 
viktigaste meningen i yttrandet ’Utifrån skrivelsen samt personalutskottets 
beslut föreslås att kommunfullmäktige bifaller motionen.’ Förslaget till beslut 
blev istället att den ska anses besvarad. Jag tycker det är synd att politiker, 
förvisso i opposition, processas bort då konstruktiva förslag lämnas. Istället för 
att gemensamt kunna tala om varför förslaget är bra hamnar känner jag mig 
nödgad att ha en hönan eller ägget diskussion om vem som kom på idén först. 
Hade ärendet blivit ett politiskt beslut nu om inte motionen lämnats in? Vem 
vet? Att behöva ge bakgrunden känns inte konstruktivt men nödvändigt för att 
inte helt dumförklaras för ’att slå in öppna dörrar’ eller andra floskler då 
motionen går till fullmäktige men policyn stannar i kommunstyrelsen. 
 
Åter till förslaget. Möjligheten att löneväxla mot tjänstepension kommer bli 
möjligt i Kalmar kommun precis som jag föreslagit i min motion. Det är det 
viktiga. Jag välkomnar denna möjlighet och tror att det kan vara en pusselbit 
bland flera i att attrahera och behålla den allt större grupp av duktiga 
medarbetare som genom bl.a. lärarlönelyftet tjänar över inkomsttaket. Utan 
duktiga chefer, specialister, skolledare och pedagoger klarar vi inte av de 
utmaningar som följer med ett växande Kalmar. Vi ska vara en attraktiv 
arbetsgivare och måste kunna konkurrera med alla medel för att få de bästa 
medarbetarna.” 
 
Ledamöterna från M och KD reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag.  
 

§ 160 

Medborgarförslag om Mental Health First Aid-
utbildningar (MHFA/Första hjälpen till psykisk hälsa) 
Dnr KS 2017/0390 

Handlingar 
Medborgarförslag den 31 mars 2017. 
 
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 augusti 2017.  
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Bakgrund 
Förslagsställarna föreslår att kommunen ska påbörja utbildningar i Mental 
Health First Aid (MHFA/Första hjälpen till psykisk hälsa) för högstadie- och 
gymnasieelever i första hand, men även ha som mål att utbilda alla kommun-
anställda i MHFA för att minska antalet depressioner och självmord i 
kommunen. 
 
Kalmar kommun har sedan 2016 ca 10 instruktörer i utbildningskonceptet 
MHFA, verksamma i barn- och ungdomsförvaltningen, kultur- och fritids-
förvaltningen, omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen och Södermöre 
kommundelsförvaltning. Instruktörerna är en kommungemensam resurs som 
genomför utbildningar för personal i kommunens olika verksamhetsdelar. 
Utbildningar genomförs på efterfrågan i olika verksamheter men erbjuds också 
som ”öppen kurs” för personal i människonära verksamheter genom 
kommunens gemensamma internutbildningssystem.  
 
Det finns precis som förslagsställarna framhåller ett stort behov av utbildning 
till framför allt icke-medicinsk personal och elever i skolan, där MHFA – 
konceptet skulle kunna vara aktuellt för personal medan det finns ett särskilt 
program för elever som handlar om hur man skall agera om man själv eller 
någon i ens närhet mår dåligt. Just denna elevutbildning har visat sig vara en 
viktig del för att förebygga suicid hos unga.  
 
I Kalmar kommuns verksamhetsplan med budget 2017 har kommunstyrelsen i 
uppdrag att ta fram en handlingsplan för att förebygga suicid och minska den 
psykiska ohälsan. I denna handlingsplan kommer både MHFA och andra 
evidensbaserade insatser, riktade till olika målgrupper, bl.a. skolungdomar, att 
ingå. Handlingsplanen beräknas vara klar för politisk behandling under 
december 2017. 

Överläggning 
Under överläggningen presenterar förslagsställaren sitt medborgarförslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska utgöra 
svar på medborgarförslaget om MHFA-utbildningar (Mental Health First Aid). 
 
Medborgarförslaget ska härmed anses besvarat. 

Protokollsanteckning 
Max Troendlé (MP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”Miljöpartiet uppskattar att detta medborgarförslag lagts, och tackar de som 
skrivit det. Det är precis som skribenterna säger att den första man som elev 
vänder sig till när man drabbats av psykisk ohälsa är ens vänner, inte 
skolpersonalen. Miljöpartiet håller därför helt med om att ge ungdomar i 
Kalmar kommun MHFA-utbildningar, och gläds åt att det är på gång i 
kommunen.” 
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§ 161 

Medborgarförslag om att ge Romerna en plats 
Dnr KS 2016/1017 

Handlingar 
Medborgarförslag den 18 oktober 2016. 
 
Kommunledningskontorets yttrande den 11 augusti 2017.  

Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Kalmar 
kommun ska bli ett föredöme för resten av landet genom att ge romerna en 
plats att vara på till dess att deras möjligheter hemma förändrats.  
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över 
medborgarförslaget. Av yttrandet framgår följande: 
Efter att serviceförvaltningen mottagit klagomål om nedskräpning, eldning 
m.m. anvisades en plats ute vid Salve till utsatta EU-medborgare. Där skulle ett 
mindre antal husvagnar ställas upp och möjlighet ges för enklare matlagning, 
dusch och toalett samt sophanteringen. I samband med det gjordes 
parkeringen om till 30-dagarsparkering och serviceförvaltningen sökte tillfälligt 
bygglov m.m.  
   
Lösningen med Salve var en tillfällig lösning på ett nationellt problem. Antalet 
husvagnar och människor som vistades ute vid Salve ökade och i samband med 
en anmälan om risk för brand genomförde Brandkåren en tillsyn i slutet av 
oktober 2016. Tillsynen resulterade i ett beslut där serviceförvaltningen fick ett 
föreläggande om att vidta en rad åtgärder, bland annat när det gäller uppvärm-
ning av husvagnar, avstånd mellan husvagnar samt att tillgodose att släcknings-
utrustning finns på anläggningen. Utvecklingen av den sanitära situationen i 
området tillsammans med de brister som Brandkåren pekade på gjorde att 
serviceförvaltningen valde att informera berörda och stänga den 16 november 
2016.  
 
Antalet EU-migranter som vistas i kommunen har minskat sedan i vintras. 
Socialförvaltningen uppskattar antalet idag till runt 40 stycken. Kalmar 
kommun har sedan stängningen av Salve fört en kontinuerlig dialog med 
frivilliga organisationer, kyrkan m.fl. för att hitta en gemensam lösning, 
framförallt inför vintern. Det som undersöks är då en form av övernattning 
vintertid (”tak över huvudet”). Att anvisa en särskild plats likt den som fanns 
ute vid Salve och som förslagsställaren vill bedöms utifrån tidigare erfarenheter 
inte som aktuellt.  
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på medborgarförslaget om att ge romerna en plats.  

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Dzenita Abaza (S) att kommunstyrelsen ska 
bifalla arbetsutskottets förslag. Efter att överläggningen beslutar kommun-
styrelsen att bifalla arbetsutskottets förslag.  
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Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets yttrande från den 11 
augusti 2017 ska utgöra svar på medborgarförslaget om att ge romerna en 
plats. 
 
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.  

Protokollsanteckningar 
Bertil Dahl (V) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”Vi ställer oss bakom kommunledningskontorets förslag till beslut. 
Förslagställaren tar upp en mycket viktig fråga som handlar om vår 
medmänskliga skyldighet att hjälpa andra människor som behöver vårt stöd i 
en utsatt situation. Vi delar också beskrivningen av situationen för Romerna. 
 
Efter ’Salve-stängningen’ betonade vi vikten av att finna en lösning för någon 
form av härbärge för hemlösa och människor i tillfälligt behov av stöd, som 
exempelvis EU-migranterna. Ett arbete tillsammans med frivillig  
 
organisationerna har pågått en längre tid, men tyvärr utan att mer konkreta 
föreslag kommit fram. Därför måste detta arbete förstärkas så att vi kan få 
fram ett eller flera konkreta förslag på en lösning så fort som möjligt.” 
 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”Salve-lägret och dess politiska behandling har varit sorglig. Liberalerna stödde 
en stängning av lägret, att anvisa var inte en bra lösning men stängningen 
kunde ha gjorts mycket bättre. Man skulle haft en tydlig tidsplan och också en 
tydlig beredskap för vad som kan hända efter en stängning. Viktigast av allt att 
man också tagit ansvar för det politiskt under hela processen. 
 
Liberalerna har varit aktiva i frågan om fattiga EU-medborgare som uppehåller 
sig i vår kommun. Bland annat antog kommunfullmäktige vårt förslag om 
översatta informationskort med rättigheter och skyldigheter som nu finns att 
dela ut. 
 
Vi vet att en långsiktigt förbättrad situation för gruppen fattiga EU-
medborgare bara kan uppnås genom insatser i hemländerna. Ett tiggeriförbud 
löser inte detta. Vi har därför föreslagit ett formaliserat samarbete mellan 
Kalmar kommun och en Rumänsk kommun. Tanken är att Kalmar skulle 
kunna hjälpa till med att t.ex. utveckla skola och socialtjänst på plats i 
Rumänien. Vårt förslag i kommunen behandlas nu och vi väntar nu på besked 
från regeringen hur ett sådant projekt kan finansieras. Vi hoppas att en sådan 
möjlighet kommer att finnas. 
 
Vi saknar också en beredskap under vinterns kallaste månader för att 
härbärgera fattiga EU-medborgare som saknar boende nattetid som påtalas 
svaret på medborgarförslaget. Vi välkomnar att man utreder detta och kommer 
stödja en sådan lösning. I Växjö har man löst detta med ett 3-årigt avtal mellan 
kommunen och Diakonicentrum. Vi Liberaler anser att en liknande lösning 
borde gå att hitta även i Kalmar. 
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Vi har ett ansvar att bistå med akut nödbistånd för alla som uppehåller sig i vår 
kommun, ansvaret är större för barn. Akut nödbistånd innefattar möjlighet till 
hemresa, mat och värme för dagen och akut sjukvård. Varken mer eller mindre. 
Det ansvaret ska vi ta. Det handlar om värdighet och medmänsklighet. Ingen 
ska frysa ihjäl i en bil på en parkering i Kalmar. Liberalerna vill se värdighet här 
och åtgärder där.” 
 
Christopher Dywik (KD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”Kåre Erikssons medborgarförslag om romernas situation är vällovligt. Vi ett 
medmänskligt ansvar att hjälpa till på bästa sätt. 
 
Men särlösningar för romerna har inte visat sig hjälpa dem, tvärtom. Den 
’tillfälliga’ campingen på parkeringen vid gamla Salve har varit långt ifrån 
problemfri. Förutom eldfaran så har det förekommit både sexuella övergrepp, 
småflickor som går förbi har blivit jagade och ridande har fått utstå sten-
kastning. Stulna husvagnar har påträffats och det har rapporterats om 
utpressning och beskyddarverksamhet. Det var inte en hållbar situation. Inte 
heller att den har hjälpt tiggarna ur sin utsatta situation.  
 
Givetvis kan man hjälpa kortsiktigt genom att ge mat eller varm dryck och de 
generella stöden till hemlösa bör givetvis kunna omfatta även romerna.  
 
Men om man verkligen vill hjälpa de som tigger ur utanförskapet. Så görs inte 
det genom småskrammel i en kopp i Sverige eller genom att understödja de 
som utnyttjar sina landsmän såsom det gjordes på Kalmar dämme. Utan 
genom att skänka pengar till de hjälporganisationer och kyrkor i Sverige och 
Rumänien som hjälper tiggarna att själva lyfta sig ur sin situation – genom att 
ge dem utbildning och ett riktigt jobb. Hjärta till hjärta, Hoppets stjärna, Liv 
och ljus är några av dessa organisationer som jobbar långsiktigt i Rumänien för 
att lyfta romerna ur sin utsatta situation.  
 
’Ge en man en fisk och han äter sig mätt för stunden. Lär honom att fiska och 
han blir mätt för livet’.” 
 

§ 162 

Medborgarförslag om samhällsplikt 
Dnr KS 2017/0618 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 augusti 2017. 
 
Medborgarförslag. 

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

Överläggning 
Under överläggningen presenterar förslagsställaren sitt medborgarförslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte genomföra ett testprojekt avseende 
samhällsplikt.  
 
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.  
 

§ 163 

Yttrande över Lantmäteriets rapport Sakersättning och 
fasta avgifter vid lantmäteriförrättningar 
Dnr KS 2017/0621 

Handlingar 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 14 juni 2017, § 127. 
 
Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 5 juni 2017. 
 
Lantmäteriets rapport den 30 mars 2017. 

Bakgrund 
Lantmäteriet har lämnat ett förslag att införa en möjlighet till sakersättning för 
vissa förrättningstyper och en fast administrativ avgift för vissa definierade 
delmoment i förrättningsprocessen. Förslaget innebär att Lantmäteriet ges 
möjlighet att besluta om föreskrifter om vilka förrättningar som ska omfattas 
av sakersättning och för vilka delmoment i förrättningar som en administrativ 
avgift ska tas ut samt om avgifternas storlek. Genom den föreslagna ändringen 
blir det i många fall tydligare och enklare för sakägarna som berörs av en 
lantmäteriförrättning att veta vad kostnaden blir.  
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Lantmäteritaxan används både av den statliga och av de kommunala 
lantmäterimyndigheterna. En kommunal lantmäterimyndighet får besluta om 
en egen taxa men den måste i så fall vara lägre än den statliga, en möjlighet 
som sällan använts. Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun använder den 
statliga lantmäteritaxan.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunstyrelsen antar 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande som sitt och överlämnar det till 
Näringsdepartementet.  

Beslut 
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsnämndens yttrande som sitt och 
överlämnar det till Näringsdepartementet som Kalmar kommuns yttrande över 
Lantmäteriets rapport Sakersättning och fasta avgifter vid lantmäteri-
förrättningar 
 

§ 164 

Yttrande över förslag om regionalt utvecklingsansvar i 
Stockholms, Kalmar och Blekinge län (Ds 2017:20) 
Dnr KS 2017/0694 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 30 juni 2017. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har fått möjlighet att yttra sig över Finansdepartementets 
promemoria om Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och 
Blekinge län (Ds 2017:20).  
 
Enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar 
landstingen i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, 
Hallands Västra Götalands, Örebro, Västmanlands, Gävleborgs, 
Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län samt Gotlands kommun för 
insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling samt för 
upprättande och fastställande av länsplaner för regional transportinfrastruktur. 
 
Förslaget till lagändring innebär att landstingen i Stockholm, Kalmar och 
Blekinge län kommer att överta det regionala utvecklingsansvaret i respektive 
län. 
 
Kalmar kommun har tidigare ställt sig bakom ansökan från Landstinget i 
Kalmar läns ansökan om att överta det regionala utvecklingsansvaret från 
Regionförbundet från och med den 1 januari 2019. Efter lagändringen kommer 
Landstinget i Kalmar län att bilda en regionkommun med ett direktvalt 
regionfullmäktige. 

Beslut 
Kalmar kommun tillstyrker Finansdepartementets förslag till lag (2010:630) om 
ändring i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. 
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Delegationsbeslut 
 
-  Fullmakt för kanslichefen Jonas Sverkén att företräda Kalmar kommun  

KS 2017/0096 
 

-  Yttrande över Novilo AB:s ansökan om utökning av tillstånd för 
kameraövervakning för McDonalds på Polhemsgatan 
KS 2017/0551 
 

-  Beslut att avslå ansökan om gästfrihet vid Kalmar Renässansgille  
KS 2017/0613 
 

-  Svar på remiss om Skolverkets förslag till förändringar i styrdokument med 
anledning av regeringsbeslut om nationella IT-strategier för grundsärskolan 
och specialskolan  
KS 2017/0630 
 

-  Beslut att avstå yttrande över remiss om fördjupad översiktsplan för 
Borgholm-Köpingsvik i Borgholms kommun 
KS 2017/0814 
 

-  Beslut att avstå yttrande över remiss om fördjupad översiktsplan för 
Djupviksområdet i Borgholms kommun 
KS 2017/0815 
 

-  Tilldelningsbeslut rörande upphandling, del av Varvsplatsen  
KS 2017/0826 
 

-  Yttrande över ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning på 
Krösatågen som trafikerar Karlskrona-Emmaboda-Nybro-Kalmar 
KS 2017/0828 
 

-  Yttrande över IKEA Svenska Försäljning AB:s ansökan om 
kameraövervakning  
KS 2017/0830 
 

-  Yttrande över Kalmar Öland Airports ansökan om kameraövervakning 
KS 2017/0833 
 

-  Yttrande över förslag till nya föreskrifter för väg E22, Kalmar län 
KS 2017/0850 
 

-  Beslut att Kalmar kommun avstår yttrande över remiss om nytt lagförslag 
om e-fakturering vid offentlig upphandling (Ds 2017:31) 
KS 2017/0874 
 

-  Beslut att avstå yttrande över remiss om betänkandet av kvalificerad 
välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 
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2017:37)  
KS 2017/0647 
 

-  Beslut att avstå yttrande över remiss om skyldighet för vissa offentliga 
funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument 
KS 2017/0695 
 

-  Beslut att avstå yttrande över remiss av delbetänkande SOU 2017:40, För 
dig och för alla  
KS 2017/0696 
 

-  Beslut att avstå yttrande över remiss av betänkandet SOU 2017:49, EU:s 
dataskyddsförordning och utbildningsväsendet 
KS 2017/0723 
 

-  Yttrande över Jonas Smaker AB, restaurang Tullhusets ansökan om 
kameraövervakning 
KS 2017/0738 
 

-  Beslut att avstå yttrande över remiss av betänkandet 
personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) 
KS 2017/0749 
 

-  Försäljning av fastigheten Åby 6:35  
KS 2017/0741 
 

-  Försäljning av fastigheten Teknikern 3 
KS 2017/0742 
 

-  Försäljning av fastigheten Kokerskan 8 
KS 2017/0743 
 

-  Försäljning av fastigheten Råsbäck 1:109 
KS 2017/0728 
 

-  Försäljning av fastigheten Åby 6:29 
KS 2017/0729 
 

-  Försäljning av fastigheten Operatören 2 
KS 2017/0730 
 

-  Försäljning av fastigheten Operatören 4 
KS 2017/0731 
 

-  Försäljning fastigheten Operatören 3 
KS 2017/0782 
 

-  Försäljning av fastigheten Kilen 7 
KS 2014/0886 
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-  Försäljning av fastigheten Enbäret 1 

KS 2016/0222 
 

-  Försäljning av fastigheten Plogen 13 
KS 2016/0492 
 

-  Försäljning av fastigheten Kokerskan 4 
KS 2017/0801 
 

-  Försäljning av fastigheten Ljungby 16:250 
KS 2017/0802 
 

-  Förlängning av markreservation för Prospecta Fastighetskapital AB på del 
av Oxhagen 2:1 
KS 2016/0895 
 

-  Förlängning av markreservation för Eriksson och Ahlqvist AB på del av 
fastigheten Dörby 7:7 
KS 2017/0299 
 

-  Yttrande över Länsstyrelsens ansökan om kameraövervakning 
KS 2017/0627 
 

-  Yttrande över bygglovsansökan på fastigheten Fontänen 4 
KS 2017/0635 
 

-  Yttrande över föreläggande över detaljplan för kv. Stensö 2:106 
KS 2017/0642 
 

-  Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Ljungby 16:236 
KS 2017/0644 
 

-  Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Takstolen 5 
KS 2017/0645 
 

-  Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Åby-Slät 1:113 
KS 2017/0652 
 

-  Avtal och överenskommelse om fastighetsbildning rörande del av 
fastigheterna Harby 3:204, Harby 16:1 och Harby 1:83 
KS 2017/0670 
 

-  Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Liljan 8 
KS 2017/0672 
 

-  Beslut om att avstå yttrande över samråd om behovsbedömning och 
förslag på avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning 
KS 2017/0677 
 

-  Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Köpebrevet 6 
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KS 2017/0678 
 

-  Beslut om uppräkning av taxa för sotning och brandskyddskontroll 
KS 2017/0681 
 

-  Yttrande över Svenska Sjöräddningssällskapet ansökan om 
kameraövervakning med drönare 
KS 2017/0712 
 

-  Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Skalden 7 
KS 2017/0713 
 

-  Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Stickelbäret 7 
KS 2017/0714 
 

-  Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Smörblomman 5 
KS 2017/0715 
 

-  Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Dampehammar 1:66 
KS 2017/0716 
 

-  Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Ejdern 2 
KS 2017/0717 
 

-  Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Dovhjorten 6 
KS 2017/0718 
 

-  Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Ljungby 3:21 
KS 2017/0719 
 

-  Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Kilen 4 
KS 2017/0720 
 

-  Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Spaden 4 
KS 2017/0721 
 

-  Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Spinetten 3 
KS 2017/0722 
 

-  Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Soluret 5 
KS 2017/0726 
 

-  Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Rådmannen 1  
KS 2017/0754 
 

-  Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Dörby 8:164  
KS 2017/0755 
 

-  Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Neptunus 3 
KS 2017/0756 
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-  Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Flintan 2 
KS 2017/0770 
 

-  Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Gnejsen 1 
KS 2017/0771 
 

-  Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Harby 1:168 
KS 2017/0772 
 

-  Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Harby 17:16 
KS 2017/0773 
 

-  Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Krankelösa 2:2 
KS 2017/0774 
 

-  Granneintyg fastigheten Karlslunda-Fagerhult 2:51 
KS 2017/0784 
 

-  Avtal och överenskommelse om fastighetsbildning och rörande 
Fallskärmen 4 och 6 
KS 2017/0791 
 

-  Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Arkaden 5 
KS 2017/0800 
 

-  Sammanställning delegationsbeslut inom kommunledningskontorets 
projekt- och exploateringsenhet – juli 2017  
KS 2017/0848 
 

-  Anställningar på kommunledningskontoret, maj och juni 2017 
KS 2017/0023 
 

 

Anmälningsärenden 
 
-  Protokoll från arbetsutskottet 13 juni  och 20 juni 2017  

KS 2017/0016 
 

-  Reviderat trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2025 
KS 2012/0430 
 

-  Protokoll från personalutskottet 14 juni och 16 augusti 2017 
KS 2017/0015 
 

-  Protokoll från planutskottet 20 juni 2017 
KS 2017/0020 
 

-  Omsorgsnämndens internkontrollplan 2016 
KS 2016/0473 
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Kommunstyrelsen 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2017-09-05 

 
 

-  Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport för maj 2017 
KS 2017/0004 
 

-  Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport för juni 2017 
KS 2017/0004 
 

-  Beslut om tillsyn mot Överförmyndarnämnden i Kalmar kommun för 
handläggningen av ett ärende om god man 

  KS 2017/0246 
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UTDRAG 
 

Sammanträdesdatum 

2017-04-25 

 

Socialnämnden 
 
 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 2 maj 2017. 
 

§ 94 

Ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2017 

Dnr SN 2017/0238.11.01 

Handlingar 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-10. 
Rapport ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2017. 
 
Förvaltningschef Cecilia Frid redogör för ärendet. 

Bakgrund 

Socialnämnden ska kvartalsvis redovisa ej verkställda beslut till Inspektionen 
för vård och omsorg, IVO. Besluten ska även redovisas till kommunens 
revisorer samt rapporteras till kommunfullmäktige. Detta enl. 28 § f-h, lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS samt 16 kap 6 § f-h, 
socialtjänstlagen, SoL. De beslut som inte har verkställts inom tre månader från 
datum då beslut togs samt avbrott i verkställigheten som har varat mer än tre 
månader ska rapporteras.  
 
I bifogad fil finns redovisning av de beslut som rapporterats till IVO för 1:a 
kvartalet 2017. Redovisningen avser ärenden som tidigare rapporterats med 
datum för när de verkställts, ärenden som kvarstår som ej verkställda samt 
ärenden som tillkommit under senaste kvartalet. 

Anledning till att beslut ej verkställts enligt SoL 

Insatsen kontaktfamilj har i tre ärenden inte verkställts med anledning av att 
barn i en familj varit placerade i jourhem. Fr.o.m. mars 2017 är insatsen 
kontaktfamilj aktuell igen för syskonen. Verkställighet har inte kunnat ske i ett 
par ärenden p.g.a. att tillfrågad uppdragstagare tackat nej eller att den enskilde 
tackat nej. Det har tillkommit två nya ärenden sedan förra kvartalet inom 
SoL/IFO samt två nya ärenden inom SoL/omsorg funktionshindrade. 

Anledning till att beslut ej verkställts enligt LSS 

När det gäller insatsen kontaktperson inom LSS, har beslut inte verkställts 
eftersom några personer tackat nej till föreslagen kontaktperson. I några fall är 
anledningen att den enskilde önskar skaffa kontaktperson inom det egna 
nätverket. Det förekommer även att tilltänkta kontaktpersoner tackar nej till 
uppdrag antingen i samband med förfrågan eller efter att kontaktpersonen 
träffat den enskilde. I ett par ärenden är kontaktperson klar och kommer att 
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Socialnämnden UTDRAG 

  Sammanträdesdatum 
   2017-04-25 

 

 

tillsättas under april. Det har tillkommit åtta nya ärenden inom LSS, i huvudsak 
insatsen kontaktperson, sedan senaste kvartalet. 
 
Det har tillkommit tre nya ärenden när det gäller bostad för vuxna sedan 
senaste kvartalet. Ett par personer har tackat nej till erbjuden bostad. I fem 
ärenden är den enskilde erbjuden bostad med inflyttning i april respektive juni.  
 
 
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen avseende ej verkställda 
beslut för 1:a kvartalet 2017 och överlämna denna till kommunfullmäktige. 
Sammanställningen skickas även till kommunrevisorerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekreterare 

 
Martina Eriksson 
 
 

Justeras 

 
Roger Holmberg (S) Lars Petersson (SD) 
ordförande  
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Rapport ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2017 

Socialnämnden ska kvartalsvis redovisa ej verkställda beslut till IVO, inspektionen för vård och 
omsorg. De beslut som inte har verkställts inom tre månader från datum då beslut togs samt 
avbrott i verkställigheten som varar mer än tre månader ska rapporteras. 
 

Ej verkställda beslut enligt SoL per 2017-03-31 (Kvartal 1) 
Bistånd 

  

SoL 

OF  

IFO 

Datum för 

gynnande 

beslut 

Datum för  

avbrott 

  

Datum för  

verkställighet 

  

Datum för  

avslut utan  

verkställighet 

Kön 

  

Bostad IFO 2016-06-20  2017-01-31  M 

Kontaktfamilj IFO 2016-06-07    M 

Kontaktfamilj IFO 2016-07-13*    M 

Kontaktfamilj IFO 2016-07-13*    K 

Kontaktfamilj IFO 2016-07-13*    K 

Kontaktfamilj IFO 2016-12-22    M 

Kontaktperson IFO 2016-12-14    M 

Kontaktperson OF  2016-06-01 2017-01-04  K 

Kontaktperson OF 2016-11-21    M 

Kontaktperson OF 2016-11-16    M 

 
Insatsen kontaktfamilj har i tre ärenden inte verkställts med anledning av att barn* i en familj 
varit placerade i jourhem. From mars 2017 är insatsen kontaktfamilj aktuell igen för syskonen. 
Verkställighet har inte kunnat ske i ett par ärenden pga. att tillfrågad uppdragstagare tackat nej  
eller att den enskilde tackat nej. 
 
Det har tillkommit två ärenden sedan förra kvartalet inom SoL/IFO samt två ärenden inom 
SoL/omsorg funktionshindrade 
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Ej verkställda beslut enligt LSS per 2017-03-31 (Kvartal 1) 
Bistånd 

  

Datum  

för gynnande 
beslut 

Datum för  

avbrott  

Datum för  

verkställighet  

Datum för  

avslut utan  
verkställighet 

Kön 

  

Kontaktperson 2016-09-09   2017-02-24 M 

Kontaktperson  2016-08-31 2017-03-08  K 

Kontaktperson  2016-05-31 2017-03-09  K 

Kontaktperson  2014-11-17   M 

Kontaktperson 2015-09-23**    K 

Kontaktperson 2015-11-01    M 

Kontaktperson 2015-12-30**    M 

Kontaktperson  2016-01-29   M 

Kontaktperson  2016-02-05**   K 

Kontaktperson  2016-02-29   K 

Kontaktperson  2016-03-31   K 

Kontaktperson 2016-04-05    M 

Kontaktperson 2016-05-03    M 

Kontaktperson 2016-05-16    K 

Kontaktperson 2016-06-15    M 

Kontaktperson 2016-07-28    M 

Kontaktperson  2016-08-31   K 

Kontaktperson 2016-09-21    M 

Kontaktperson 2016-10-27    M 

Kontaktperson  2016-10-31   K 

Kontaktperson 2016-11-15    K 

Kontaktperson 2016-11-15    M 

Kontaktperson  2016-11-30   K 

Kontaktperson 2016-12-01**    K 

Kontaktperson 2016-12-14    K 

Korttidsvistelse 
stödfamilj 

2016-11-24    M 

Markeringen ** innebär delvis verkställt beslut. 

 
När det gäller kontaktpersoner inom LSS har beslut inte verkställts eftersom några personer 
tackat nej till föreslagen kontaktperson. I några fall är anledningen att den enskilde önskar skaffa 
kontaktperson inom det egna nätverket. Det förekommer även att tilltänkta kontaktpersoner 
tackar nej till uppdrag antingen i samband med förfrågan eller efter att kontaktpersonen träffat 
den enskilde. I ett par ärenden är kontaktperson klar och kommer att tillsättas under april. 
 
Det har tillkommit åtta nya ärenden inom LSS, i huvudsak kontaktperson, sedan senaste 
kvartalet. 
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Ej verkställda beslut enligt LSS per 2017-03-31 (Kvartal 1) 
Bistånd 

  

Datum  

för gynnande 

beslut 

Datum för  

avbrott  

Datum för  

verkställighet  

Datum för  

avslut utan  

verkställighet 

Kön 

  

Bostad för  

vuxna 

2016-09-13  2017-01-01  M 

Bostad för  
vuxna 

2016-08-24  2017-01-14  M 

Bostad för  

vuxna 

2014-09-12    M 

Bostad för  

vuxna 

2015-01-28    M 

Bostad för  
vuxna 

2015-12-04    M 

Bostad för  

vuxna 

2016-03-01    M 

Bostad för  

vuxna 

2016-04-29    M 

Bostad för  
vuxna 

2016-07-01    M 

Bostad för  

vuxna 

2016-07-11    K 

Bostad för  

vuxna 

2016-07-11    M 

Bostad för  
vuxna 

2016-08-25    M 

Bostad för  

vuxna 

2016-10-04    M 

Bostad för  

vuxna 

2016-12-07    K 

Bostad för  
vuxna 

2016-12-28    M 

Ett par personer har tackat nej till erbjuden bostad. I fem ärenden är den enskilde erbjuden 
bostad i april respektive juni.  
 
Det har tillkommit tre nya ärenden när det gäller bostad för vuxna sedan senaste kvartalet. 
 
 









































































































































Rättsenheten

Beslut
2017-06-28

sid 1 (3)
203-7627-16

Överförmyndarnämnden i Kalmar kommun
Box 611
391 26 Kalmar 

Tillsyn över Överförmyndarnämnden i Kalmar 
kommun 

Utredningen 

Anmälan 

Länsstyrelsen har mottagit en anmälan med klagomål mot Överförmyndarnämnden i 
Kalmar kommun (härefter nämnden). I anmälan har i huvudsak följande anförts. Ett 
ensamkommande barn har haft svårt att få tag på sin gode man. Denne har farit illa av att 
inte få kontakt eftersom denne därmed inte fått tillgång till medlen från Migrationsverket 
och inte får information om vem som kommer vara juridiskt ombud i asylprocessen. 
Personalen på barnets boende och handläggare på socialförvaltningen har försökt få till 
stånd en lösning. Nämnden har underrättats men inget har hänt i ärendet. 

I övrigt har upplysts att det finns två ungdomar som har en god man som sagt upp sig från 
sitt uppdrag på grund av sjukdom. Ungdomarna är oroliga och undrar om de kommer få en 
ny god man förordnad. 

Till anmälan har bifogats en omfattande mailkonversation mellan handläggare på nämnden, 
personalen på boendet och handläggare på socialförvaltningen.  

Överförmyndarens yttranden

I yttranden till Länsstyrelsen har nämnden anfört i huvudsak följande. 

Nämnden har informerats om att den gode mannen inte varit kontaktbar. När nämnden väl 
fick tag på den gode mannen blev hon väldigt bestört över innehållet i anmälan. Hon 
menade att hon varit på boendet och också hos det juridiska ombudet. Vid samtal med 
personal på boendet uppgavs att den gode mannen setts vid något tillfälle. Den gode 
mannen begärde därefter att entledigas från sitt uppdrag. Hon entledigades den 18 juli 2016 
och en ny god man förordnades. 



Tillämpliga bestämmelser

Det följer av 16 kap. 1 § föräldrabalken, FB, att överförmyndaren enligt bestämmelserna i 
detta kapitel skall utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. 
Denna tillsyn gäller också gode män för ensamkommande barn enligt 12 § lagen (2005:429) 
om god man för ensamkommande barn. 

Enligt 16 kap. 3 § första stycket FB ska överförmyndaren granska förvaltare och gode mäns 
verksamhet med ledning av de förteckningar, årsräkningar, sluträkningar samt andra 
handlingar och uppgifter angående förvaltningen som har lämnats in. Av 5 § första stycket i 
samma kapitel framgår att om överförmyndaren vid granskningen eller på annat sätt finner 
anledning att rikta anmärkning mot förvaltningen, ska den gode mannen eller förvaltaren 
ges tillfälle att yttra sig. I paragrafens andra stycke anges bl.a. att om yttrandet inte 
inkommer i tid ska en anteckning om anmärkningen göras på den granskade handlingen. 
Överförmyndaren skall även genast pröva om beslut enligt någon bestämmelse i 13 eller 14 
kap. behöver meddelas eller om ställföreträdaren bör entledigas eller någon annan åtgärd 
vidtas. Ställföreträdaren skall underrättas om en sådan anteckning och om vidtagen åtgärd.

Av 2-4 §§ lagen om god man för ensammande barn och 11 kap. 12-13 §§ FB framgår bl.a. 
under vilka förutsättningar som förordnande av god man för ensammakommande barn ska 
ske samt vem som kan utses till god man. 

Av 6 § lagen om god man för ensamkommande barn framgår att en god man har rätt att på 
begäran bli entledigad från sitt uppdrag. Skall godmanskapet fortsätta, är den gode mannen 
dock skyldig att kvarstå till dess en ny god man har utsetts.
   En god man som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt 
uppdrag eller som kommer på ekonomiskt obestånd och på grund av detta är olämplig för 
uppdraget eller som av någon annan orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget skall 
entledigas.
   Överförmyndaren beslutar om entledigande. Uppkommer en fråga om att entlediga den 
gode mannen enligt andra stycket och kan slutligt beslut inte ges omedelbart, får 
överförmyndaren besluta att den gode mannen skall skiljas från sitt uppdrag för tiden till 
dess ärendet avgörs, om dröjsmål skulle innebära fara för barnet.

Bedömning

Utgångspunkten för Länsstyrelsens granskning är vad som, enligt 19 kap. 17 § FB och 
21-24 §§ förmyndarskapsförordningen (1995:379), faller inom ramen för Länsstyrelsens 
tillsyn av överförmyndare och överförmyndarnämnder. Tillsynen avser att besvara frågan 
om det framkommit något som ger grund för att anmärka mot brister i överförmyndares 
eller överförmyndarnämnders handläggning. Utredningen är inriktad på huruvida det skett 
några formella brister i handläggningen. Granskningen är således av rättslig art och avser 
främst en kontroll av att överförmyndaren följt de regler som gäller vid verksamhetens 
förfarande. Länsstyrelsen kan inte ändra eller upphäva överförmyndare eller 
överförmyndarnämnders beslut. Granskningen är inte heller avsedd att ersätta prövning i 
domstol. Länsstyrelsen kan inte utöva tillsyn över gode män eller förvaltare, sådan tillsyn 
ligger inom överförmyndaren eller överförmyndarnämndens uppdrag.



Som Länsstyrelsen förstår anmälaren har inget klagomål riktats mot nämnden gällande 
handläggningen av två ärenden där den gode mannen begärt entledigande på grund av 
sjukdom. Länstyrelsen finner således inte skäl att särskilt granska nämndens handläggning 
av dessa ärenden. Det åligger nämnden att vidta nödvändiga åtgärder i samband med att en 
begäran om att bli entledigad som god man ges in. 

Kvar för Länsstyerlsen att granska är ärendet som avser en god man som varit okontaktbar. 
Det kan konstateras att nämnden, efter inkommen anmälan, vidtagit tillsynsåtgärder i form 
av att kontakta den gode mannen och personal på barnets boende. Det anförda problement 
får anses ha fått sin lösning den 18 juli 2016 genom byte av god man.  Det kan vidare 
konstateras att det är av stor vikt för ensamkommande barn att de kan komma i kontakt 
med sin gode man för att få den hjälp som godmanskapet är avsett att tillgodose. Av 
ingiven mailkonversation bifogad till anmälan framgår att nämnden den 3 februari 2016 
underrättats per mail om att den gode mannen inte var kontaktbar. Utifrån nämndens 
yttrande är det oklart när nämnden först vidtog åtgärder med anledning av kännedom om 
det eventuella problemet. Länsstyrelsen finner inte skäl att utreda detta vidare, utan nöjer 
sig med att betona att nämnden med hänsyn till barnets särskilt utsatta situation bör vidta 
åtgärder inom rimlig tid. Ärendet föranleder ingen mer åtgärd eller uttalande från 
Länsstyrelsens sida. 

Ärendet ska härmed avslutas. 

Anne Rydell
Länsjurist Louise Dahlgren

Länsjurist

         Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Kopia till:
JL
Öfm-pärm
Kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen (kommun@kalmar.se) 

Bilaga till:
Överförmyndarnämnden
Öfm-pärmen

mailto:kommun@kalmar.se


Rättsenheten

Beslut
2017-06-28

sid 1 (4)
203-8159-16

Överförmyndarnämnden
Kalmar kommun
Box 611 
391 26 Kalmar 

Tillsyn över Överförmyndarnämnden i Kalmar 
kommun

Utredningen 

Anmälan 

Länsstyrelsen har från RL mottagit klagomål mot Överförmyndarnämnden i Kalmar 
kommun (härefter nämnden). RL har anfört i huvudsak följande. 

RL:s tidigare förvaltare, HA, har entledigats med anledning av att han förskingrat pengar 
från RL. Samma kan även gälla andra som har haft HA som ställföreträdare. HA är 
polisanmäld. Nämnden har låtit honom ha kvar uppdrag som ställföreträdare. RL tror att 
HA har kvar ett uppdrag. RL ifrågasätter att någon som är polisanmäld för att ha stulit 
pengar kan få ha kvar sitt uppdrag.  

Nämndens yttrande

I yttrande till Länsstyrelsen har nämnden anfört i huvudsak följande.

HA har tidigare varit förvaltare för RL, men blev entledigad från sitt uppdrag med 
anledning av misstanke om att han inte skött den ekonomiska förvaltningen korrekt. 
Entledigandet skedde den 30 april 2015. Nämnden har haft dialog med HA om hans 
fortsättning som förvaltare och god man. HA har blivit entledigad från sina uppdrag 
förutom i ett fall. I kvarvarande ärende har nämnden presenterat en ny ställföreträdare för 
huvudmannen. Nämnden har dock inte varit lyckosam att övertala huvudmannen om att 
byte av ställföreträdare måste ske. Huvudmannen har vägrat att träffa en ny förvaltare och 
vägrar också att släppa in representanter från nämnden. Huvudmannen har därefter uttalat 
att han önskar bli av med sitt förvaltarskap och har haft en läkarkontakt med anledning av 
önskemålet. För närvarande inväntar nämnden yttrande från läkaren. 



Tillämpliga bestämmelser 

Vad som i följande bestämmelser står om överförmyndare gäller även 
överförmyndarnämnder. 

Entledigande av ställföreträdare

Av 11 kap. 15 § föräldrabalken, FB, framgår att ansökan om förordnande av god man 
enligt 1-4 §§ eller förvaltare får göras av förmyndare, den som ansökningen avser, om han 
eller hon har fyllt sexton år, samt av hans eller hennes make eller sambo och närmaste 
släktingar. Ansökan om anordnande av godmanskap enligt 4 § eller förvaltarskap får göras 
av dem som nu har nämnts och av överförmyndaren.

Det följer av 11 kap. 19 § FB att om en god man eller förvaltare inte längre behövs, ska 
godmanskapet eller förvaltarskapet upphöra. En god man som har förordnats enligt 3 § 1-5 
ska entledigas så snart den som förordnandet avser begär det. När en god man eller 
förvaltare har slutfört sitt uppdrag, ska han eller hon genast anmäla det till 
överförmyndaren.
   En god man eller förvaltare har rätt att på begäran bli entledigad från sitt uppdrag. Om 
godmanskapet eller förvaltarskapet ska fortsätta, är den gode mannen eller förvaltaren dock 
skyldig att kvarstå till dess en ny god man eller förvaltare har utsetts, om inte annat 
föreskrivs i 19 a §.
   
Enligt 11 kap. 19 b § FB ska ett beslut om förvaltarskap upphöra och ett beslut om att 
entlediga en god man eller förvaltare med stöd av 19 a § fattas av rätten. I övriga fall fattar 
överförmyndaren beslut om upphörande av ett godmanskap eller förvaltarskap och om 
entledigande av en god man eller förvaltare.

Det följer av 11 kap. 20 § FB att en god man eller förvaltare som gör sig skyldig till 
missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag eller som kommer på 
ekonomiskt obestånd och på grund av detta är olämplig för uppdraget eller som av någon 
annan orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget, skall entledigas. Beslut om 
entledigande fattas av överförmyndaren.
   Uppkommer en fråga om att enligt första stycket entlediga en god man eller förvaltare 
och kan slutligt beslut inte ges omedelbart, får överförmyndaren besluta att den gode 
mannen eller förvaltaren skall skiljas från sitt uppdrag för tiden till dess ärendet avgörs, om 
dröjsmål skulle medföra fara för den som godmanskapet eller förvaltarskapet avser.

Av 11 kap. 21 § FB framgår att ansökan om entledigande av en god man eller förvaltare 
och om upphörande av godmanskap eller förvaltarskap får göras av någon av dem som 
avses i 15 § första stycket eller av den gode mannen eller förvaltaren. 
   Rätten eller överförmyndaren får också självmant ta upp frågor som avses i första stycket 
och som de är behöriga att avgöra. I ett ärende enligt denna paragraf skall rätten eller 
överförmyndaren ge den enskilde tillfälle att yttra sig, om det kan ske.



Överförmyndares tillsyn över ställföreträdare

Det följer av 16 kap. 1 § FB, att överförmyndaren skall enligt bestämmelserna i detta 
kapitel utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet.

Enligt 16 kap. 3 § första stycket FB ska överförmyndaren granska förvaltare och gode mäns 
verksamhet med ledning av de förteckningar, årsräkningar, sluträkningar samt andra 
handlingar och uppgifter angående förvaltningen som har lämnats. Av 5 § första stycket i 
samma kapitel framgår att om överförmyndaren vid granskningen eller på annat sätt finner 
anledning att rikta anmärkning mot förvaltningen, ska den gode mannen eller förvaltaren 
ges tillfälle att yttra sig. I paragrafens andra stycke anges bl.a. att om yttrandet inte 
inkommer i tid ska en anteckning om anmärkningen göras på den granskade handlingen. 
Överförmyndaren skall även genast pröva om beslut enligt någon bestämmelse i 13 eller 14 
kap. behöver meddelas eller om ställföreträdaren bör entledigas eller någon annan åtgärd 
vidtas. Ställföreträdaren skall underrättas om en sådan anteckning och om vidtagen åtgärd.

Länsstyrelsens bedömning

Utgångspunkten för Länsstyrelsens granskning är vad som, enligt 19 kap. 17 § FB och 
21-24 §§ förmyndarskapsförordningen (1995:379), faller inom ramen för Länsstyrelsens 
tillsyn av överförmyndare och överförmyndarnämnder. Tillsynen avser att besvara frågan 
om det framkommit något som ger grund för att anmärka mot brister i överförmyndares/ 
överförmyndarnämnders handläggning. Utredningen är inriktad på huruvida det skett några 
formella brister i handläggningen.  Granskningen är av rättslig art och avser främst en 
kontroll av att överförmyndare/överförmyndarnämnder följt de regler som gäller vid 
verksamhetens förfarande. Länsstyrelsen kan inte ändra eller upphäva överförmyndare/ 
överförmyndarnämnders beslut. Granskningen är inte heller avsedd att ersätta prövning i 
domstol. Länsstyrelsen kan inte utöva tillsyn över gode män eller förvaltare, sådan tillsyn 
ligger inom överförmyndarnas/överförmyndarnämndernas uppdrag

Nämndens tillsyn

Nämnden ska i enlighet med 16 kap. FB utöva tillsyn över sina ställföreträdare. Den 
yttersta åtgärden är att entlediga ställföreträdaren. Utredningen i ärendet stödjer att 
nämnden, efter inkomna klagomål mot HA, har vidtagit åtgärder för att kunna entlediga 
HA från sina uppdrag som ställföreträdare, vilket också skett förutom i ett fall. 

Vad gäller det kvarvarande uppdraget har nämnden beskrivit svårigheter i sin kontakt med 
huvudmannen samt angett att ställföreträdarskapet eventuellt kan komma att upphöra. 
Länsstyrelsen finner skäl att betona att i det fall att nämnden anser att HA inte är lämplig 
att inneha uppdrag som ställföreträdare, enligt 11 kap. 20 § FB, finns det inget hinder för 
nämnden att, med stöd av 11 kap. 21 § andra stycket FB, självmant tar upp frågan om hans 
entledigande. I förevarande ärende förfaller nämnden avvakta en eventuell process i allmän 
domstol om upphörande av förvaltarskapet. Länsstyrelsen utgår därmed ifrån att nämnden 
gjort bedömningen att HA kan kvarstå som förvaltare till dess att frågan om upphörande 
av förvaltarskapet har blivit utredd. 

Länsstyrelsen finner, mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet, att det inte finns 
skäl att anta att nämnden brustit i förhållanden till sina åligganden enligt föräldrabalkens 
bestämmelser. 



Sammanfattning och slutsats

Länsstyrelsen har inte funnit skäl att i aktuellt ärende rikta kritik mot nämnden. Ärendet 
föranleder ingen mer åtgärd eller uttalande från Länsstyrelsens sida.

Anne Rydell 
Länsjurist  

Louise Dahlgren
Länsjurist

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Kopia till:
RL
Kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen i Kalmar kommun 
(kommun@kalmar.se) 
Öfm-pärm

Bilaga till:
Överförmyndarnämnden
Öfm-pärmen

mailto:kommun@kalmar.se
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Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) 

Inför ”måltidsvän” inom Kalmars omsorg 

En av vår tids stora utmaningar är ensamhet bland äldre. Enligt socialstyrelsens årliga 
undersökning av äldre med äldreomsorg upplever var tionde svåra besvär med ångest, oro och 
rädsla och 15 procent besväras ofta av ensamhet. Hos de här personerna är dessutom missnöjet 
med äldreomsorgen stor. Så många som 58 % besväras ibland av ensamhet. Vi vet också att 
undernäring är ett stort problem bland äldre idag. Det är en utveckling vi måste vända. 
 
Samtidigt kommer det demografiska trycket på kommunen att öka. Prognoser visar också att 
Kalmar kommer att ha 2000 fler personer över 65 år till år 2025 av dessa beräknas hälften vara 
över 80 år1. Det är en utveckling som kräver både medvetenhet och mod från oss politiker att 
tydligt prioritera äldreomsorgen men också ett stort mått av kreativitet för att hitta nya vägar att 
öka kvaliteten i omsorgen. 
 
Kävlinge kommun har infört ett projekt som kallas för ”måltidsvän”. Kommunen har samverkat 
med den ideella sektorn i projektet vilket innebär att frivilliga besöker den äldre en gång i veckan 
för en gemensam måltid. Antingen äter de tillsammans hemma hos den äldre eller så äter de 
tillsammans på någon av de kommunala seniorrestaurangerna. För den äldre innebär det ingen 
extra kostnad då måltidsvännens portion betalas av kommunen.   
 
Det finns många värdeskapande delar i ett sådant här projekt. Det civila samhället bjuds in att 
bidra till det offentliga uppdraget, där deras styrkor och fördelar kommer helt till sin rätt. 
Samtidigt får ensamma äldre uppleva gemenskap under måltiden och förhoppningsvis tycka att 
både måltiden och livet smakar bättre. 
 
Att äta gott, gärna i sällskap med andra människor är något de flesta uppskattar. Det är en central 
del i våra liv och ska få vara så även högre upp i åldrarna. 
 

Med anledning av ovanstående föreslår vi 
 
Att ansvariga förvaltningar utreder möjligheten till att initiera projektet ”måltidsvän” i 
Kalmar kommun tillsammans med föreningar ur civilsamhället. 

 

 
 
Carl-Henrik Sölvinger (L) 

                                                           
1
http://vls2.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Statistik/Befolkning/Nyhetsbrev/Rapport%20befol

kningsprognos_2016-2025.pdf 

http://vls2.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Statistik/Befolkning/Nyhetsbrev/Rapport%20befolkningsprognos_2016-2025.pdf
http://vls2.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Statistik/Befolkning/Nyhetsbrev/Rapport%20befolkningsprognos_2016-2025.pdf
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Kultur- och fritidsnämnden 

 
 
 

Medborgarförslag - starta ett aktivitetsförråd 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och beslutar att anta 
kultur- och fritidsförvaltningens svar och skicka det vidare till kommunfull-
mäktige för kännedom. Kultur- och fritidsnämnden anser härmed medborga-
förslaget besvarat.  

Bakgrund och nuläge 

Linda Fredriksson har lämnat förslag på att Kalmar kommun ska starta ett ak-
tivitetsförråd, där barnfamiljer kan låna olika slags sport- och fritidsutrustning. 
Linda nämner exempelvis skridskor och skateboard i sitt förslag.  

Kommunfullmäktige beslutade hösten 2016 att uppdra åt kultur- och fritids-
nämnden att utreda förutsättningarna att bygga upp ett Sportotek/fritidsbank i 
Kalmar. Kultur- och fritidsförvaltningens utredning har hittills inneburit att 
samla in övergripande information om hur verksamma Sportotek har startats 
upp. I många kommuner förvaltningen hämtat information från, har verksam-
het bedrivits enligt konceptet Fritidsbanken. Idag finns Fritidsbanken i 30 
kommuner. De bedrivs på liknande sätt, men finansieras och organiseras på 
olika sätt. 

Den 16 februari 2017 beslutade kultur- och fritidsnämnden att ge förvaltningen 
i uppdrag att göra en fördjupad utredning om förutsättningarna för att starta 
upp Fritidsbanken i Kalmar. Pågående utredning kommer även att titta på 
ekonomiska och organisatoriska aspekterna, för att starta Fritidsbanken i Kal-
mar. I Kalmar kommun kan man redan idag låna en del idrotts- och fritidsut-
rustning. Hos Bokningscentralen i Kalmar sportcenter finns diverse bollar, 
badminton-, bordtennis- och squashracketar till utlåning. På förvaltningens 
fritidsgårdar kan barn- och ungdomar också låna viss fritidsutrustning. Det 
finns även många enskilda föreningar som lånar ut ”prova-på-utrustning”. På 
Långvikens beachanläggning kan alla som vill nyttja anläggningen låna basket-
bollar, handbollar och fotbollar utan kostnad.  

Sammanfattningsvis pågår en utredning som har stark koppling till medborgar-
förslaget. 
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Svar på Medborgarförslaget 

Kultur- och fritidsförvaltningen håller på att utreda förutsättningarna för att 
bygga upp en verksamhet med Sportotek/Fritidsbank i Kalmar. Detta koncept 
har samma innebörd som medborgarförslaget om ett aktivitetsförråd.  

 
 
 
 
Lolita Persson Per-Ola Johansson 
förvaltningschef enhetschef 
 
 
 
Bilagor: Medborgarförslag – starta ett aktivitetsförråd 
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UTDRAG 
 

Sammanträdesdatum 

2017-04-27 

 

Kultur- och fritidsnämnden 
 
 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 12 maj 2017. 
 

§ 41 

Medborgarförslag - starta ett aktivitetsförråd 

Dnr KFN 2017/0037 

Handlingar 

Förvaltningschef Lolita Perssons och enhetschef Per-Ola Johanssons skrivelse 
29 mars 2017, samt inskickat medborgarförslag. 

Bakgrund och nuläge 

Linda Fredriksson har lämnat förslag på att Kalmar kommun ska starta ett 
aktivitetsförråd, där barnfamiljer kan låna olika slags sport- och 
fritidsutrustning. Linda nämner exempelvis skridskor och skateboard i sitt 
förslag.  

Kommunfullmäktige beslutade hösten 2016 att uppdra åt kultur- och 
fritidsnämnden att utreda förutsättningarna att bygga upp ett 
Sportotek/fritidsbank i Kalmar. Kultur- och fritidsförvaltningens utredning har 
hittills inneburit att samla in övergripande information om hur verksamma 
Sportotek har startats upp. I många kommuner förvaltningen hämtat 
information från, har verksamhet bedrivits enligt konceptet Fritidsbanken. Idag 
finns Fritidsbanken i 30 kommuner. De bedrivs på liknande sätt, men 
finansieras och organiseras på olika sätt. 

Den 16 februari 2017 beslutade kultur- och fritidsnämnden att ge förvaltningen 
i uppdrag att göra en fördjupad utredning om förutsättningarna för att starta 
upp Fritidsbanken i Kalmar. Pågående utredning kommer även att titta på 
ekonomiska och organisatoriska aspekterna, för att starta Fritidsbanken i 
Kalmar. I Kalmar kommun kan man redan idag låna en del idrotts- och 
fritidsutrustning. Hos Bokningscentralen i Kalmar sportcenter finns diverse 
bollar, badminton-, bordtennis- och squashracketar till utlåning. På 
förvaltningens fritidsgårdar kan barn- och ungdomar också låna viss 
fritidsutrustning. Det finns även många enskilda föreningar som lånar ut 
”prova-på-utrustning”. På Långvikens beachanläggning kan alla som vill nyttja 
anläggningen låna basketbollar, handbollar och fotbollar utan kostnad.  

Sammanfattningsvis pågår en utredning som har stark koppling till 
medborgarförslaget. 

Svar på Medborgarförslaget 

Kultur- och fritidsförvaltningen håller på att utreda förutsättningarna för att 
bygga upp en verksamhet med Sportotek/Fritidsbank i Kalmar. Detta koncept 
har samma innebörd som medborgarförslaget om ett aktivitetsförråd.  
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Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och beslutar att anta 
kultur- och fritidsförvaltningens svar och skicka det vidare till 
kommunfullmäktige för kännedom. Kultur- och fritidsnämnden anser härmed 
medborgaförslaget besvarat.  
 
 
 

Sekreterare 

Pia Axeheim 
 
 

Justeras 

 
Marianne Dahlberg Ola Erlandsson 
ordförande  
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UTDRAG 
 

Sammanträdesdatum 

2017-06-01 

 

Kultur- och fritidsnämnden 
 
 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 14 juni 2017. 
 

§ 64 

Svar på medborgarförslag - Utegym i Lindsdal 

Dnr KFN 2017/0080 

Handlingar 

Förvaltningschef Lolita Perssons och enhetschef Per-Ola Johanssons skrivelse 
16 maj 2017, samt det inskickade medborgarförslaget. 

Bakgrund och nuläge 

Lindsdals/Läckebys S-förening önskar att det planeras för tre utegym i 
Lindsdal, när kommunen och samhällsbyggnadsnämnden nu ska renovera och 
bygga nya lekplatser i samhället. Förslaget anvisar också tre önskade platser för 
utegym: Lindebergaparken, vid nybyggda området vid Majavallen och vid 
motionsslingan. Medborgarförslaget lyfter fram vikten av fysisk aktivitet och 
betonar de hälsoeffekter som tillgängliga och trygga utegym skulle skapa för 
allmänheten. Flera önskemål och förslag om att kommunen ska anlägga 
utegym på olika platser har kommit till kommunen de senaste åren. 

 

Kalmar kommun har idag några få utegym. Exempelvis finns det utegym på 
Stensö, i Berga och på Skälby. De senast uppförda utegymmen i Kalmar, dvs. 
det på Lindsdals IP och det på Långviken, har inte uppförts av kommunen, 
utan av en extern aktör, där kommunen endast upplåtit marken. 

 

Någon övergripande strategi för utegym finns inte idag i Kalmar kommun. 
Däremot har samhällsbyggnadskontoret tagit fram ” Planeringsunderlag för 
anläggning av utegym i Kalmar kommun”, vilken innehåller riktlinjer för 
planerare och projektörer, när eventuella utegym ska anläggas. 

 

När det gäller ansvarsfrågan för planering, utformning, finansiering, placering, 
beslut, byggnation och genomförande av utegym, är det flera förvaltningar som 
är inblandade och som ska samverka. Samhällsbyggnadskontoret har ett 
stadsplaneringsansvar, där planering och utformning av utegym är en fråga 
som hanteras hos dem. Serviceförvaltningen har ett skötsel- och driftsansvar 
inom friluftslivsområdet, där bl.a. motionsspår, lekplatser, friluftsbad och 
isbanor ingår. Serviceförvaltningen sköter idag de kommunala utegym som 
finns, de kan också ansvara för att genomföra och bygga utegym. Kultur- och 
fritidsförvaltningen har tidigare varit involverad i utegym-frågan, när det 
planerats och genomförts utegym på de idrottsanläggningar eller andra 
anläggningar som förvaltningen ansvarar för. Det var av denna anledning som 
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   2017-06-01 

 

 

kultur- och fritidsförvaltningen genomförde byggnation av utegym på Skälby. 
Kultur- och fritidsförvaltningen har också varit med när föreningslivet hört av 
sig om frågor om utegym för både sin egen verksamhet och allmänhet. Det är 
av den anledningen som förvaltningen just nu stödjer och arbetar tillsammans 
med Förlösa GoIF, som planerar att genomföra byggnation av utegym vid 
motionsspåret i Förlösa utanför Lindsdal. Tanken är att Förlösa GoIF ska 
bygga utegym vid motionsslingan. Eftersom det är föreningen som arrenderar 
marken, kommer det att vara föreningen som bygger utegymmet. Kultur- och 
fritidsförvaltningen stödjer projektet med rådgivning, stöd och kan komma att 
hjälpa till med del av finansieringen.  

Svar på Medborgarförslaget 

I och med att kommunfullmäktige i september 2016 beslutade om nya 
reglementen, har kultur- och fritidsnämnden relativt nyligen tagit över ansvaret 
för Kalmar kommuns strategiska arbete med friluftslivsfrågorna, där bland 
annat utegym kan anses vara en del i ansvaret. Kultur- och fritidsförvaltningen 
kommer att se över behovet av utegym och placering av eventuella framtida 
utegym i samband med att ett friluftsprogram tas fram. Detta arbete planeras 
att starta efter sommaren 2017, då nyanställd friluftslivssamordnare tillträder 
sin tjänst. 
 
I Lindsdal finns det idag ett mindre utegym, vilket är placerat på idrottsplatsen 
Lindsdals IP. Om allt går som planerat, kommer det också i höst eller senast 
nästa vår att finnas ytterligare ett utegym i Lindsdal och då placerat på en av 
medborgarförslagets föreslagna platser, dvs. vid motionsslingan i Förlösa. 

 
Innan ytterligare utegym planeras i Lindsdal eller på andra platser i Kalmar 
kommun, vill kultur- och fritidsförvaltningen först ta fram en strategi kring 
utegym. Strategin föreslås utgå från en helhetssyn i hela kommunen och där 
intern samverkan och samarbete inom kommunen tydligt reglerats. Detta 
arbete kommer att kunna starta tidigast efter sommaren 2017. 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och beslutar att anta 
kultur- och fritidsförvaltningens svar och skicka det vidare till 
kommunfullmäktige för kännedom. Kultur- och fritidsnämnden anser härmed 
medborgaförslaget besvarat.  
 
 
 

Sekreterare 

Pia Axeheim 
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Justeras 

 
Marianne Dahlberg Niklas Hellström 
ordförande  
 















 1 (2) 

 

UTDRAG 
 

Sammanträdesdatum 

2017-06-14 

 

Barn- och ungdomsnämnden 
 
 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 22 juni 2017 
 

§ 51 

Svar på medborgarförslag om att utreda möjligheten 
till att införa ett pluggcenter 

Dnr BUN 2017/0413 

Handlingar 

- Medborgarförslag. 
- Förvaltningskontorets skrivelse 2017-05-03. 
- Yttrande från förslagsställarna. 

Bakgrund 

Elever från Lars Kaggskolan har skrivit ett medborgarförslag som går ut på att 
utreda om det finns möjlighet att införa ett s.k. pluggcenter. Pluggcentret skulle 
innebära att grundskolans elever erbjuds, dels genom fysisk närvaro men även 
genom digital uppkoppling, hjälp med sitt skolarbete efter skoltid. 
 
Förvaltningskontoret har skrivit förslag till svar på medborgarförslaget. I svaret 
redogörs dels för att samtliga elever inom Kalmar kommuns kommunala 
grundskolor sedan läsårsstart 2016/2017 har tillgång till liknande genom den så 
kallade fokustiden, dels vad fokustiden innebär. 
 
Förvaltningskontoret föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta att inte 
utreda möjligheten till införande av pluggcenter. 

Överläggning 

Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 

1. Lasse Johansson (S) föreslår att barn- och ungdomsnämnden ska bifalla 
förvaltningskontorets förslag. 

 
2. Björn Brändewall (L) föreslår att barn- och ungdomsnämnden ska bi-

falla förvaltningskontorets förslag samt besluta att svaret ska 
kompletteras med att förvaltningen håller på att arbeta fram 
modellektioner. 

 
Sedan överläggningen avslutats beslutar barn- och ungdomsnämnden i enlighet 
med Björn Brändewalls förslag. 

Beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att 
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1. Inte utreda möjligheten till införande av pluggcenter. 
2. Komplettera svaret på medborgarförslaget med att förvaltningen håller 

på att arbeta fram modellektioner. 
 

Sekreterare 

 
 
Iréne Jonsson 
 

Justeras 

 
Lasse Johansson Patrik Olsen 
ordförande  
 



 

 
 

 

 
Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret    

Adress Box 951, 391 29 KALMAR │ Besök Skeppsbrogatan 55 
Tel 0480-45 00 00 vx │Peter.Sunnanek@kalmar.se  

   

Handläggare Datum Ärendebeteckning 

Peter Sunnanek 2017-06-14 BUN 2017/0413 
0480-45 30 25 

 
  

 
 
 

Svar på medborgarförslag om att utreda möjlig-
heten till att införa ett pluggcenter 
Beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar den 14 juni 2017, § 51, att inte utreda 
möjligheten till införande av pluggcenter. 

Bakgrund 

Elever från Lars Kaggskolan har skrivit ett medborgarförslag som går ut på att 
utreda om det finns möjlighet att införa ett s.k. pluggcenter. Pluggcentret skulle 
innebära att grundskolans elever erbjuds, dels genom fysisk närvaro men även 
genom digital uppkoppling, hjälp med sitt skolarbete efter skoltid. 
 
Barn- och ungdomsnämnden anser att medborgarförslaget är ett mycket 
positivit initiativ. Förslaget är dock i flera avseenden redan en realitet.  
 
Sedan läsårsstart 2016/2017 har samtliga elever inom Kalmar kommuns kom-
munala grundskolor redan tillgång till liknande, genom den så kallade fokusti-
den, vilken delvis är finansierad genom statsbidrag. Fokustiden innebär att 
samtliga elever i samtliga årskurser har möjlighet att få hjälp med skolarbetet 
efter skolan på sin ordinarie skola. Dessa tillfällen leds av legitimerade ämneslä-
rare samt speciallärare från elevens egen skola. Alla elever erbjuds mellanmål 
och dessutom är skolskjutsar anpassade så att även bussåkande elever i reali-
teten har denna möjlighet. Detta gör att digitala verktyg för att nå elever är 
överflödiga. 
 
Kalmar kommuns utvecklingslärare har vidare i uppgift att identifiera kritiska 
moment i respektive ämne för att spela in, och lägga ut på t.ex. youtube.com, 
modellektioner som elever kan ta del av vid olika tillfällen, inte bara under skol-
tid. För att garantera att dessa modellektioner uppfyller de krav som ställs i 
form av kvalitet och överensstämmelse med kursplaner är det viktigt att det är 
legitimerade lärare som tar fram materialet. 
Arbetet med modellektioner är ännu i sin linda, men kommer att intensifieras 
under kommande läsår.  
 
Likvärdigheten i fokustiden är mycket viktig; alla elever oberoende av ålder och 
bostadsort erbjuds samma stöd, och detta utan att de behöver åka någon ann-
anstans. 
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UTDRAG 
 

Sammanträdesdatum 

2017-08-30 

 

Servicenämnden 
 
 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 6 september 2017 
 

§ 86 

Medborgarförslag om uppmärkning av 
parkeringsplatser väster om Tullbroskolan 

Dnr SFN 2017/0195 

Handlingar 

Förvaltningens skrivelse 2017-06-13 
Medborgarförslag – uppmärkning av parkeringsplatser väster om 
Tullbroskolan. 

Bakgrund 

Hanna Sigvardsson föreslår i ett medborgarförslag att parkeringsplatser väster 
om Tullbroskolan markeras upp med parkeringsrutor för att optimera antal 
bilar som ryms på parkeringen. 
 
Förvaltningen konstaterar att platsen saknar parkeringsrutor vilken kan 
förbättra parkeringsutnyttjandet och ställer sig bakom förslaget.  
 

Beslut 

Servicenämnden bifaller medborgarförslaget och ger i uppdrag till 
serviceförvaltningen att markera upp parkeringsplatserna väster om 
Tullbroskolan. 
 
 
 

Sekreterare 

Marcus Kindahl 
 
 

Justeras 

 
Johanna Petersson Sven-Erik Ekblad 
ordförande  
 





























Medborgarförslag angående trafik i stadskärnan 
 
Hej, jag önskar föreslå följande, i mina ögon, förbättring av vistelsemiljön i centrala Kalmar: 
- Stäng av Larmgatan samt Västra sjögatan i deras sträckning mellan Fiskaregatan och Södra Långgatan, för 
onödig* biltrafik.  
 
*med detta menar jag förbipasserande trafik, och alltså inte boende, varutransporter, handikappade etc. 
 
I dagsläget tror jag att Larmgatan är avstängd för trafik vissa tider. Förslaget innebär en utökning av dessa tider. En 
avstängning av Larmgatan upplevs som mest prioriterad för eftersträvad effekt. 
 
Motivering 
Som jag ser det skulle detta ge en mycket trevligare miljö i innerstan både för turister och boende, som ex då kan våga sina 
barn leka mer obehindrat i området. Om jag inte minns fel är de sträckningar jag talar om sk gågatezoner där fotgängare har 
företräde, men varför inte ta steget fullt ut? En ev total avstängning/förbudszon kan vara till besvär för bilister som vill 
förflytta sig eller cruisa genom stan men jag har kört genom stan själv och tycker mest att det är besvärligt att behöva köra 
på Larmgatan när den är full med fotgängare - så jag undviker detta så långt det går. 
 
Som jag ser det skulle förslaget ha följande fördelar (+)/nackdelar (-): 
+ En mer trivsam och avkopplad stadskärna för turister/boende 
+ Mindre risk för olyckor pga minskad trafik 
+ Mindre avgasutsläpp/hälsovådliga partiklar i miljö där många vistas/bor 
+ Mindre buller 
+ Stärker Kalmars uttalat gröna profil 
+ Stärker stadskärnan som attraktivt område för rekreation och handel 
+ Mer motion åt de som besöker stan och behöver parkera utanför kärnan 
 
- svårare att ta sig runt med bil (kan diskuteras som sagt) 
- mindre cruising (till glädje för flertalet skulle jag tro) 
- mer behov av parkeringsplatser utanför stadskärnan 
 
Det sista minuset kan ev åtgärdas med ett parkeringshus. Parkeringsplatsen norr om vattentornet skulle kunna göras om till 
ett sådant för att förbättra parkeringsmöjligheterna. Jag är inte insatt i vad detaljplanen medger och detta kan ev försämra 
utsikten mot strömmen och ”luftigheten” i grönområdet intill. Men det är värt att poängtera att en parkeringsplats inte är 
vacker heller samt att ett p-hus inte behöver vara en ful, grå betongbyggnad. Nedan t.v. är ett exempel från staden 
Pittsburgh som harmoniserar väl med konstmuseets look. Eller kanske en grönare variant. Bara en tanke och ett sidospår.  
 

 
 
 
Hoppas det finns någon vettig politiker som håller med mig och vill driva denna fråga. 
 
Tack för mig! 
/ 
 

 
Johan Wegenke 
Sandåsgatan 11 
39245 Kalmar 
0734199452 
 
(OBS! Mitt namn kan publiceras med förslaget men jag är tacksam om ni inte lägger ut adress och tfn. Om alt. är allt 
eller inget så vill jag inte att ni lägger ut mina uppgifter) 
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1. Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun granskat
kommunstyrelsen och nämnderna i syfte att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna
har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa att
kommunfullmäktiges beslut verkställs och återrapporteras.

Vår sammanfattande bedömning är att ärendeberedningsprocessen till stor del är fungerade
när det kommer till verkställigheten men att det finns brister när det kommer till
återrapporteringen av verkställigheten. Vår bedömning grundar sig på att det framgår att det
finns ett etablerat arbetssätt när det kommer till att remittera ärendena. Därutöver framgår att
majoriteten av kommunfullmäktiges beslut är verkställda, även om det är en minoritet som
återrapporteras.

I kommunstyrelsen reglemente framgår att kommunstyrelsen har som uppgift att övervaka att
fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten samt
ekonomi följs upp i nämnderna. Istället för att räkna upp vad kommunstyrelsen ska övervaka
kan det vara mer ändamålsenligt att revidera kommunstyrelsens reglemente så att lydelsen
anger att kommunstyrelsen har som uppgift att övervaka att kommunfullmäktiges beslut
verkställs och efterlevs. På så sätt förekommer ingen urskiljning avseende vilka kommun-
fullmäktigebeslut som kommunstyrelsens uppsikt omfattar.

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser:

Ñ Ärendena bevakas genom nämndernas och kommunstyrelsens ärendelista som
administreras av nämndsekreterarna.

Ñ Kommunledningskontoret går igenom kommunfullmäktiges protokoll en gång per år för
att följa upp vilka beslut som har verkställts. Genomgången syftar till att sammanställa
de kommunfullmäktigebeslut som behöver följas upp.

Ñ Kommunledningskontoret fördelar de ärenden som kommunfullmäktige har fattat
beslut om till berörda nämnder/styrelser. Därefter sker fördelningen av ärendena inom
respektive styrelse/nämnd/bolag.

Ñ Av de tio granskade besluten har sex uppdrag verkställts, två uppdrag har delvis
verkställts och två uppdrag har inte verkställts.

Ñ Det saknas tydliga och dokumenterade rutiner för hur verkställigheten ska
återrapporteras till nämnd och till kommunfullmäktige.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

Ñ tillsammans med nämnderna gemensamt se över rutinerna för verkställande och
återrapportering av kommunfullmäktiges beslut, samt

Ñ stärka sin bevakning av de uppdrag som ges från kommunfullmäktige utöver mål,
inriktning och direktiv till nämnderna,

Ñ tillsammans med nämnderna processkartlägga hela ärendeprocessen.
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2. Inledning

2.1. Bakgrund
Kommunfullmäktige är enligt kommunallagen kommunens högsta beslutande politiska organ.
I kommunstyrelsens och nämndernas uppdrag ingår dels att bereda ärenden som ska beslutas
av kommunfullmäktige dels att verkställa frågor som delegerats till dem från fullmäktige.
Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för att tillse att fullmäktiges beslut verkställs och
ska genom sin uppsiktsplikt säkerställa att fullmäktiges beslut följs och genomförs. Det åligger
även kommunstyrelsen att återrapportera till kommunfullmäktige i vilken mån styrelsen fullgjort
de uppdrag som delegerats till dem.

Kommunstyrelsens och nämndernas verkställande av fullmäktiges beslut utgör således en
viktig del i den demokratiska processen. En återkoppling avseende resultatet av genomförda
beslut kan anses som en del av verkställandet och innebär också att kommunfullmäktige får
en återkoppling kring vad som hänt i de ärenden de fattat beslut om. För att säkerställa att
kommunfullmäktiges beslut verkställs och efterlevs är det av vikt att kommunstyrelsen
utvecklar former för sin uppsikt så att eventuella avvikelser från fullmäktiges beslut upptäcks
och att insatser görs för att säkerställa implementering. Det finns annars en risk att de beslut,
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fattat beslut om inte hörsammas och implementeras.

Med detta som utgångspunkt har revisorerna i sin väsentlighets- och riskbedömning sett det
som angeläget att granska huruvida kommunstyrelsen och nämnder säkerställer hantering,
verkställighet och återrapportering av kommunfullmäktiges beslut i enlighet med gällande lag
och riktlinjer.

2.2. Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har en
ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa att kommunfullmäktiges
beslut verkställs och återrapporteras. Med ändamålsenlighet avses kommunstyrelsens och
nämndernas förutsättningar för att hantera, verkställa och följa upp arbetet med ett
tillfredsställande resultat utifrån sitt uppdrag.

Följande frågor besvaras i granskningen:

Ñ Säkerställer kommunstyrelsen och nämnderna att kommunfullmäktiges beslut verkställs
och återrapporteras på ett tillfredsställande sätt?

Ñ Återrapporteras avvikelser från beslut till fullmäktige?
Ñ Vidtas åtgärder om avvikelser identifieras?
Ñ Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen/nämnderna och

förvaltningen i bevakningen och verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut?
Ñ Genomför kommunstyrelsen i enlighet med sin uppsiktsplikt en ändamålsenlig uppföljning

av de beslut som fattats av kommunfullmäktige?

2.3. Genomförande och avgränsning
Granskningen har grundats på intervjuer och dokumentstudier (se bilaga 1). Ett stickprov
omfattande tio beslut som fattats av kommunfullmäktige har granskats utifrån
kommunstyrelsens och nämndernas genomförande och återrapportering till fullmäktige.
Avgränsning har skett till beslut fattade under tidsperioden 2014 – 2016. Samtliga intervjuade
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har beretts tillfälle att sakgranska rapporten. Granskningen är genomförd mars 2017 – maj
2017.

2.4. Revisionskriterier
I tredje kapitlet kommunallagen (KL) behandlas kommunernas organisation och
verksamhetsformer. Nämnden beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt
lag eller annan författning ska handha. Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har
delegerat till dem samt bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut
verkställs. Nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som
fullmäktige har lämnat till dem. Även delegerade ärenden ska återredovisas. Lagen ställer inte
några krav på formerna för redovisningen, det ankommer på fullmäktige att besluta om
omfattningen av och formerna för redovisningen. Enligt Dalman m.fl.1 torde årliga
redovisningar inte vara tillräckliga.

Enligt 5 kap. 26 § kommunallagen ska ett ärende innan det avgörs av kommunfullmäktige
beredas, antingen av den nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en
fullmäktigeberedning. Kommunstyrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har
beretts av en annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning.

Enligt KL 6 kap. 7 § har nämnderna ansvar för att var och en inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt
de föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså ska nämnderna se till att den interna
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. I 6 kap.
1 § framgår att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Med styrelsens ledande
ställning följer att den har till uppgift att skaffa sig en överblick över hela den kommunala
verksamheten.

Av 6 kap. 27a § framgår att en nämnd som handlägger ett medborgarförslag, minst en gång
om året ska informera fullmäktige om de beslut som fattats i ärendet. Nämnden ska också
informera om de ärenden som inte avgjorts inom ett år efter det att det väckts i
kommunfullmäktige.

2.4.1. Kommunfullmäktiges arbetsordning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska utdrag ur protokollet tillställas de nämnder andra
organ och personer som berörs av beslutet i protokollet.

2.4.2. Kommunstyrelsens reglemente
Av kommunstyrelsens reglemente, fastställd av kommunfullmäktige 26 september 2016,
framgår det att kommunstyrelsen har som uppgift att övervaka att av fullmäktiges fastställda
kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten samt ekonomi följs upp i
nämnderna.

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

3.1. Verkställande och återrapportering av kommunfullmäktiges beslut

3.1.1. Iakttagelser
Vid intervjuerna framkom att när kommunfullmäktige fattar ett beslut som enbart ska
expedieras för kännedom eller för handläggning sker det genom att huvudadministratören i
ärendehanteringssystemet 360 skickar ut kommunfullmäktiges protokollsutdrag. Utskicket
sker antingen via e-post eller via systemet 360. Utöver protokollsutdraget framgår det av
utskicket när och till vem ärendet har expedierats. Samtliga ärenden ska vara registrerade i
ärendehanteringssystemet och ärenden som är pågående måste vara tilldelade en
handläggare. Det går alltså inte att ha pågående ärenden i systemet som inte är tilldelade en
handläggare.

Enligt vad som framkom av intervjuerna sätts ärendet upp på en lämplig tid för behandling hos
kommunstyrelsen eller nämnden som har fått ärendet expedierat till sig. Ärendena bevakas
genom nämndernas och kommunstyrelsens ärendelista som administreras av nämnd-
sekreterarna. Av intervjuerna framkom att ett par gånger per år sker en genomgång av
expedierade ärenden till nämnden för att säkerställa att de finns på ärendelistan. Kultur- och
fritidsnämnden har upprättat ett ärendeschema där samtliga ärenden är sammanställda och
när de ska upp för beslut i nämnden. Samtliga tjänstemän på kultur- och fritidsförvaltningen
har tillgång till ärendeschemat och utifrån schemat får de kännedom om när ärenden ska
behandlas politiskt.

Information om inkomna ärenden till kommunstyrelsen och nämnderna sker på lite olika sätt.
Exempelvis informeras omsorgsnämnden om inkomna ärenden genom en pärm som cirkulerar
under sammanträdet. Hos samhällsbyggnadsnämnden är det främst presidiet som informeras,
i de ärenden då det finns ett visst förhandlingsutrymme inom ramen för uppdraget informeras
hela nämnden. Information om inkomna ärenden till servicenämnden delges hela nämnden
via ärendelistan efter att presidiet har informerats först.

Av intervjuerna framgår att det finns en samsyn kring arbetssättet för verkställande av
kommunfullmäktiges beslut. Däremot saknas det tydliga och dokumenterade rutiner för hur
verkställigheten ska återrapporteras till nämnd och till kommunfullmäktige.

3.1.2. Bedömning
Vi bedömer att det finns ett etablerat arbetssätt för hur verkställande av kommunfullmäktiges
beslut ska hanteras. Vi bedömer dock att det är hade varit en fördel, bland annat för att minska
sårbarheten, om det fanns dokumenterade rutiner som beskrev förfarandet. När det gäller
återrapportering av verkställande av kommunfullmäktiges beslut bedömer vi att det inte finns
några rutiner. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att tillsammans med nämnderna
gemensamt se över rutinerna för verkställande och uppföljning av kommunfullmäktiges beslut.
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3.2. Ansvarsfördelning

3.2.1. Iakttagelser
Av kommunstyrelsens reglemente framgår att kommunstyrelsen ska verkställa fullmäktiges
beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. Det framgår även att om fullmäktige inte har beslutat
något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden ska beredas som fullmäktige därefter
ska behandla.

Av intervjuerna framkom att kommunledningskontoret fördelar de ärenden som
kommunfullmäktige har fattat beslut om till berörda nämnder/styrelser. Därefter sker
fördelningen av ärendena inom respektive styrelse/nämnd/bolag. Enligt vad som framkom vid
intervjuerna sker fördelningen av ärendena till avsedda handläggare på ett likartat sätt mellan
nämnderna. När ärendet inkommer lämnas det till förvaltningschefen eller ledningsgruppen på
förvaltningen som beslutar om vilken handläggare som ska bereda ärendet.

Det finns ingen dokumenterad rutin för hur ärendeberedningsprocessen ska ske i kommunen.
Det finns dock rutinbeskrivningar som redogör för hur ärenden ska expedieras genom
ärendehanteringssystemet.

3.2.2. Bedömning
Vår bedömning är att det finns en samsyn kring hur ärendegången från beslut i
kommunfullmäktige till beslut i nämnd ska fungera. Det framgår också att det finns en samsyn
kring ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och nämnderna. Vi ser dock att det finns
förbättringsmöjligheter gällande skriftlig dokumentation och rutiner gällande återrapportering.

3.3. Kommunstyrelsens uppsikt

3.3.1. Iakttagelser
Av intervjuerna framkom att kommunledningskontoret går igenom kommunfullmäktiges
protokoll en gång per år för att följa upp vilka beslut som har verkställts. Protokollen gås igenom
manuellt för att sammanställa de beslut som behöver följas upp. Genomgången avser ärenden
där kommunfullmäktige har beslutat att en återrapportering eller liknande ska ske samt i vissa
större ärenden. Det är alltså inte en uppföljning av samtliga kommunfullmäktigebesluts
verkställande.

Det framkom av intervjuerna att kommunstyrelsen inte genomför någon systematisk
uppföljning av vilka beslut som nämnderna verkställer. De intervjuades uppfattning är dock att
kommunledningskontoret har en god översikt av vad nämnderna genomför. Den översiktliga
kontrollen sker genom att kommunledningskontoret går igenom nämndernas kallelser inför
varje kommunstyrelsesammanträde.

3.3.2. Bedömning
Vi gör bedömningen att det saknas ett formaliserat arbetssätt för att säkerställa
kommunstyrelsens uppsikt över att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Bedömningen
grundas på att kommunstyrelsen inte genomför någon systematisk uppföljning av vilka
kommunfullmäktigebeslut som nämnderna faktiskt har verkställt. Vi ser det som positivt att det
sker en uppföljning av verkställandet av beslut som ska återrapporteras till kommunfullmäktige.
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Vi bedömer dock att kommunstyrelsen har ett etablerat arbetssätt för att följa vilka ärenden
som nämnderna lyfter till sina sammanträden. Vi grundar bedömningen på att
kommunledningskontoret går igenom nämndernas kallelser inför kommunstyrelsens
sammanträden. Dock framgår det inte av en genomgång av kallelser vilka kommun-
fullmäktigebeslut nämnden har verkställt eller vad nämnden därefter har fattat beslut om.

Mot bakgrund av ovan rekommenderar vi kommunstyrelsen att stärka sin bevakning av de
uppdrag som ges från kommunfullmäktige utöver mål, inriktning och direktiv till nämnderna.

3.4. Granskning av tio utvalda beslut 2015-2016

I detta avsnitt redogör vi för de tio kommunfullmäktigebesluten som vi har följt. Kriterierna för
urvalet har varit att det ska vara ett uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat om som är
utöver den övergripande målstyrningen, eller en motion som antingen har blivit beviljad av
kommunfullmäktige eller återremitterad för ytterligare beredning innan slutgiltigt beslut ska
fattas.

3.4.1. Iakttagelser
Tabellen nedan visar att av de tio granskade
besluten har sju uppdrag verkställts, två uppdrag har
delvis verkställts och ett uppdrag har inte verkställts.
Av de granskade besluten har 40 procent vid
granskningens genomförande återrapporterats till
ansvarig nämnd och 30 procent, det vill säga tre
beslut, har återrapporterats till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen är ansvarig för sex av de tio
uppdragen och involverad i ytterligare tre av
uppdragen.

Av stickproven framgår att de flesta av
kommunfullmäktiges beslut är tidsatta genom att det
anges när uppdraget ska vara genomfört eller när en
antagen policy eller fastställd taxa ska börja gälla,
även om det är något som ytterligare ska åtgärdas
innan ikraftträdandet. Däremot är det inte lika vanligt
förekommande att verkställandet av bifallna motioner
blir tidsatta av kommunfullmäktige. Av intervjuerna
framkom dock att när ärendena remitteras till
nämnderna har kommunstyrelsen i regel angett när
ärenden ska lyftas till kommunstyrelsen och därefter
till kommunfullmäktige.

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

10 beslut har
granskats

9 av de
granskade

besluten har
verkställts helt

eller delvis.

Verkställigheten
för 3 beslut har

återrapporterats
till ansvarig nämnd

Verkställigheten
för 3 beslut har

återrapporterats
till KF
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§ Ärende Kommunfullmäktiges
beslut

Aktuell
nämnd Beslutstyp Verkställt

Uppföljning
inom

förvaltningen

Protokollförd
återrapporte-
ring till nämnd

Protokollförd
återrapporte-

ring till KF

12/2014
Språkträning

för
föräldralediga

Kommunstyrelsen får i
uppdrag att i samband

med budgetarbetet
2015 undersöka och
belysa språkträning.

KS Motion

NEJ, frågan om
språkträning
lyftes aldrig i

budgetarbetet
för 2015.

NEJ NEJ NEJ

60/2014

Införande av
klimatkompens

ering av
samhällsbetald

a resor i
Kalmar

Att införa
klimatkompensering för
fossila flyg- och bilresor

i den kommunala
verksamheten från och

med 1 januari 2015.
Modellen ska

utvärderas efter ett år,
därefter fattas nytt

beslut om nivåer för
kommande år.

KS Uppdrag

JA, med
omedelbar

verkan (samtliga
resor för 2014
fakturerades
under 2015)

JA, uppföljning
av hur systemet

har fungerat i
implementering
och hur det har
uppfattats ute i
förvaltningarna.

JA JA

90/2014

Kulturcentrum
– förslag till

fortsatt
planering

Godkände förslaget till
fortsatt planering för
förverkligandet av ett

kulturcentrum.
Skapandet av ett

kulturcentrum ska
arbetas in i den

ekonomiska
planeringen för 2015 -

2017.

KS/Kultu
r och
fritid

Uppdrag

JA, i
verksamhetsplan
med budget för
2015-2017 finns

det ett beslut om
investeringar för
kulturkvarteret.

JA, eftersom
detta är ett

byggprojekt så
har beslutet

övergått i
workshops på

nämnden,
lokalplaneringar,
visionsarkitektrit

ningar och nu
senast

upphandling av
arkitekt.

JA JA

41/2015

Värdering vid
försäljning av

kommunal
mark

Att huvudregeln vid
markförsäljningar är att

kommunen värderar
marken i egen regi och
fastställer markpriset i

förhandling med aktuell
part. En utvärdering av
beslutet ska finnas med
i årsredovisningen för

2015.

KS Uppdrag

JA, metoden har
tillämpats från
beslutstillfället.

Vid vissa tillfällen
tas värdering in
från extern part

för att säkerställa
den interna
processen.

NEJ NEJ NEJ

121/2015

Indexreglering
av

inkomsttaket
för maxtaxa
och slopad

reducering av
15-

timmarsplats i
förskola

Antog förslag till
indexreglering av

inkomsttaket, att gälla
från och med 1 juli

2015.

Barn
och

ungdom
Uppdrag JA

JA, kontroll att
beslutade
avgifter

debiterats.

JA JA

159/2015

Vad tycker
nybyggarna om

bygglovs-
processen?

Bifall KS Motion

JA, påbörjades
2016-01-01 och

gjordes två
gånger. Numera

sker det
1/månad.

NEJ NEJ NEJ

159/2015
Lättillgänglig
information -
en rättighet

Bifall KS Motion JA

JA, säkerställt
leverans till
spridnings-

punkter samt
gjort nytryck av

materialet.

NEJ NEJ
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§ Ärende Kommunfullmäktiges
beslut

Aktuell
nämnd Beslutstyp Verkställt

Uppföljning
inom

förvaltningen

Protokollförd
återrapporte-
ring till nämnd

Protokollförd
återrapporte-

ring till KF

73/2016

Upphandling
av personlig

assistansverk-
samhet på

entreprenad

Socialnämnden och
serviceförvaltningens
upphandlingsenhet,

upphandla och ta fram
förfrågningsunderlag

för att överlåta
kommunens personliga
assistansverksamhet på

entreprenad.

Omsorg
/KS Uppdrag

Delvis,
upphandlingen

pågår.
Verkställigheten
har dragit ut på
tiden pga. att

KF:s beslut
överklagats till
högsta instans.
Beslut i Högsta

förvaltnings-
domstol

avgjordes först 9
mars 2017.

JA Delvis

Delvis,
återrapporteri

ng har skett
under

ärendets gång.

163/2016

Arrendeavtal
för

uppställning av
solcellspark på

del av
fastigheten

Barkestorp 3:1

Kommunfullmäktige
godkände förslaget till

andrahandsarrende

Kalmar
Kommu
nbolag
AB och

KS

Uppdrag

Delvis, just nu
pågår en

diskussion om
avstyckning av

fastigheten
mellan

kommunen och
Kalmar

Kommunbolag.

Projektering av
1/4 av

anläggningen
pågår.

Pågående
ärende

Pågående
ärende

221/2016
Förebygg

fallolyckor hos
våra äldre

Återremitterade
ärendet för att

komplettera
beslutsunderlaget med
kostnader för att införa
gratis broddar i enlighet
med motionens första

hands yrkande dvs.
gruppen äldre med

beslut om hemtjänst
eller larm.

Omsorg Motion JA JA JA Inte ännu

3.4.2. Bedömning
Granskningen av tio beslut antagna av kommunfullmäktige 2014-2016 visar enligt vår
bedömning att ärendeberedningsprocessen till stor del är fungerade när det kommer till
verkställigheten. Dock bedömer vi att det finns brister i genomförandet när det kommer till
återrapporteringen av verkställandet. Resultatet bekräftar att det saknas rutiner för
återrapportering. Det blir än mer tydligt i de fall då kommunfullmäktige beslutar om en
återrapportering som sedan inte är genomförd. I vår bedömning bör en återrapportering ske i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut även om nämnderna eller kommunstyrelsen inte har
hunnit verkställa beslutet eller av någon anledning inte har fullföljt beslutet.

I de fall ärenden ska remitteras till nämnder och kommunfullmäktige inte beslutar om tidsram
för verkställande eller återrapportering finner vi det lämpligt att kommunstyrelsen fastställer en
tidsram och någon form av uppföljning. Sammantaget rekommenderar vi att det är en fördel
att upprätta rutiner för verkställighet och uppföljning av kommunfullmäktigebesluten för att
minimera sårbarheten i ärendeberedningsprocessen.
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4. Sammanfattande bedömning

Vår sammanfattande bedömning är att ärendeberedningsprocessen till stor del är fungerade
när det kommer till verkställigheten men att det finns brister när det kommer till
återrapporteringen av verkställigheten. Vår bedömning grundar sig på att det framgår att det
finns ett etablerat arbetssätt när det kommer till att remittera ärendena. Därutöver framgår att
majoriteten av kommunfullmäktiges beslut är verkställda, även om det är en minoritet som
återrapporteras.

I kommunstyrelsen reglemente framgår att kommunstyrelsen har som uppgift att övervaka att
fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten samt
ekonomi följs upp i nämnderna. Istället för att räkna upp vad kommunstyrelsen ska övervaka
kan det vara mer ändamålsenligt att revidera kommunstyrelsens reglemente så att lydelsen
anger att kommunstyrelsen har som uppgift att övervaka att kommunfullmäktiges beslut
verkställs och efterlevs. På så sätt förekommer ingen urskiljning avseende vilka kommun-
fullmäktigebeslut som kommunstyrelsens uppsikt omfattar.

Revisionsfråga Svar
Säkerställer kommunstyrelsen att
kommunfullmäktiges beslut verkställs och
återrapporteras på ett tillfredsställande sätt?

Nej, kommunstyrelsen genomför inte någon systematisk
uppföljning av att kommunfullmäktiges beslut verkställs och
återrapporteras.

Återrapporteras avvikelser från beslut till
fullmäktige?

Nej, det har inte framkommit att avvikelser återrapporteras
till fullmäktige.

Vidtas åtgärder om avvikelser identifieras? Enligt vad som har framkommit vid intervju vidtas åtgärder
vid avvikelser. Vi har inte kunnat finna något som tyder på
motsatsen.

Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning
mellan kommunstyrelsen/nämnderna och
förvaltningen i bevakningen och
verkställigheten av kommunfullmäktiges
beslut?

Ja, det finns en tydlig fördelning mellan den politiska nivån
och tjänstemannanivån när det kommer till bevakningen
och verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut.

Genomför kommunstyrelsen i enlighet med sin
uppsiktsplikt en ändamålsenlig uppföljning av
de beslut som fattats av kommunfullmäktige?

Delvis, kommunstyrelsen följer upp vilka ärenden som
nämnderna tar upp vid sina sammanträden genom att
kommunledningskontoret går igenom nämndernas
kallelser inför kommunstyrelsens sammanträden. Det kan
dock inte bedömas som tillräcklig uppföljning inom ramen
för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

Ñ tillsammans med nämnderna gemensamt se över rutinerna för verkställande och
återrapportering av kommunfullmäktiges beslut, samt

Ñ stärka sin bevakning av de uppdrag som ges från kommunfullmäktige utöver mål,
inriktning och direktiv till nämnderna,

Ñ tillsammans med nämnderna processkartlägga hela ärendeprocessen.

Kalmar den 17 augusti 2017

Malin Lundberg Negin Nazari
EY EY
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Bilaga 1: Källförteckning

Intervjuade funktioner:

Ñ Jan G Nilson, stadsingenjör

Ñ Jonas Sverkén, kanslichef

Ñ Irene Jonsson, nämndsekreterare

Ñ Marcus Kindahl, nämndsekreterare

Ñ Marina Pull, nämndsekreterare

Ñ Martina Eriksson, nämndsekreterare

Ñ Martin Westbrandt, nämndsekreterare

Ñ Pia Axeheim, nämndsekreterare

Ñ Maria Johansson, kommunarkivarie

Ñ Annette Andersson, kommundirektör

Ñ Mats Linde, förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningen

Ñ Benny Wennberg, förvaltningschef serviceförvaltningen

Ñ Lolita Persson, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen

Ñ Lena Thor, förvaltningschef Södermöre kommundelsnämnd

Ñ Cecilia Frid, förvaltningschef socialförvaltningen

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

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

Ñ Kommunfullmäktiges protokoll för perioden 2014-2016

Ñ Underlag kopplat till respektive ärende som granskats inom ramen för
stickprovsgranskningen
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1. Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun granskat om
kommunstyrelsen och nämnderna har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll för
att säkerställa en god diarieföring och arkivhållning.

Vår sammanfattande bedömning är att arkiv och diarieföring fungerar i stort. Dock finns det en
del brister i styrdokument och i efterlevnaden av dessa. Gällande digitalisering och samverkan
finns det möjligheter till förbättring.

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser:

Ñ Kommunen har tagit fram en mall för arkivbeskrivningar och alla nämnder utom två
hade vid tiden för granskningens genomförande en arkivbeskrivning framtagen utifrån
mallen.  Samhällsbyggnadsnämnden har istället utdrag ur sin verksamhetshandbok
som arkivbeskrivning. Södermöre kommundelsnämnd hade vid tiden för
sakgranskning tagit fram en arkivbeskrivning.

Ñ En del nämnder har inte en funktion utan en namngiven person som arkivansvarig.
Ñ Vid intervjuerna framkommer det att det finns arkivredogörare i alla verksamheter

men att dessa inte styrs och samordnas av en arkivansvarig och att samordning,
informationsutbyte och kompetensöverföring är ett utvecklingsområde.

Ñ De flesta arkivbeskrivningar saknar historiska beskrivningar som kan förklara
organisationens ursprung och på så vis förklara var tidigare handlingar kan finnas och
hur de ska eftersökas.

Ñ De granskade arkivlokalerna har inga större brister. De påpekande vi gör gäller
framförallt att arkiven innehåller även andra handlingar än arkivhandlingarna.

Ñ Kommunen har ett ärendehanteringssystem som enligt vad som framkommer
fungerar tillfredställande.

Ñ Digitaliseringsprocessen har kommit långt men den har inte minskat
pappershanteringen i samma takt. Istället hanteras dokument ofta i parallella
processer.

Ñ Det finns en efterfrågan på utbildning i ärendehanteringssystemet.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen och övriga granskade
nämnder att:

Ñ säkerställa att arkivbeskrivningarna lever upp till lagstiftningens krav samt kommunens
interna riktlinjer,

Ñ se över funktionen arkivansvarig och säkerställa att det finns ett tydligt uppdrag samt
kompetens och utrymme i tjänsten,

Ñ göra en översyn av nämndens arkivlokaler och arkivskåp, och detta gärna utifrån
framtagna direktiv,

Ñ säkerställa en ändamålsenlig kommunövergripande samverkan gällande hela
dokument- och ärendehanteringsprocessen,

Ñ säkerställa ändamålsenlig gallring av arkivhandlingar.
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2. Inledning

2.1. Bakgrund
Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för den svenska förvaltningen i stat,
landsting och kommun. Medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar endast med
undantag om det är påkallat utifrån bland annat rikets säkerhet eller skydd för uppgifter om
enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. Lagstiftningen kräver att allmänna
handlingar ska registreras utan dröjsmål så snart de inkommit eller upprättats.

Diarieföringen har tillsammans med arkivet en viktig roll för både demokratin och
forskningen. Arkivet ger möjlighet till insyn för andra än de som har den direkta makten i ett
samhälle. Medborgarna och medierna får möjlighet att granska myndigheterna.

Utöver ovanstående är ordning bland ärenden och handlingar av vikt för en myndighet för att
kunna upprätthålla hög effektivitet och god lagenlighet.

Med detta som utgångspunkt har revisorerna i sin väsentlighets- och riskbedömning sett det
som angeläget att granska huruvida kommunstyrelsen och nämnder säkerställer att
diarieföring och arkivering sker i enlighet med lagar och interna riktlinjer.

2.2. Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har en
ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa en god diarieföring och
arkivhållning. Med ändamålsenlighet avses kommunstyrelsens och nämndernas
förutsättningar för att hantera, verkställa och följa upp arbetet med ett tillfredsställande
resultat utifrån sitt uppdrag.

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

Ñ Finns det arkivansvariga och arkivredogörare och har arkivbeskrivningar,
dokumenthanteringsplaner och arkivförteckningar antagits, är aktuella och följs?

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

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

Ñ Fungerar registrering och diarieföring tillfredställande?
Ñ Hanteras allmänna handlingar i enlighet med gällande lagstiftning?
Ñ Finns en systematisk uppföljning och kontroll av kommunens diarieföring?

2.3. Genomförande och avgränsning
Granskningen har genomförts genom intervjuer, dokumentstudier samt en enkätundersökning
till nämndsekreterare och registratorer. Enkätundersökningen innehåller frågor om
kommunens diarieföring och arkiv. De tillfrågade nämndsekreterarna har fått möjlighet att vid
behov svara på enkäten tillsammans med registratorer för att enkäten skulle omfatta hela
nämndprocessen. Därmed kan fler svarande finnas bakom svaren. Enkäten skickades ut till
elva personer och nio svar inkom. Inget svar inkom från Södermöre kommundelsnämnd eller
från samhällsbyggnadsnämnden. Enkäten i sin helhet finns bifogad i bilaga 2.



4

2.4. Revisionskriterier

2.4.1. Tryckfrihetsförordningen
I första kapitlet första paragrafen fastställs det att det ska stå varje svensk medborgare fritt
att, med iakttagande av de bestämmelser som äro i denna förordning meddelade till skydd
för enskild rätt och allmän säkerhet, i tryckt skrift yttra sina tankar och åsikter, offentliggöra
allmänna handlingar samt meddela uppgifter och underrättelser i vilket ämne som helst. I
tryckfrihetsförordningens 2 kap 3 § fastställs att en handling är en framställning i skrift eller
bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med
tekniskt hjälpmedel. Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 §
är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. I 2 kap 2 § fastställs
undantagen för rätten att ta del av allmän handling.

2.4.2. Offentlighets- och sekretesslagen
Lagen innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid
registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar.

I 4 kap 1 § fastställs vad som gäller för organiseringen av allmänna handlingar. En
myndighet ska ta hänsyn till rätten att ta del av allmänna handlingar när den organiserar
hanteringen av sådana handlingar och vid övrig hantering av allmänna handlingar:

Myndigheten ska särskilt se till
Ñ att allmänna handlingar kan lämnas ut med den skyndsamhet som

krävs enligt tryckfrihetsförordningen,
Ñ att allmänna handlingar kan skiljas från andra handlingar,
Ñ att rätten att ta del av allmänna handlingar enligt

tryckfrihetsförordningen säkerställs samtidigt som sekretesskyddet
upprätthålls, och

Ñ att automatiserad behandling av uppgifter hos myndigheten ordnas
med beaktande av det intresse som enskilda kan ha av att själva
utnyttja tekniska hjälpmedel hos myndigheten för att ta del av
allmänna handlingar.

En myndighet ska vidare särskilt beakta:
Ñ att enskilda bör ges goda möjligheter att söka allmänna handlingar,
Ñ att det bör framgå när uppgifter har tillförts en allmän handling och,

om de har ändrats eller gallrats, vid vilken tidpunkt detta har skett,
samt

Ñ att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller
liknande som kan försvåra insynen enligt tryckfrihetsförordningen.

Ovan skrivelse har betydelse för hur diarium och arkiv organiseras. Vidare står det fastställt i
4 kap 2 § att varje myndighet ska upprätta en beskrivning som ger information om:

Ñ myndighetens organisation och verksamhet i syfte att underlätta sökande efter
allmänna handlingar,

Ñ register, förteckningar eller andra sökmedel till myndighetens allmänna handlingar,
Ñ tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan få använda hos myndigheten för att ta

del av allmänna handlingar,
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Ñ vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar om myndighetens
allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter,

Ñ vilka bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen tillämpar på uppgifter i
sina handlingar,

Ñ uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till andra samt hur
och när detta sker, och

Ñ myndighetens rätt till försäljning av personuppgifter.   I beskrivningen ska uppgifter
utelämnas om det behövs för att beskrivningen i övriga delar ska kunna hållas
tillgänglig för allmänheten.

2.4.3. Förvaltningslagen
I § 10 fastställs att en handling anses komma in till en myndighet den dag då handlingen
anländer till myndigheten eller kommer en behörig tjänsteman till handa. Kan det antas att
handlingen en viss dag har lämnats i myndighetens lokal eller avskilts för myndigheten på en
postanstalt, anses den ha kommit in den dagen, om den kommer en behörig tjänsteman till
handa närmast följande arbetsdag.

2.4.4. Arkivlagen
I § 3 fastställs att en myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens
verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen och som
myndigheten beslutar ska tas om hand för arkivering. Vidare står det att myndigheternas
arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser:
Ñ rätten att ta del av allmänna handlingar,
Ñ behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
Ñ forskningens behov.

I § 6 fastställs att i arkivvården ingår att myndigheten ska:

Ñ organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar
underlättas,

Ñ upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar
som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat, dels en
systematisk arkivförteckning,

Ñ skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst,
Ñ avgränsa arkivet genom att fastställa vilka handlingar som skall vara arkivhandlingar,

och
Ñ verkställa föreskriven gallring i arkivet.

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

2.4.5. Arkivförordningen
Arkivförordningen fastställer bestämmelser om sådana arkiv och arkivmyndigheter som
avses i arkivlagen (1990:782). Förordningen förtydligar bland annat när handlingar ska
arkiveras, att arkivmyndigheten regelbundet ska inspektera arkiven och vad som gäller vid
omorganisation.



6

2.4.6. Arkivreglemente Kalmar kommun
Arkivreglementet antogs av Kalmar kommuns kommunfullmäktige den 26 januari 2009, § 10.
I reglementet fastställs bland annat myndighetens1 arkivansvar, arkivmyndighetens
(kommunstyrelsens) ansvar, avgifter, redovisning av arkiv, rensning, bevarande och gallring.

2.4.7. RA-FS 2013:4. Riksarkivets aktuella föreskrift för arkivlokaler
Föreskrifterna är inte styrande för kommuner men kan fungera som vägledande vid
upprättandet och driften av arkivlokaler. Föreskrifterna fastställer att:

Ñ Lokalen ska inte ha genomgående vattenrör (annat än för lokalens uppvärmning).
Rör för fjärrvärme eller fjärrkyla får inte förekomma.

Ñ Arkivlokalens luftfuktighet och temperatur ska dokumenteras, och hålla lämpliga
nivåer för den typ av handlingar som ska förvaras i lokalen.

Ñ Arkivlokalerna ska vara en egen brandcell som skyddar handlingarna mot skadlig
upphettning, brandgas, öppen låga och genombränning i 120 minuter. Dörrar ska
vara märkta med brandteknisk klass och ha anslagströskel och automatisk
dörrstängare. Arkivlokalen ska vara utrustad med ett automatiskt brandlarm.

Ñ Byggnadens bärande konstruktion ska vara dimensionerad för den belastning som
arkivet och arkivverksamheten medför. Arkivlokalens bärande konstruktion ska lägst
ha brandteknisk klass R60.

Ñ Lokalen ska kunna göras strömlös utifrån och bör vara försedd med kontrollampa
som visar om strömmen är av eller på.

Ñ Det får endast finnas fasta elektriska installationer som är nödvändiga för
arkivlokalens drift, exempelvis belysning, radiatorer och motoriserade hyllsystem.
Permanent placerad elektrisk arbetsplatsutrustning, t.ex. datorer, skrivare, elektriskt
höj- och sänkbara bord samt kopieringsmaskiner får inte finnas i arkivlokalen.

Ñ Arkivlokalens belysning ska utgöras av lysrörsarmatur som har ett tillfredsställande
skydd mot damm. Den elektriska anslutningen ska vara fast monterad.

Ñ Arkivlokaler ska skyddas mot skadegörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst.

1 En myndighet är en institution som ingår i den offentliga förvaltningen eller rättsväsendet. En
myndighet kan ha en eller flera uppgifter som det uteslutande åligger på staten eller kommunen att
sköta.
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3. Granskningsresultat

3.1. Arkiv -ansvar och dokumentation

3.1.1. Iakttagelser
Kommunen har tagit fram en mall för arkivbeskrivningar och alla nämnder utom två hade vid
tiden för granskningens genomförande en arkivbeskrivning framtagen utifrån mallen.
Samhällsbyggnadsnämnden har istället utdrag ur sin verksamhetshandbok som
arkivbeskrivning. Södermöre kommundelsnämnd hade vid tiden för sakgranskning tagit fram
en arkivbeskrivning.

I arkivreglementet står det fastställt hur ansvarsfördelningen är uppdelad mellan
arkivansvariga och arkivredogörare:

Den arkivansvarige ska bevaka arkivfrågorna inom hela myndigheten samt informera
nämnd/styrelse och berörd personal om bestämmelser och rutiner inom arkivområdet. Arkiv-
redogörare ska svara för tillsyn och vård av den egna förvaltningens/enhetens handlingar.
Arkivansvarig och arkivredogörare är myndighetens kontaktpersoner i arkivfrågor.

I arkivreglementet står det fastställt att arkivansvarig hos en myndighet ska (normalt) vara
förvaltningschefen. De intervjuade menar att det är förvaltningscheferna som är
arkivansvariga på sina respektive förvaltningar förutom på barn- och ungdomsnämnden där
den administrative chefen är arkivansvarig. Det som framkommer vid intervjuerna
överensstämmer med vad som finns skrivet i barn- och ungdomsnämndens arkivbeskrivning
men inte med övriga nämnders arkivbeskrivningar. Kommunstyrelsen har enligt sin
arkivbeskrivning inte någon enskild arkivansvarig utan det är respektive enhetschef. Det
finns därmed flera arkivansvariga. Servicenämndens, omsorgsnämndens,
samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämndens arkivansvarige är inte en
funktion utan en namngiven person. Även socialnämndens och Södermöre
kommundelsnämnds arkivbeskrivning innehåller en namngiven person, dock är det
nuvarande förvaltningschefens namn som står inskrivet. Enkätsvaren visar att det finns
utvecklingsområden gällande arkivansvarigas och arkivredogörares ansvar och arbete:
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Vid intervjuerna framkommer det att det finns arkivredogörare i alla verksamheter men att
dessa inte styrs och samordnas av en arkivansvarig och att samordning, informationsutbyte
och kompetensöverföring är ett utvecklingsområde. Det saknas samverkan mellan
arkivansvariga och det sker ingen systematisk kompetensöverföring i form av
samverkansträffar eller auskultation2.

De flesta arkivbeskrivningar saknar historiska beskrivningar som kan förklara
organisationens ursprung och på så vis förklara var tidigare handlingar kan finnas och hur de
ska eftersökas. I mallen efterfrågas eventuella föregångare till myndigheten men det är inte
ifyllt. I socialnämndens arkivbeskrivning finns dock en beskrivning av hur de tagit över
verksamheter från annan nämnd. I omsorgsnämndens arkivbeskrivning finns det förklarat att
de har bytt namn en gång, det tidigare namnet framgår dock inte.
Samhällsbyggnadsnämnden har en beskrivning av vilka tidigare nedlagda myndigheter som
nu ingår i samhällsbyggnadsnämnden.

Det finns en kommungemensam dokumenthanteringsplan och varje nämnd har en plan för
deras specifika verksamhet. Vi har tagit stickprov för att se om dokument finns med och om
gallringstiden är konsekvent. I de prov vi genomfört har så varit fallet. Däremot visar svaren i
enkäten att det saknas kunskap om dokumenthanteringsplaner bland medarbetarna:

I närarkiven3 finns inga arkivförteckningar utan det är när handlingarna överlämnas till det
centrala arkivet som de förtecknas. Centralarkivet har tagit fullt ansvar för att förteckna
handlingarna efter att de överlämnats.

Gällande gallring framkom det vid intervjuer och vid besök i arkiven att det för många
ärendetyper inte genomförs någon systematiskt planerad gallring. Gallring blir lite av ett
dåligt samvete som ofta inte prioriteras. Enkätsvaren bekräftar att
dokumenthanteringsplanernas gallringsfrister inte följs:

2 Här i syfte att gå bredvid andra inom samma yrkesgrupp med kompetensöverföring som syfte.
3 De arkiv som finns ute i nämndernas verksamhet. Kan vara större arkivlokaler eller arkivskåp.
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3.1.2. Bedömning
Det är vår bedömning att arkivprocessen i Kalmar kommun fungerar i stort. Dock finns det
delprocesser så som gallring som inte fungerar samt vissa otydligheter i ansvarsförhållande
och rutiner. Arkivbeskrivningarna behöver tydliggöras bland annat gällande arkivansvariges
uppdrag och nämndens historiska beskrivning. Bristerna i arkivbeskrivningarna minskar
sökbarheten.

Gällande arkivansvarig vill vi framhålla att det är av vikt att arkivansvaret kopplas till en
funktion som innehar kompetens och utrymme i sin tjänst. Den arkivansvarige bör stötta
arkivredogörarnas i deras löpande arbete och tillse att de har möjligheter att utföra sina
uppdrag. Den arkivansvarige bör också uppmärksamma brister som till exempel när gallring
inte följer uppsatt plan. Vi menar att de handlingar som under längre tid förvaras i närarkiven
under längre tid bör förtecknas. Utan förteckning finns det större risk att handlingar blir
förlagda och förteckningarna bidrar till ordning och ökad sökbarhet.

Vi menar att det i arkivprocessen finns stora fördelar med att samverka
kommunövergripande. De som arbetar med arkivfrågor bör träffas löpande för att arbeta för
en likformad process med kompetensöverföring och stöd över förvaltningsgränserna.

3.2. Arkivlokaler

3.2.1. Iakttagelser
I granskningen genomfördes stickprov av fyra arkivlokaler. När vi granskar arkivlokaler
kontrollerar vi om:

Ñ lokalen har genomgående vattenrör (annat än för lokalens uppvärmning),
Ñ brandsäkerheten är tillfredställande,
Ñ lokalen kan göras strömlös utifrån och är försedd med kontrollampa som visar om

strömmen är av eller på,
Ñ lokalen endast har fasta elektriska installationer som är nödvändiga för arkivlokalens

drift, exempelvis belysning, radiatorer och motoriserade hyllsystem,
Ñ arkivlokalerna skyddas mot skadegörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst,
Ñ det råder allmän ordning och
Ñ golvet är fritt (undvika förluster av material vid översvämning).
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Granskningsområden A - Närarkiv BUF B (plan) B (bygg och miljö) C - kommunarkiv
Strömbrytare
utvändigt

Nej, på insidan Ja Nej, troligtvis
tidigare flyttad
från utsidan till
insidan

Ja

Kontrollampa på
utsidan

Nej Nej Nej Ja

Vattenrör/rännor Nej Nej Nej Nej
Allmän ordning Inboxat enligt

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

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

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

Bra ordning dock
inte helt
ändamålsenliga
lokaler.

Fri golvyta Nej, lådor på golvet
(ej källare)

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

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

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

Branddetektor/
varnare

Ja Ja Ja Ja

Ventilation Ja Ja Ja Ja
Rejäl dörr/
brandsäker

Ja Ja Ja Ja

Övrigt Inne på kontoret:
arkivskåp,
handlingar 2016-
2017. Utanför
arkivet fanns ett
arkivskåp (aktskåp)
med okänt innehåll
och okänd ansvarig.

Horisontella
kartskåp.

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

Arkivet har
fönster.

Arkivet har fönster

3.2.2. Bedömning
Det är vår bedömning att arkiven är utformade enligt gällande krav och så att de dokument
som förvaras går att söka. Dock är vår bedömning gjord utifrån dagens lagstiftning där det
inte finns några omfattande krav gällande kommuners arkiv. Vi ser att det skulle vara positivt
om kommunen fastställde vilka krav som ska ställas på arkivskåp och hur arkiven bör vara
utformade med till exempel strömbrytare och kontrollampa på utsidan.

3.3. Diarieföring

3.3.1. Iakttagelser

Kalmar kommun använder sedan 2012 ärendehanteringssystemet Public 360. Systemet
omfattar hela ärendehanteringsprocessen. De intervjuade är av uppfattningen att systemet
fungerar tillfredställande. Kommunen har en verksamhetshandbok som fungerar som ett
paraply för alla rutiner och riktlinjer. I verksamhetshandboken finns det rutin för vad som ska
diarieföras. Rutinen fastställer att inte bara sekretessmaterial utan allt material som inte är
ovidkommande (t.ex. reklam, kursinbjudan) ska diarieföras. I enkäten framkommer det att
alla tillfrågade anser att organisationen kring diarieföring fungerar och är tillräcklig:

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

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

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

4 De som ska ha extra hög kompetens inom systemet och stötta andra i deras användande.
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För att diarieföra bygg- och miljöärenden används de verksamhetsspecifika systemen
Byggreda och Miljöreda. Systemen fungerar och nämndsekreterarna har rutiner för att
kommunen ska kunna ha tre ärendehanteringssystem.

Gällande begäran av allmän handling menar de intervjuade att det sker relativt frekvent. Det
innebär att de har god kompetens för att handlägga och hantera begäran. Den som ”äger”
handlingen hanterar begäran. Enkätsvaren bekräftar att de tillfrågade bedömer sig ha hög
kompetens gällande utlämning av handlingar:

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

Kommunstyrelsen, servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden har med diarieföring och
gallring som en kontrollpunkt i internkontrollplanen.

I kommunstyrelsens internkontrollplan för 2017 står det att det finns risk för att diarieföring,
arkivering, bevarande och gallring inte sker enligt gällande lagstiftning och antagna
dokumenthanteringsplaner. Vidare står det att lagstiftningen är komplex och att gråzoner
finns och att osäkerhet kan finnas avseende dokumenthanteringsplaner och lagstiftningens
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krav på registrering av allmänna handlingar. Sannolikheten att kommunen skulle bryta mot
arkivlagen bedöms som mycket stor då osäkerhet finns hos personalen om vad som ska
diarieföras eller inte samt vad som ska gallras eller inte.

Kontrollerna ska göras genom en uppföljning av om rutinerna följs på respektive enhet.
Samtliga enheter ska gås igenom under 2017.

I servicenämndens internkontrollplan för 2017 finns ”hantera ärenden och dokument” med
som en övervägd risk. Risk och väsentlighet är värderad till sex poäng. Enligt riktlinjer för
intern kontroll ska kontrollmoment alltid anges om riskvärdet blir nio poäng eller högre eller
om konsekvensen bedöms till fyra poäng.

Kultur och fritidsnämnden genomför kontrollerna av dokument- och ärendehanteringen
genom internrevisionen. Internrevisionen ska ge kunskap om ledningssystemet har införts
och underhållits på ett bra sätt, om erforderlig dokumentation finns och efterföljs samt om
den visar överensstämmelse med:

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

Inom ramen för nämndens internrevision planeras intervjuer med chefer och medarbetare
samt stickprov på diarieförda handlingar.

Vår enkät visar att det inom förvaltningarna finns en osäkerhet kring om det finns tillräcklig
kunskap om hanteringen av allmänna handlingar:

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

3.3.2. Bedömning
Det är vår bedömning att ärendeprocessen i Kalmar kommun i stort fungerar tillfredställande.
Det finns dock utvecklingsutrymme gällande den digitala hanteringen.

Om dubbla processer med både digital hantering och pappershantering undveks skulle
processerna effektiviseras. Det är enligt vår mening viktigt att särskilja begreppen angående



16

digital process och papperslös process. Kalmar kommun har digitaliserat
ärendehanteringsprocessen men har en bra bit kvar till en papperslös process.

Vi ser det som positivt att kommunstyrelsen, servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden
efter riskanalys har fört in ärendehantering i internkontrollplanerna. Övriga nämnder bör ha
med processen i sin riskanalys för att analysera om den bör finnas i deras
internkontrollplaner.
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4. Sammanfattande bedömning

Vår sammanfattande bedömning är att arkiv och diarieföring fungerar i stort. Dock finns det en
del brister i styrdokument och i efterlevnaden av dessa. Gällande digitalisering och samverkan
finns det möjligheter till förbättring.

Revisionsfråga Svar
Ñ Finns det arkivansvariga och

arkivredogörare och har
arkivbeskrivningar,
dokumenthanteringsplaner
och arkivförteckningar
antagits, är aktuella och följs?

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

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

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

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

Ja, kommunen har tagit fram styrdokument och
de finns tillgängliga för alla anställda via
intranätet.

Ñ Fungerar registrering och
diarieföring tillfredställande?

Delvis. Vad vi har kunnat utröna finns det tydliga
rutiner och tillräcklig kompetens bland
registratorer och nämndsekreterare. Utbildningen
i ärendehanteringssystemet kan dock förbättras
och det finns brister i kunskapen om diarieföring
bland de medarbetare som mottager handlingar
ute i verksamheterna.

Ñ Hanteras allmänna handlingar
i enlighet med gällande
lagstiftning?

Ja, rutinbeskrivningar och övriga styrdokument
är upprättade i enlighet med lagstiftningen och vi
har inte funnit några uppenbara brister.

Ñ Finns en systematisk
uppföljning och kontroll av
kommunens diarieföring?

Delvis, det saknas en systematisk
kommunövergripande uppföljning. Dock finns det
i kommunstyrelsens och kultur- och
fritidsnämndens internkontrollplaner och i årets
internrevision.
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Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen och övriga granskade
nämnder att:

Ñ säkerställa att arkivbeskrivningarna lever upp till lagstiftningens krav samt kommunens
interna riktlinjer,

Ñ se över funktionen arkivansvarig och säkerställa att det finns ett tydligt uppdrag samt
kompetens och utrymme i tjänsten,

Ñ göra en översyn av nämndens arkivlokaler och arkivskåp, och detta gärna utifrån
framtagna direktiv

Ñ säkerställa en ändamålsenlig kommunövergripande samverkan gällande hela
dokument- och ärendehanteringsprocessen.,

Ñ säkerställa ändamålsenlig gallring av arkivhandlingar.

Kalmar den 17 augusti 2017

Malin Lundberg Negin Nazari
EY EY
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Bilaga 1: Källförteckning

Intervjuade funktioner:

Ñ Jan G Nilson, stadsingenjör

Ñ Jonas Sverkén, kanslichef

Ñ Irene Jonsson, nämndsekreterare

Ñ Marcus Kindahl, nämndsekreterare

Ñ Marina Pull, nämndsekreterare

Ñ Martina Eriksson, nämndsekreterare

Ñ Martin Westbrandt, nämndsekreterare

Ñ Pia Axeheim, nämndsekreterare

Ñ Maria Johansson, kommunarkivarie

Ñ Annette Andersson, kommundirektör

Ñ Mats Linde, förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningen

Ñ Benny Wennberg, förvaltningschef serviceförvaltningen

Ñ Lolita Persson, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen

Ñ Lena Thor, förvaltningschef Södermöre kommundelsnämnd

Ñ Cecilia Frid, förvaltningschef socialförvaltningen

Dokument:
Ñ Arkivreglemente

Ñ Anvisningar till arkivreglemente

Ñ Nämndernas arkivbeskrivningar

Ñ Nämndernas delegationsordningar

Ñ Kommungemensam dokumenthanteringsplan

Ñ Nämndernas dokumenthanteringsplaner

Ñ Nämndernas internkontrollplaner

Ñ Instruktion för tillsyn

Ñ Handlingar som ska till kommunarkivet

Ñ Riktlinjer för intern kontroll
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1. Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun granskat barn-
och ungdomsnämndens och Södermöre stadsdelsnämnds arbete med att motverka
kränkande behandling.

Vår sammanfattande bedömning är att båda nämnderna i vissa delar bedriver ett
ändamålsenligt arbete avseende likabehandling samt diskriminering och trakasserier. Vi
bedömer dock att nämnderna har brister i rutinerna för att löpande hålla sig informerade
om enskilda ärenden.

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser:

Ñ Nämnderna har genomgående likartade rutiner i arbetet, där Södermöre
kommundelsnämnd använder sig av barn- och ungdomsnämndens framtagna
blanketter och stödmaterial.

Ñ Skolornas likabehandlingsplaner ligger i många fall inte på deras hemsidor, då
länken är bruten. En del planer redogör därtill endast för de aktiviteter som
genomförts och ska genomföras. Planerna anknyter inte till vilka resultat dessa
insatser förväntas leda till eller varför aktiviteterna genomförs.

Ñ På skolorna finns i många fall tydliga rutiner och en tydlig ansvarsfördelning, där
kurator har en framträdande roll.

Ñ Skolorna gör anmälningar av kränkningsärenden, som redovisas för respektive
nämnd månadsvis.

Ñ Nämnden tar inte del av utredningar i kränkningsärenden.
Ñ Avsändandet av yttranden till bland annat Skolinspektionen och

Diskrimineringsombudsmannen är delegerat till förvaltningschef. Nämnden tar
först del av yttrandena efter att de avsänts, och då endast i en lista på
delegationsbeslut.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi båda nämnderna att:

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

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

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

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

2.1. Bakgrund
Huvudmannen har enligt skollagen och diskrimineringslagen ett långtgående ansvar i
alla led när det gäller att motverka kränkande behandling. Rutiner och aktiva insatser
förväntas finnas på plats för att förebygga, upptäcka, utreda och åtgärda kränkande
behandling, vilket framgår bland annat av Skolverkets allmänna råd på området. Vidare
ska det förebyggande arbetet i stor utsträckning ske under medverkan av eleverna, vilket
framgår av särskild förordning. Sammantaget krävs att huvudmannen kontinuerligt
uppdaterar och följer upp rutiner och riktlinjer, samt ger förutsättningar för att styrande
och stödjande dokument blir levandegjorda inom ansvarsområdet.

De förtroendevalda revisorerna har med utgångspunkt i detta beslutat genomföra en
granskning av barn- och ungdomsnämndens samt Södermöre stadsdelsnämnds arbete
för att motverka kränkande behandling.

2.2. Syfte och revisionsfrågor
Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om barn- och
ungdomsnämnden samt Södermöre stadsdelsnämnd har tillräckliga rutiner för att
motverka kränkande behandling och främja likabehandling inom grundskolan.
I granskningen besvaras följande revisionsfråga:

Ñ Har nämnderna säkerställt att det finns en god kvalitet vad gäller att
o förebygga,
o upptäcka,
o utreda,
o åtgärda, samt
o följa upp

arbetet med att motverka kränkande behandling och främja likabehandling inom
grundskolan?

2.3. Tillvägagångssätt och avgränsning
Granskningen har genomförts under perioden april till augusti 2017. Granskningen
grundas på dokumentstudier och intervjuer med verksamhetsledning inom barn och
ungdomsförvaltningen, Södermöre kommundelsförvaltning samt enhetsansvariga
rektorer (se källförteckning).

Granskningen omfattar kommunal förskoleklass, grundskola samt fritidshem.

Rapporten omfattar utöver det som ingår i begreppet kränkande behandling företeelser
avseende diskriminering och trakasserier.

I den del uppdraget som gäller granskning av enskilda Skolinspektionsärenden har
granskningen genomförts utifrån allmänna synpunkter i enlighet med kommunallagens
9 kap. 10 § punkt 4.



4

2.4. Begreppsdefinitioner
Genomgående i rapporten använder vi oss av begreppet ”likabehandlingsplan”, trots att
en sådan, enligt ändrade regler i diskrimineringslagen, inte längre är nödvändig. Detta
beror på att skolorna använder sig av begreppet likabehandlingsplan, och i de allra flesta
fall också benämner sina dokument så. Planen ska enligt aktuell lagstiftning innehålla
två delar (eller bestå av två separata planer):

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

Se vidare i kommande avsnitt om revisionskriterier.

Nedanstående begreppsdefinitioner är hämtade ur Skolverkets allmänna råd kring
arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (2014). Även om dessa råd har
utgått (se avsnitt om revisionskriterier) är definitionerna fortfarande tillämpliga.

Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl
som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder,
sexuell läggning eller ålder. Eftersom diskriminering handlar om missgynnande
förutsätter det någon form av makt hos den som utför diskrimineringen. I verksamheterna
är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn
och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse.
Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband
med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning
eller ålder. Om någon ur personalen utsätter ett barn eller en elev för trakasserier
benämns det diskriminering.

Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt
diskrimineringslagen, kränker barns eller elevers värdighet. Trakasserier och kränkande
behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. De kan
vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte bara direkt
i verksamheten utan även via exempelvis telefon och internet.

Trakasserier och kränkande behandling kan t.ex. uttryckas genom nedsättande tilltal,
ryktesspridning, förlöjliganden eller fysisk våld. Kränkningarna kan även handla om att
frysa ut eller hota någon. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller
vara systematiska och återkommande.
Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en
upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller
försöker tillfoga en annan skada eller obehag. Begreppet mobbning förekommer inte
längre i författningarna.
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3. Revisionskriterier
Nedan anger vi kortfattat vilka revisionskriterier som är tillämpliga i denna granskning.

3.1. Skollagen
Skollagen (2010:800) stadgar att utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla
elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Huvudmannen ska
se till att:

Ñ Det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att
motverka kränkande behandling av barn och elever.

Ñ Det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts
för kränkande behandling.

Ñ Det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för
att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn. Planen ska innehålla
en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller
genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade
åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn för kränkande behandling. Den
personal som får kännedom om att ett barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. Denne
är i sin tur skyldig att anmäla det till huvudmannen, som är skyldig att skyndsamt utreda
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de
åtgärder som kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Tillsynsansvaret för fristående huvudmän, däri deras rutiner kring kränkande behandling,
ligger på Skolinspektionen (skollagen, 2 kap. 5-7 §§).

3.2. Diskrimineringslagen
Diskrimineringslagen (2008:567) syftar till att motverka diskriminering och på andra sätt
främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder.

Enligt diskrimineringslagen får den som bedriver verksamhet enligt skollagen inte
diskriminera något barn eller någon elev. Utbildningsanordnaren ska vidta åtgärder för
att förebygga och förhindra att något barn som deltar i eller söker till verksamheten
utsätts för trakasserier som har samband med diskrimineringsgrunderna.

Utbildningsanordnaren ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder
som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn som deltar i
eller söker till verksamheten, dels förebygga och förhindra trakasserier. Planen ska
innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som utbildningsanordnaren avser
att påbörja eller genomföra under det kommande året. En redovisning av hur de
planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

Från och med den 1 januari 2017 har det införts nya regler i diskrimineringslagen, som
bland annat omfattar följande:

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

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

3.3. Förordning om barns och elevers deltagande
I januari 2017 ändrades förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med
planer mot diskriminering och kränkande behandling. Förordningen reglerar från och
med den 1 januari 2017 endast barns och elevers deltagande i arbetet med planen mot
kränkande behandling. Enligt förordningen ska den plan mot kränkande behandling som
ska upprättas enligt skollagen följas upp och ses över under medverkan av barnen vid
den verksamhet för vilken planen gäller. Utformningen och omfattningen av barnens
deltagande ska anpassas efter deras ålder och mognad.

3.4. Läroplan för grundskolan, reviderad 2015
Läroplanen anger utbildningens värdegrund. Utbildningen ska förmedla och förankra
respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar
som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja
aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden
som skolan ska gestalta och förmedla.

Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Alla som arbetar i skolan
ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling.

3.5. Skolverkets vägledning kring arbetet mot kränkande behandling
Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
(2014) har utgått på grund av ett antal regeländringar som påverkar innehållet. Nya råd
kommer att publiceras men har inte kommit vid tidpunkten för denna granskning. Stora
delar av innehållet i de allmänna råden är dock fortfarande giltigt, då skollagens
bestämmelser inte har ändrats. Däremot har det tillkommit bestämmelser i
diskrimineringslagen och förordningen om barns och elevers deltagande (se ovan).
Skolverket beskriver på sin hemsida arbetet med kränkande behandling och hur detta
bör ske.1

1 Se https://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/krankning-av-elev
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4. Granskningsresultat

4.1. Nämndernas övergripande processer kring likabehandlingsarbetet
I barn- och ungdomsnämndens reglemente anges att nämnden ansvarar för kommunens
skolverksamhet, häribland annat grundskolan i kommunen, förutom i de fall
kommunfullmäktige uppdragit åt annan att ansvara för dessa uppgifter. I Södermöre
kommundelsnämnds reglemente anges att nämnden ansvarar för skolverksamheten
inom sitt geografiska område.

Kalmar kommun är certifierad enligt ISO 9001 och 14001, en ledningssystemstandard
för kvalitetsprocesserna. Inom ramen för kvalitetsarbetet finns en verksamhetshandbok
framtagen, där samtliga processer och rutiner ska ingå. Förvaltningarna har även egna
verksamhetshandböcker. I barn- och ungdomsförvaltningens verksamhetshandbok finns
ett dokument vid namn ”Vägledning i arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling”. Dokumentet är kortfattat och beskriver till stor del ansvarsfördelningen och
kravet på åtgärder utifrån skollagen och diskrimineringslagen. Därefter ligger
hänvisningar till relevanta lagar och stöddokument. Även Södermöre
kommundelsförvaltning använder sig av detta dokument.

Stöddokumentet hänvisar till att nya regler gäller kring arbetet med åtgärder mot
diskriminering (se avsnitt 3.2), men det anges inte om en eller två planer ska upprättas.
Däremot anges längst ner på s.2 följande: ”Hur effektiva åtgärderna mot kränkningarna
är beror alltid på hur planen används, i vilket sammanhang den används och hur väl den
svarar mot behoven i den verksamheten där den används.” Detta är taget från
Skolverkets allmänna råd mot kränkande behandling (s.38), men med ett litet tillägg. I
de allmänna råden (som vid tidpunkten för framtagandet av denna rapport utgått, utan
att nya utgetts) nämns nämligen i motsvarande stycke inte någon plan, utan det handlar
där om hur åtgärderna används och hur väl de svarar mot behoven. Skolverkets
formulering syftar alltså snarare till att uppmärksamma att det är viktigt att åtgärderna är
lämpliga och svarar mot behoven.

4.2. Nämndernas förebyggande och främjande insatser

4.2.1. Iakttagelser

Likabehandlingsplaner
Barn- och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning har
gemensamt tagit fram en uppdaterad mall som ska uppfylla diskrimineringslagens nya
regler kring bland annat aktiva åtgärder. Blanketten (mallen) heter ”Skriftlig
dokumentation av förskolans/skolans arbete för att motverka diskriminering och främja
lika rättigheter”. Mallen är indelad i fyra steg:

1) Undersöka risker för diskriminering
2) Analys av upptäckta risker och hinder
3) Åtgärder för att förebygga diskriminering och främja rättigheter och möjligheter

för barn och elever
4) Uppföljning och utvärdering

I blanketten finns dock ej utrymme för dokumentation enligt skollagens skrivning (6 kap.
8 §) om att huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt
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över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av
barn och elever.

Blanketten ska enligt uppgift ersätta skolornas likabehandlingsplaner, men arbetet är
pågående och rutin för detta har ej tagits fram. Det innebär att skolorna tillsvidare
använder sig av befintliga likabehandlingsplaner.

I vår stickprovskontroll avseende skolornas likabehandlingsplaner ser vi att flera av
planerna endast redogör för de aktiviteter som genomförts och ska genomföras.
Planerna anknyter inte till vilka resultat dessa insatser förväntas leda till eller varför
aktiviteterna genomförs.

Vid en granskning av skolornas och förskolornas hemsidor ser vi att endast 7 av 18
kommunala grundskolor har fungerande länkar till sina likabehandlingsplaner.2 Vi  ser
även att några planer är inaktuella och att någon plan saknar tidsangivelse för när den
gäller. Vidare ser vi att en del planer gäller för kalenderåret medan andra gäller för
läsåret.

Plan mot kränkande behandling enligt skollagen 6 kap. återfinns inte i någon av
nämndernas delegationsordningar. Vid samtal med rektorer framgår det att det är
respektive rektor som tar beslut om skolans likabehandlingsplan. Det finns dock ingen
rutin kring hur nämnden förvissar sig om att de likabehandlingsplaner (eller
motsvarande) som finns är tillgängliga för elever/vårdnadshavare samt uppdaterade.

Kuratornätverk
Samtliga kuratorer tillhör sin respektive skolenhet och har rektor som chef. De samlas
dock i ett nätverk ca en gång per månad. Kuratorerna har enligt uppgift av tradition en
stor roll i arbetet med att förebygga kränkande behandling och främja likabehandling. I
den förvaltningsgemensamma funktionsbeskrivning som finns avseende kurators roll
framgår att kurator ska arbeta med skolans struktur och organisation för utveckling av
värdegrund och likabehandling.

Skolornas insatser
Skolorna dokumenterar sina insatser i respektive likabehandlingsplan. Det framgår av
intervjuer att många skolor under det senaste året använt sig av en polis som föreläst
om nätkränkningar för eleverna, och som även fört diskussioner med personal och
föräldrar. Det har dock legat på varje enskild skola att ta initiativ till denna insats. I flera
intervjuer hänvisas också till det förebyggande team som finns inom socialtjänsten, som
har en nära koppling till skolverksamheten. Detta team uppges ha särskild kunskap om
nätkränkningar och därmed vara en användbar resurs för skolorna i det förebyggande
arbetet.

4.2.2. Bedömning
Vår bedömning är att likabehandlingsplanerna i vissa fall brister när det gäller att ställa
upp konkreta mål som utgår från kartläggningar av verksamheten. Med andra ord saknas
det på vissa skolor en systematik när det gäller att analysera verksamhetens behov inom
området och utifrån behoven formulera tydliga uppföljningsbara mål. Vi ser dock också
exempel på ändamålsenliga planer, där det finns en tydlig koppling mellan den

2 Vid kontroll genomförd 2017-07-31
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kartläggning som genomförts och de mål som sätts upp samt en plan för hur målen ska
följas upp.

Vi bedömer vidare att det finns brister avseende tillgängligheten av
likabehandlingsplanerna, då endast ett fåtal skolor har fungerade länkar till aktuella
likabehandlingsplaner på sina hemsidor. Detta är inte förenligt med de nationella
styrdokumentens formuleringar kring att planerna ska vara tillgängliga och välkända för
alla barn, elever och vårdnadshavare. Vi menar att då skolorna har varierande rutiner
kring huruvida planen följer läsåret eller kalenderåret kan detta försvåra en uppföljning
från nämndens sida kring att likabehandlingsplanerna är aktuella. Det kan också
innebära att kartläggningsunderlag i form av elevenkät för en del skolor inte är lika
uppdaterat och aktuellt.

Slutligen vill vi uppmärksamma att den nya mall som implementeras för att motverka
diskriminering och främja lika rättigheter inte fullt ut kan ersätta den tidigare
likabehandlingsplanen, utan i så fall bör kompletteras med ytterligare ett dokument kring
att förebygga och förhindra kränkande behandling. Ett alternativ är att fortsätta använda
sig av likabehandlingsplaner och istället säkerställa att båda dessa delar ryms där. Det
finns i lagens mening inget hinder av att använda sig av begreppet likabehandlingsplan,
även om kravet på en sådan har slopats.

4.3. Nämndernas arbete avseende att upptäcka kränkande behandling

4.3.1. Iakttagelser
I barn- och ungdomsförvaltningens verksamhetshandbok finns ett dokument som heter
”Stödprocess vid diskriminering och kränkande behandling”. I syftet anges att denna
process beskriver arbetsgången då diskriminering eller kränkande behandling har
uppmärksammats på en förskola/skola. Stödprocessen är kortfattad och består främst
av en beskrivning av ansvaret på olika nivåer, samt en processkarta med två blanketter
kopplade till sig.
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Blankett 1A avser anmälan om diskriminering/trakasserier/kränkande behandling och
blankett 1B avser utredningen. Enligt uppgift har anmälningsblanketten under våren
2017 utvecklats. Den uppdaterade blanketten har bland annat utrymme för att ange
vilken typ av kränkning som förekommit (verbal, fysisk, psykisk, via sociala medier) samt
utrymme för en kortfattad redogörelse av händelsen. Blanketten har också rutor där det
går att ange om utredning har påbörjats och om ärendet är avslutat. Blanketten ska
skickas till barn- och ungdomsnämnden.

Blankett 1B avser utredning av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande
behandling. Blanketten innehåller bland annat utrymme för att ange beskrivning och
analys av orsaker till händelsen, dokumentation av samtal samt vilka åtgärder som
kommer vidtas. Blanketten skickas inte till barn- och ungdomsnämnden, utan förvaras
på skolan. Ovanstående process och rutiner gäller även inom Södermöre
kommundelsnämnd, som använder sig av samma blanketter och dokument.

Anmälningar kring kränkande behandling redovisas till nämnderna varje månad i form
av en sammanställning. I sammanställningen anges följande:

Ñ Datum för när anmälan är inkommen till huvudmannen
Ñ Vilken förskola/skola anmälan gäller
Ñ Typ av kränkning (kränkande behandling, trakasserier och/eller diskriminering)
Ñ Händelse (verbal, fysisk, psykisk, via sociala medier) – anges ej på samtliga

ärenden
Ñ Diarienummer
Ñ När utredning påbörjats
Ñ Om ärendet är avslutat och i så fall när
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Anmälningslistan ger därmed en överblick över om särskilda skolor är
överrepresenterade i anmälningsstatistiken. Enligt nämndens ordförande kan en sådan
överrepresentation leda till att skolans rektor blir inbjuden till presidiet för muntlig
föredragning. Enligt uppgift kan dock en överrepresentation av anmälningsärenden på
en specifik skola snarare bero på förbättrade rutiner gällande anmälan av ärenden än en
ackumulation av kränkningsärendena som sådana. En intervjuad rektor uppger att hen
enligt sin egen uppfattning är en av dem som gör flest kränkningsanmälningar och även
polisanmälningar när något sker.

I den sammanställning vi fått ta del av framgår att antalet anmälda kränkningsärenden
mellan 1 januari – 31 maj 2017 uppgår till 87 stycken. Det går dock inte att utläsa för
samtliga ärenden vad de handlar om. För ett fåtal ärenden redovisas om det rör sig om
exempelvis verbal eller fysisk kränkande behandling. Vidare finns en tabell över
tidsåtgång från händelse till avslutat ärende.

Tidsåtgång från händelse till avslutat ärende Antal
<1 månad  48
1-2 månader  10
>2 månader  5

Pågående ärenden  24

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

Ur tabellen kan vi bland annat utläsa att det finns fem ärenden som pågått i över två
månader samt att det finns 24 pågående ärenden. Enligt uppgift är denna typ av
sammanställning till nämnden införd under våren 2017, varför det inte finns tidigare
sammanställningar att ta del av.

Presidiet träffas regelbundet tillsammans med förvaltningschef och nämndssekreterare
vid så kallade ”presidiemöten”. Enligt uppgift får nämndpresidiet vid dessa möten
information om enskilda kränkningsärenden eller allvarligare incidenter. Mötena
dokumenteras dock inte, och vi kan inte heller i framtagna rutiner se att det finns
beskrivet hur nämnden involveras i enskilda ärenden.

Skolornas rutiner
Mycket av ansvaret kring arbetet med att upptäcka kränkande behandling ligger på
skolledare och personal, då det är dessa som arbetar i verksamheten. Till exempel
handlar det om att ha uppsikt över de utrymmen där barn och elever befinner sig. I de
likabehandlingsplaner vi tagit del av finns olika tillvägagångssätt för att förebygga och
upptäcka kränkande behandling dokumenterade. Till exempel anges i en plan att det ska
finnas hög vuxennärvaro på rasterna och därför upprättas rastvaktscheman.

Skolorna har dock, som tidigare nämnt, enligt uppgift olika rutiner när det gäller vad som
bedöms utgöra kränkande behandling och därmed anmäls. Därför kan det också skilja
sig åt i statistiken mellan hur ofta olika skolor förekommer – inte nödvändigtvis för att en
skola är överrepresenterad när det gäller kränkningar utan för att skolan är noggrann
med att anmäla. Detta är en aktuell fråga i kuratorsnätverket, som arbetar med att ta
fram exempel på vad som bör anmälas.

De aktuella Skolinspektionsärenden som vi tagit del av visar också att det finns flera fall
där kränkningar ej anmälts till huvudmannen.
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4.3.2. Bedömning
Vår bedömning är att nämnden i delar har en ändamålsenlig rutin kring anmälan av
kränkande behandling. Den del vi menar kan utvecklas handlar om att kunna urskilja
digniteten i enskilda ärenden. I anmälningslistan som redovisas för nämnd framgår inte
om eleven blivit kränkt upprepade gånger, hur allvarlig kränkningen bedöms vara eller
om kränkningen är utförd av en vuxen.

Vi bedömer också att det är viktigt att nämnden arbetar för att säkerställa att samtliga
skolor har ändamålsenliga rutiner när det gäller att anmäla kränkande behandling.

4.4. Nämndens arbete avseende att utreda och åtgärda kränkande behandling

4.4.1. Iakttagelser
Beslut om att utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling är enligt barn- och
ungdomsnämndens och Södermöre kommundelsnämnds delegationsordningar
delegerat till respektive rektor.

Barn- och ungdomsförvaltningen har en gemensam blankett för utredning (se avsnitt
4.2). Där finns även utrymme att ange när uppföljningssamtal ska ske, samt vad som
framkommit vid detta samtal. Rektorerna skickar in en anmälan till förvaltningen när det
sker diskriminering eller kränkande behandling. Anmälningarna redovisas i nämnd
månadsvis, men utredning och uppföljning av ärendena redovisas inte. Det innebär att
förvaltning och nämnd inte kan följa och bedöma utvecklingen i varje enskilt fall av
uppgivna trakasserier eller kränkande behandling.

Det finns en rutin i verksamhetshandboken vid namn ”När brott har begåtts på skolan”.
Denna är gemensamt utarbetad tillsammans med polisen och socialförvaltningen. I
rutinen anges att huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring
en upplevd kränkning oberoende av pågående polisutredning. Denna rutin har enligt
uppgift förtydligats på förekommen anledning, då en skola i ett av Skolinspektionen utrett
ärende inte gick vidare med utredning i avvaktan på hantering av polisanmälan.

Enligt uppgift har många av kuratorerna ett särskilt ansvar för att utreda kränkande
behandling på skolan. En av de största skolorna, med över 600 elever i årskurs F-9, har
tre kuratorer och anger i sina styrdokument att kuratorerna tillsammans de biträdande
rektorerna är ansvariga för att driva trygghetsarbetet. De är också delaktiga i processen
kring anmälan och utredning av kränkande behandling, framtagande av åtgärder och
dokumentation i ärendet. Enligt uppgift arbetar flera andra skolor på liknande vis, där
kuratorer har en viktig roll både i det förebyggande arbetet och när kränkningar väl
uppstår. Vi noterar dock även en skola som enbart har kurator på 20 procents arbetstid
och som istället lagt ansvarsfördelningen på lärare, bland annat i form av en
”trygghetsgrupp”.

Ärenden hos Skolinspektionen och diskrimineringsombudsmannen
Ärenden som rör kränkningar, diskriminering eller trakasserier som initieras av
Skolinspektionen, barn- och elevombudet (BEO) eller diskrimineringsombudsmannen
(DO) är delegerade av respektive nämnd till respektive förvaltningschef.
Delegationsordningen är dock vag på denna punkt, då det endast finns en allmän
beskrivning under avsnitt D som heter ”Yttrande i anledning av remisser, överklagande
m m (dock inte till kommunfullmäktige)”.
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Vid tidpunkten för denna granskning finns det några aktuella ärenden hos dels
Skolinspektionen, dels BEO avseende kränkande behandling. Ärendena har genomgåtts
som en del av granskningen kring hur nämnden hanterar Skolinspektionsärenden.

I ett av ärendena lämnas dels yttrande av rektor, dels av förvaltningschef. Yttrandet
redovisas som delegationsbeslut för nämnden, men först efter att det avsänts. I yttrandet
beskrivs det bland annat att eleven i fråga (som utsatts för kränkningar) ”… upplever
[inte] att han blir behandlad som den efterlängtade elev han ser sig vara. Han bemöts
med respekt och tolerans men hyllas inte såsom han önskar när han själv beskriver sin
syn på mottagandet i skolan”.

Nämnden är oavsett delegation eller ej ansvarig för avsända yttranden, bland annat till
Skolinspektionen. Eftersom nämnden först tar del av yttrandena efter att de avsänts har
nämnden dock ingen möjlighet att godkänna innehållet. Yttrandena finns enligt uppgift
endast utskrivna i en pärm, som cirkulerar under nämndssammanträdena. Dokumenten
finns därmed inte tillgängliga digitalt.

4.4.2. Bedömning
Vi bedömer att nämnden inte fullt ut har säkerställt en god kvalitet avseende att utreda
kränkande behandling. Även om nämnden delegerat genomförandet av utredningar till
rektorer och förskolechefer måste de hålla sig informerade om ärendena. Nämnden har
ingen rutin för hur de tar del av de utredningar som genomförs, och den blankett som
tagits fram för utredningar behåller respektive skola.

Vidare ser vi en brist i att yttranden till Skolinspektionen först redovisas efter att de
avsänts. I vissa fall kan det därmed ta flera månader innan nämnden får reda på hur ett
ärende hanterats. Vi vill också poängtera att nämnden har det yttersta ansvaret för
innehållet i de avsända yttrandena, och att det i de ärenden vi granskat finns
förhållningssätt och formuleringar som vi anser är anmärkningsvärda (se föregående
avsnitt).  Tonen i det tidigare beskrivna yttrandet är hård och riktar snarare kritik mot
eleven i fråga än att hantera vilka åtgärder nämnd/förvaltning/rektor anser nödvändiga.

Vi vill dock påpeka att vi utifrån flera av de skolor vi studerat ser att det sker ett
ändamålsenligt arbete på dessa skolor, där det finns såväl tydliga rutiner och strukturer
för hur utredning och åtgärder ska ske som en specifik ansvarsfördelning, där kuratorer
är särskilda nyckelresurser.

4.5. Nämndens uppföljning av arbetet kring kränkande behandling och
likabehandling

4.5.1. Iakttagelser

Enkät till elever och vårdnadshavare
Barn- och ungdomsförvaltningen genomför årligen en enkätundersökning bland elever
och vårdnadshavare på samtliga kommunala grundskolor. Undersökningen sammanställs
i ett häfte vid namn ”Elevernas och vårdnadshavarnas syn på verksamheten”. Resultaten
redovisas också muntligt för båda nämnderna. I sammanställningen finns totalvärde samt
statistik för de enskilda skolenheterna samt fritidshemmen. Resultatet visas i stor del i
form av spindeldiagram (se bild nedan), där det inte finns angivet numerärt hur stor andel
som använt sig av olika svarsalternativ. Det försvårar en utläsning av siffrorna.
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Bild hämtad från barn- och ungdomsförvaltningens sammanställning ”Elevernas och
vårdnadshavarnas syn på verksamheten 2017”, s. 6.

Totalsiffrorna för årskurs 6-9 visar likväl dock att cirka en fjärdedel till tredjedel av eleverna
”vet någon/några på skolan som har kränkt annan elev”. Ca 10 procent ter sig ha själva
upplevt kränkningar de senaste två månaderna före enkätens genomförande. Vi har inte
tagit del av en vidare analys kring denna statistik. Enligt uppgift handlar dock en av
verksamhetsdialogerna inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet om ”elevers och
vårdnadshavares syn på grundskolan”. Skolenheter vars värden är lägre får specifika mål
riktade mot sig i samband med dessa dialoger. I rutindokumentet ”Verksamhetsdialoger”
finns dock vare sig innehåll för dialogerna eller frekvens för dessa angiven.

Systematiskt kvalitetsarbete avseende likabehandling och kränkande behandling
De två granskade nämndernas systematiska kvalitetsarbete dokumenteras i nämndernas
årsrapporter. I barn- och ungdomsnämndens årsrapport för 2016 nämns på s.18 under
avsnittet Enkäter att ”… det man, som tidigare, måste fortsätta arbeta med gällande
årskurs 6-9-skolorna är att skapa lust att lära hos eleverna och att eleverna upplever att
kränkningar förekommer på skolorna”. Det anges även längre ner på samma sida att i
grundskolan upplever vårdnadshavarna fortfarande att vuxennärvaron på raster behöver
förbättras. Det anges dock ej, inte heller i verksamhetsplanen för 2017, hur nämnden
avser att arbeta med dessa utvecklingsområden. I Södermöre kommundelsnämnds
årsrapport finns inget angivet kring området kränkande behandling, ej heller i
verksamhetsplan för 2017.

Vi kan inte se att det i riskanalyser eller intern kontrollplan finns angivet
riskområde/kontrollmål som relaterar sig till området kränkande behandling.

4.5.2. Bedömning
Vi bedömer att det är positivt att enkätresultaten lyfts i enskilda dialoger med respektive
skolledare, men vi ser inte att det finns dokumenterat att nämnden på en övergripande
nivå systematiskt och kritiskt analyserar de utvecklingsområden samt tillhörande
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åtgärder som eventuellt bör bedrivas inom detta område. Vi bedömer därför detta som
en brist.
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5. Sammanfattande bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att båda nämnderna i vissa delar bedriver ett
ändamålsenligt arbete avseende likabehandling samt diskriminering och trakasserier.
Nämnderna har genomgående likartade rutiner i arbetet, där Södermöre
kommundelsnämnd använder sig av barn- och ungdomsnämndens framtagna blanketter
och stödmaterial. På skolorna finns i många fall tydliga rutiner och en tydlig
ansvarsfördelning, där kurator har en framträdande roll.

Vi bedömer dock att nämnderna har brister i rutinerna för att löpande hålla sig
informerade om enskilda ärenden. Detta då anmälda ärenden endast redovisas
kvantitativt utan reell möjlighet för nämnden att avgöra enskilda ärendens dignitet. Därtill
har nämnden inte möjlighet att ta del av utredningar i kränkningsärenden, då dessa
sparas på respektive skola med avsaknad av rutin om diarieföring och digital hantering.
Vi vill också understryka vikten av att nämnden har det fulla ansvaret för de yttranden
som avsänts, bland annat till Skolinspektionen, även om det är delegerat till tjänsteman.

Gemensamt för båda nämnderna är att det finns brister både gällande innehåll och
tillgänglighet för en del av förskolornas och skolornas likabehandlingsplaner. Vi ser därtill
brister när det gäller nämndernas övergripande systematiska kvalitetsarbete avseende
uppföljning av arbetet med att motverka kränkande behandling och främja
likabehandling.

Revisionsfråga Svar

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

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

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

Delvis. Vår bedömning är att nämnden i delar
har en ändamålsenlig rutin kring anmälan av
kränkande behandling. Den del vi menar kan
utvecklas handlar om att kunna urskilja
digniteten i enskilda ärenden. I
anmälningslistan som redovisas för nämnd
framgår inte om eleven blivit kränkt upprepade
gånger, hur allvarlig kränkningen bedöms vara
eller om kränkningen är utförd av en vuxen.

Vi bedömer också att det är viktigt att
nämnden arbetar för att säkerställa att
samtliga skolor har ändamålsenliga rutiner när
det gäller att anmäla kränkande behandling.

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

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

Har nämnderna säkerställt att det
finns en god kvalitet vad gäller att

Nej, vi bedömer inte att nämndens
dokumenterade systematiska kvalitetsarbete
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följa upp arbetet med att motverka
kränkande behandling och främja
likabehandling?

avseende kränkande behandling och
likabehandling är tillräckligt.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi båda nämnderna att:

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

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

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

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

Kalmar den 17 augusti 2017

Sara Shamekhi
EY
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Källförteckning

Intervjuade funktioner:
Ñ Ordförande barn- och ungdomsnämnden

Ñ Ordförande Södermöre kommundelsnämnd

Ñ Förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningen

Ñ Administrativ chef barn- och ungdomsförvaltningen

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

Ñ Tillförordnad förvaltningschef Södermöre kommundelsförvaltning

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

Dokument:
Ñ Barn- och ungdomsnämndens reglemente, beslutat 2016-09-26

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

Ñ Barn- och ungdomsnämndens årsrapport 2016.

Ñ Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan med internbudget 2017.

Ñ Barn- och ungdomsnämnden. Riskanalys och intern kontrollplan 2017.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ñ Ur barn- och ungdomsförvaltningens verksamhetsbok: När brott har begåtts på
skolan. Uppdaterat 2016-12-12.
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Ñ Ur kommungemensamma verksamhetshandboken: Skriftlig dokumentation av
förskolans/skolans arbete för att motverka diskriminering och främja lika
rättigheter. Uppdaterad 2017-05-12.

Ñ Södermöre kommundelsnämnds reglemente, beslutat 2016-09-26.

Ñ Södermöre kommundelsnämnds delegationsordning, beslutad 2015-04-22.

Ñ Södermöre kommundelsnämnds årsrapport 2016.

Ñ Södermöre kommundelsnämnds verksamhetsplan med internbudget 2017.

Ñ Södermöre kommundelsnämnd. Intern kontrollplan 2017.
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Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun har EY
genomfört en granskning av överförmyndarnämndens verksamhet. Syftet
med granskningen har varit att bedöma om överförmyndarnämndens
verksamhet bedrivs med en ändamålsenlig styrning och en tillfredställande
intern kontroll.

Granskningen visar att överförmyndarverksamheten genomgått stora
förändringar från hösten 2015 fram till idag. Under denna period har
verksamheten haft en hög arbetsbelastning, flera medarbetare har
slutat/varit sjukskrivna och introduktion av ny personal har skett. Den höga
arbetsbelastningen förklaras framförallt av det ökade antalet ensam-
kommande barn och övergången till en gemensam tjänstemanna-
organisation för överförmyndarverksamheten i Kalmar, Mörbylånga och
Borgholms kommuner.

Det finns dokumenterade processer, rutiner och checklistor som stöd för
arbetet och det finns även en etablerad samverkan med andra berörda
nämnder och tjänstemän inom Kalmar kommun.

Mot bakgrund av att det saknas fastställa politiska mål för överförmyndar-
verksamheten i Kalmar kommun och att sammanslagningen av
tjänstemannaorganisationen för de tre kommunerna visat på olikheter i
arbetssätt och rutiner så är vår bedömning att överförmyndarverksamheten
behöver stärka sin styrning och interna kontroll. Vi rekommenderar att det
utvecklingsarbete som pågår inom överförmyndarverksamheten har fortsatt
hög prioritet.

Vi ger följande rekommendationer för att stärka och utveckla arbetet med
intern styrning och kontroll:

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

Ñ Nämnden bör arbeta med berörda kontrollmoment i den fastställda
internkontrollplan för 2017 som avser kommunledningskontoret.
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd
anta en internkontrollplan baserat på en riskanalys. Nämnden bör
säkerställa följsamheten till kommunens fastställda reglemente och
riktlinjer avseende intern kontroll.
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Ñ För att säkerställa att samverkan och den gemensamma
tjänstemannaorganisationen fungerar på ett tillfredsställande sätt är
det väsentligt att den övergripande årsrapporten finns framtagen
senast den 31 mars efterföljande år. Arbetet med årsrapporten bör
inkludera en avstämning av att samverkansavtalet i sin helhet är
uppfyllt.

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

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

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

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

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

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



5

1. Inledning

1.1. Bakgrund

I varje kommun ska det enligt föräldrabalken (FB) finnas en
överförmyndarfunktion som väljs av kommunfullmäktige. Överförmyndar-
verksamhet innefattar myndighetsutövning och innebär ett märkbart
ingripande i enskilda individers liv. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för
verksamheten. Överförmyndaren har bland annat till uppgift att utöva tillsyn
över förmyndare, förvaltare och gode män. Förmyndare, förvaltare eller god
man är en ställföreträdare för någon som inte själv kan sköta sina
angelägenheter (huvudman). Ställföreträdare ska omsorgsfullt fullgöra sina
skyldigheter och tillvarata huvudmannens intressen. Ställföreträdare ska
före den 1 mars varje år i en årsräkning till överförmyndaren redogöra för
förvaltningen av huvudmannens egendom under föregående år.

I Kalmar kommun bedrivs överförmyndarverksamheten av en
överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämndens kansli biträder nämnden i
fullgörandet av nämndens arbetsuppgifter. Kommunstyrelsen fungerar som
anställningsmyndighet för personal vid överförmyndarnämndens kansli och
handhar personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor. Kommunstyrelsen
ansvarar vidare för överförmyndarnämndens redovisning till
kommunfullmäktige av hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret. Överförmyndarnämndens
verksamhet i Kalmar har sedan 1 januari 2016 en gemensam
tjänstemannaorganisation med Mörbylånga och Borgholms kommuner.

I kommunens årsredovisning för 2016 framgår det bl.a. att överförmyndar-
verksamheten har arbetat med att hitta effektiva och fungerande
arbetsmetoder för handläggning av samtliga ärenden på kansliet.
Rekrytering av ytterligare handläggare har gjorts under hösten och
tillgängligheten på kansliet har utökats. En ny chef för verksamheten
tillträdde i november 2016.

1.2. Syfte och avgränsning

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

1.3. Revisionsfrågor
Den övergripande revisionsfrågan är:

Bedrivs överförmyndarnämndens verksamhet med en ändamålsenlig
styrning och med en tillfredsställande intern kontroll?
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Inom ramen för granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

Styrning och ledning

u Hur är överförmyndarnämndens verksamhet organiserad?

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

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

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

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

u Finns dokumenterade rutiner som främjar ett enhetligt och rättssäkert
arbetssätt?

Intern kontroll

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

u Sker hantering och förvaring av ärendeakter tillfredställande?

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

Ställföreträdare

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

u Vilka utbildningsinsatser erbjuds till ställföreträdare?

u Sker utvärderingar av ställföreträdares uppfattning om verksamhetens
service?

1.4. Revisionskriterier

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

1.5. Metod

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

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

2.2 Föräldrabalken
Till god man, förvaltare eller förmyndare ska utses en rättrådig, erfaren och
i övrigt lämplig person. Denne ska omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter
och alltid handla på det sätt som bäst gagnar den enskilde.

En god man är en ställföreträdare för den huvudman som inte kan tillvarata
sina intressen.  Huvudmannen får hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin
egendom eller sörja för sin person. Det vanligaste godmanskapet är det
som förordnas med grund i 11 kap. 4 § föräldrabalken, som följd av
sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande hos
huvudmannen.

Förmyndarskap/föräldraförvaltning innebär att en person företräder ett barn
under 18 år i frågor som gäller barnets egendom. Vårdnadshavare är i
regel också förmyndare. För att en förmyndare ska stå under
överförmyndarens överinseende krävs i regel att den omyndiges tillgångar
överstiger åtta basbelopp.

Överförmyndaren ska granska ställföreträdarens verksamhet så att
huvudmannens tillgångar i skälig omfattning används för dennes nytta.
Tillsynen omfattar förteckningar, årsräkningar, sluträkningar samt andra
handlingar och uppgifter som inlämnats. Ställföreträdarna är skyldiga att
inkomma med uppgifter som överförmyndaren begär.

2.3 Förmynderskapsförordningen
Förmynderskapsförordningen innehåller närmare föreskrifter om
ställföreträdarnas redovisning, överförmyndarens register för
tillsynsverksamheten, överförmyndarens tillsyn av ställföreträdare samt
Länsstyrelsens tillsyn av överförmyndaren. Länsstyrelsen granskar om
överförmyndarens handläggning följer reglerna i föräldrabalken och i
förmynderskapsförordningen samt i övrigt sker på ett rättssäkert och
lämpligt sätt.



9

Enligt 17 § i förmyndarskapsförordningen ska samtliga handlingar som har
getts in till överförmyndaren och som avser ett visst förmynderskap,
godmanskap eller förvaltarskap bevaras och sammanföras till en akt. Detta
gäller t.ex. förteckningar över egendom, års- och sluträkningar,
redogörelser, uppgifter och ansökningar.

Till akten skall dessutom kopior av skrivelser i ärendet finnas samt
anteckningar om sådana beslut och åtgärder av överförmyndaren som inte
framgår av någon annan handling eller av registret. Sådana anteckningar
skall ange dagen för beslutet eller åtgärden. Handlingar som hör till akten
skall förvaras ordnade i tidsföljd eller på något annat lämpligt sätt.

2.4 Reglemente för överförmyndaren
Reglementet är antaget av kommunfullmäktige och gäller från och med den
1 oktober 2016.

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

2.5 Samverkansavtal om gemensam organisation för
överförmyndarverksamhet
Det finns ett samverkansavtal om gemensam organisation för
överförmyndarverksamheten för Kalmar kommun, Borgholms kommun och
Mörbylånga kommun. Från den 1 januari 2016 bedrivs en gemensam
organisation för utförande om lagstadgad överförmyndarverksamhet i
kommunerna. De politiska organisationerna är oförändrade i respektive
kommun. Avtalet löper till den 31 december 2018 och varje år ska det
upprättas en övergripande årsrapport för verksamheten. Denna årsrapport
ska tas fram senast den 31 mars efterföljande år. Om samarbetsavtalet inte
skriftligen sägs upp av en samverkanskommun senast 6 månaders före
avtalstidens utgång förlängs avtalet med fyra år. Den gemensamma
organisationen ska till respektive kommun redovisa hur verksamheten
utvecklas samt verksamhetens ekonomi. Redovisningen ska ske vid två
tillfällen varje år, dels i anslutning till delårsbokslutet per den 31 augusti och
dels i anslutning till helårsbokslutet per den 31 december.

Kalmar kommun är ansvarig arbetsgivare för personalen och ansvarar för
den löpande dokumentationen. De samverkande kommunerna har rätt till
löpande insyn i den gemensamma organisationens verksamhet och i de
ärenden som är hänförliga till den egna kommunen.
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3. Styrning och ledning
I detta avsnitt besvaras de revisionsfrågor som berör styrning och ledning.

Hur är överförmyndar-
nämndens verksamhet
organiserad?

Överförmyndarverksamheten ligger
organisatoriskt under ekonomienheten som
tillhör kommunledningskontoret. Nuvarande
överförmyndarchef tillträdde sin tjänst i
november 2016. Vid granskningens
genomförande arbetade sju handläggare och
två personer med expedition/ administration i
verksamheten. Två handläggare har arbetat
sedan januari 2017 och en handläggare har
arbetat i 1,5 år. Övriga handläggare har lång
erfarenhet av arbetsområdet.

Verksamheten har haft en hög arbets-
belastning sedan slutet på 2015. Antalet
ärenden har ökat, både p.g.a. många
ensamkommande barn samt genom
sammanslagningen av tjänstemanna-
organisationen för de tre kommunerna. Dessa
omständigheter har gjort att verksamheten
ligger efter med olika delar i arbetet. För att
komma till rätta med denna situation har
personalen tillfälligt delats upp i två grupper.
En arbetsgrupp hanterar årsräkningar och en
arbetsgrupp koncentrerar sig på rekryteringar/
ansökningar av gode män och byte av god
man. Det finns ingen geografisk indelning av
personalen, utan de arbetar med samtliga
ärenden inom sina respektive
ansvarsområden. Vid intervjuerna
framkommer att arbetsbelastningen i
dagsläget upplevs som mer rimlig/hanterbar i
jämförelse med 2016.

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

Det finns inga politiskt fastställda mål för
överförmyndarverksamheten i Kalmar
kommun.

Verksamheten har inte heller fastställt
övergripande mål för att styra verksamheten.
Enligt uppgift finns det ett behov av mål och
styrsignaler för verksamheten och det finns
planer på att arbeta fram sådana när
verksamheten återgår till ett mer normalt
arbetsflöde. För att hantera den rådande
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arbetssituationen har mål gällande bl.a.
granskningsarbetet av årsräkningar satts upp.

Mot bakgrund av ovanstående finns det inga
mål att följa upp. Enligt samverkansavtalet ska
verksamhetens utveckling och ekonomi följas
upp två gånger per år (per den 31 augusti och
per den 31 december). Vi har tagit del av
delårsuppföljning och årsrapport för 2016 som
avser kommunstyrelsen. I dessa dokument
finns en kortfattad beskrivning av
överförmyndarnämndens kansli och dess
verksamhet per den 31 augusti samt per 31
december. Det finns även en ekonomisk
uppföljning där utfall, budget och prognos
(delårsrapporten) redovisas.

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

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

Finns det en
ändamålsenlig ansvars-
och arbetsfördelning
mellan överförmyndar-
nämnden och berörda
tjänstemän?

Finns en aktuell och
relevant delegations-
ordning respektive
attestförteckning?

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

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

Det finns en aktuell attestförteckning för 2017
som är beslutad av kommunstyrelsen.

Vilken samverkan har
överförmyndarnämnden
med andra nämnder
och med andra
kommuner i den
gemensamma
tjänstemanna-
organisationen?

Överförmyndarnämnden i Kalmar kommun
träffar överförmyndarna i Borgholms och
Mörbylånga kommun 4-6 gånger per år. I
samverkansavtalet finns inskrivet att
uppföljning av den gemensamma
organisationen ska ske i en övergripande
årsrapport, som ska vara klar senast den 31
mars efterföljande år. Denna rapport fanns
inte framtagen vid granskningens
genomförande.

Överförmyndarnämnden träffar social-
nämnden och omsorgsnämnden med viss
regelbundenhet (ca 4 gånger per år). Även
överförmyndarchefen har deltagit vid dessa
träffar.

Överförmyndarverksamheten har
samverkan/samarbete med socialförvaltningen
och omsorgsförvaltningen, både på en
övergripande nivå (träffas ca 4 gånger per år)
och i individuella ärenden.

Finns dokumenterade
rutiner som främjar ett
enhetligt och rättssäkert
arbetssätt?

I kommunledningskontorets verksamhets-
handbok finns det processbeskrivningar för:

- Rekrytera ställföreträdare
- Samla in och granska årsredovisningar

samt arvodera ställföreträdare
- Prövning och försäljning av

bostadsrätt/fastighet

Det finns blanketter för dokumentation av
registerförfrågan hos Kronofogdemyndigheten,
Socialförvaltningen och Polismyndigheten
(belastningsregistret).
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Det finns fastställda blanketter som gode män
ska/kan använda gällande:

- Redogörelse för utfört arbete
- Års-/sluträkning
- Checklista/bilaga till års-/sluträkning
- Löpande uppföljning av inkomster och

utgifter

Då det sedan 2016 finns en gemensam
tjänstemannaorganisation mellan Kalmar
kommun och de två Ölandskommunerna har
det identifierats ett behov av att utveckla ett
gemensamt arbetssätt. Enligt uppgift pågår ett
utvecklingsarbete av rutiner och arbetssätt
som enhetschefen ansvarar för.

4. Intern kontroll
I detta avsnitt besvaras de revisionsfrågor som berör intern kontroll.

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

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

Arbetet med dessa kontrollmoment var inte
påbörjat vid granskningens genomförande.

Sker hantering och
förvaring av
ärendeakter
tillfredställande?

Akterna förvaras i brandsäkra plåtskåp i
överförmyndarverksamhetens lokaler. Under
pågående handläggning förekommer det att
ärendeakter förvaras på handläggarnas kontor.
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Som diarieföringssystem används ÖFS
(Överförmyndarsystemet). Vid intervjuerna
framkommer att systemet upplevs som
föråldrat med bl.a. långa svarstider/ väntetider
vilket gör att arbetet i systemet blir ineffektivt.

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

Länsstyrelsen i Östergötland genomförde en
inspektion hos överförmyndarnämnden i
Kalmar kommun, Mörbylånga kommun och
Borgholms kommun den 16 november 2016.
Av protokollet från detta besök framgår bl.a.
följande:

- Det finns ingen fastställd policy gällande
hur många uppdrag per ställföreträdare
som tillåts.

- Beslut om arvode skickas inte till
huvudmannen, även om huvudmannen
ska betala.

- Påminnelse gällande årsräkningar bör
skickas ut i början av mars månad och
ev. vitesföreläggande bör utfärdas i god
tid före sommaren. I dagsläget skickas
påminnelse ut efter ca en månad efter
det datum då årsräkningen skulle
inkommit (1 mars).

Länsstyrelsen i Östergötland genomförde även
stickprovsgranskning av ett antal ärenden och
av dessa begärdes svar för två ärenden som
gäller Kalmar kommun. I detta ena fallet hade
ett felaktigt arvode utbetalts. Arvodet som
utbetalts avsåg både förvaltning och personlig
omvårdnad, vilket inte omfattades av aktuellt
förordnande. Det andra fallet avsåg frågor
kring ett ärende vars handläggare ej kunde
närvara vid Länsstyrelsen i Östergötlands
besök. I granskningen har vi tagit del av det
svar (daterat 2017-01-19) som Överförmyndar-
nämnden i Kalmar kommun lämnat till
Länsstyrelsen i Östergötland. Av svaret
framgår att överförmyndarverksamheten ska
se över sina handläggningsrutiner med
anledning av länsstyrelsens påpekanden. När
det gäller de två ärendena så har svar och
underlag lämnats där berörd handläggare ej
kunde delta. Ärendet där arvode felaktigt
betalts ut har återbetalning till huvudmannen
skett (2017-01-27). I detta ärende har
överförmyndarnämnden även diskuterat
behovet av ett eventuellt utökat förvaltarskap.
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5. Ställföreträdare
I detta avsnitt besvaras de revisionsfrågor som berör ställföreträdare.

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

Rekrytering av ställföreträdare sker främst
genom personliga kontakter med befintliga
gode män, genom olika nätverk där tjänste-
männen deltar, via Godmansföreningen och
genom viss annonsering. Det pågår en dialog
med kommunens kommunikatör kring andra
sätt att nå ut, ex. via Facebook, film på
kommunens hemsida m.m.

Kontroll av lämplighet sker enbart vid prövning
av nya ställföreträdare, då kontroll sker hos
Kronofogdemyndigheten, Socialförvaltningen
och Polismyndigheten (belastningsregistret).
Denna kontroll sker vid varje nytt uppdrag en
ställföreträdare är aktuell för. Det pågår en
diskussion kring om det ska införas rutiner för
en löpande kontroll vartannat år. Länsstyrelsen
anger i sitt protokoll att de är positiva till en
sådan rutin.

I Kalmar kommun finns 359 gode män, 64
förvaltare och 84 gode män för ensam-
kommande flyktingbarn. I genomsnitt har en
ställföreträdare 1,73 ärenden. Den
ställföreträdare som har flest ärenden har 35
st.

Den grupp som arbetar med rekrytering av
ställföreträdare träffas 1 gång per vecka och
då sker fördelning av ansökningar/ läkarintyg
som inkommit. Det kommer ca 1 ansökning
per dag. Idag består väntelistan av ca 90-100
ansökningar.

Vilka
utbildningsinsatser
erbjuds till
ställföreträdare?

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

Sker utvärderingar av
ställföreträdares
uppfattning om
verksamhetens
service?

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

6. Sammanfattande bedömning och
rekommendationer

Under våren 2016 har en översyn/genomlysning genomförts av
överförmyndarverksamheten i Kalmar kommun. En verksamhetsutvecklare
från kommunledningskontoret har ansvarat för detta arbete, vilket resulterat
i att ett antal utvecklingsområden identifierats och en handlingsplan har
tagits fram. I mars 2017 har det skett en uppdatering av handlingsplanen
för att se status på olika delar i verksamheten/olika arbetsuppgifter. Bland
annat framgår vilka arbetsuppgifter som är ”akuta” och bör genomföras före
1 oktober 2017 och det framgår även vilka delar som bör prioriteras inom
det närmsta året och vilka delar som är möjliga att prioritera bort.

Granskningen visar att överförmyndarverksamheten genomgått stora
förändringar från hösten 2015 fram till idag. Under denna period har
verksamheten haft en hög arbetsbelastning, flera medarbetare har
slutat/varit sjukskrivna och introduktion av ny personal har skett. Den höga
arbetsbelastningen förklaras framförallt av det ökade antalet
ensamkommande barn och övergången till en gemensam
tjänstemannaorganisation för överförmyndarverksamheten i Kalmar,
Mörbylånga och Borgholms kommuner. De två Ölandskommunerna har
inte haft några anställda tjänstemän inom överförmyndarverksamheten.
Enligt uppgift genomfördes ingen fullständig kartläggning/
konsekvensanalys innan övertagandet av ärendena från Borgholms och
Mörbylånga kommun fullföljdes. Det uppges att det finns stora skillnader
gällande arbetssätt och rutiner mellan de inblandade kommunerna och det
pågår nu ett arbete för att likforma rutinerna kring bl.a. dokumentation,
diarieföring, granskning av årsräkningar, hantering av beslut m.m.
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Målsättningen är att alla handläggare ska kunna hantera alla typer av
ärenden och på det sättet minska sårbarheten vid ledigheter och även att
medarbetarna ska få varierande arbetsuppgifter.

Vår bedömning är det finns en fungerande och fastställd arbetsfördelning
mellan överförmyndarnämnden i Kalmar kommun och tjänstemännen inom
överförmyndarnämndens kansli. Det finns dokumenterade processer,
rutiner och checklistor som stöd för arbetet och det finns även en etablerad
samverkan med andra berörda nämnder och tjänstemän inom Kalmar
kommun.

Mot bakgrund av att det saknas fastställa politiska mål för
överförmyndarverksamheten i Kalmar kommun och att sammanslagningen
av tjänstemannaorganisationen för de tre kommunerna visat på olikheter i
arbetssätt och rutiner så är vår bedömning att överförmyndarverksamheten
behöver stärka sin styrning och interna kontroll. Vi rekommenderar att det
utvecklingsarbete som pågår inom överförmyndarverksamheten har fortsatt
hög prioritet.

För att utveckla och stärka arbetet med intern styrning och kontroll ger vi
följande rekommendationer:

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

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

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

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

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

Ñ En riktlinje som anger hur många uppdrag en god man/
ställföreträdare maximalt kan ha bör fastställas.
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Ñ För att säkerställa ett likformigt arbetssätt och för att minska
sårbarheten när förändringar sker i personalstyrkan bör det
säkerställas att det finns rutiner och checklistor för samtliga moment
inom överförmyndarverksamhetens ansvarsområden.

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

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

Kalmar den 15 juni 2017

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

Ñ Överförmyndarchef

Ñ Handläggare (4 st.)

Ñ Ordförande, Överförmyndarnämnden

Ñ Vice ordförande, Överförmyndarnämnden

Ñ Verksamhetsutvecklare vid kommunledningskontoret
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Bilaga 2: Dokumentförteckning
Ñ Reglemente för överförmyndarnämnden

Ñ Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Kalmar kommun

Ñ Kommunens verksamhetshandbok

- Rekrytera ställföreträdare – process

- Samla in och granska årsredovisningar samt arvodera
ställföreträdare – process

- Prövning av försäljning av bostadsrätt/fastighet – process

- Registerförfrågan Kronofogdemyndigheten, Socialförvaltningen och
Polismyndigheten

Ñ Samverkansavtal om gemensam organisation för
överförmyndarverksamhet

Ñ Blankett – Redogörelse för utfört arbete

Ñ Blankett – Års-/Sluträkning

Ñ Checklistor för gode mäns löpande uppföljning

Ñ Checklista bilaga till årsräkning/sluträkning

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

Ñ Svar på Länsstyrelsens inspektion, daterat 2017-01-19

Ñ Årsrapport för kommunstyrelsen 2016

Ñ Delårsuppföljning för kommunstyrelsen 2016
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Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun har EY
genomfört en granskning avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunen på en
övergripande och central nivå bedriver ett tillfredsställande systematiskt
arbetsmiljöarbete utifrån lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer.

Vår samlade bedömning att kommunen på en övergripande och central
nivå i allt väsentligt bedriver ett tillfredsställande systematiskt
arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöenheten (AME) har ett tydligt uppdrag att vara
ett stöd för kommunens olika verksamheter i deras arbetsmiljöarbete och
det finns även HR-specialister ute i verksamheterna som har god
kännedom om och är den del i förvaltningarnas systematiska
arbetsmiljöarbete. Enligt kommentarerna till gällande föreskrift (AFS
2001:1) ska arbetsmiljöpolicyn vara så konkret att den kan följas upp.
Kalmar kommun har en kortfattad arbetsmiljöpolicy och en omfattande
verksamhetshandbok där det finns en mängd rutiner och blanketter till stöd
för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöuppgifter är formellt fördelade från nämnd till förvaltningschef
och därefter vidare ut i organisationen. Vår bedömning är att granskade
förvaltningar följer rutinen kring fördelning av arbetsmiljöuppgifter och att
tillräckligt många inom dessa verksamheter har fördelats
arbetsmiljöuppgifter. Utbildningar sker löpande och vid behov för att
säkerställa att berörda personer har tillräckliga kunskaper. Kommunen har
etablerade former för samverkan, både på central och lokal nivå.

För att fortsätta utveckla och stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet i
kommunen, rekommenderar vi följande:

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

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

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

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

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

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

1.1. Bakgrund

En viktig förutsättning för en fungerande arbetsplats är att personalen har
en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Enligt de grundläggande
bestämmelserna i 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla
åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa
och olycksfall. Det systematiska arbetsmiljöarbetet avser arbetsgivarens
arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett
sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en
tillfredställande arbetsmiljö uppnås.

En viktig förutsättning för ett kvalitativt arbete är att personalen har en god
fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Enligt Arbetsmiljöverket är antalet
arbetsskador stort. Den vanligaste orsaken till arbetsskador är fortfarande
belastningsergonomiska faktorer, medan sjukdomar beroende på
psykosociala och organisatoriska faktorer ökar mest. Enligt en skrift från
Arbetsmiljöverket har arbetssjukdomar med dessa orsaker ökat med drygt
70 % mellan 2010 – 2014.

1.2. Syfte

Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunen på en
övergripande och central nivå bedriver ett tillfredsställande systematiskt
arbetsmiljöarbete utifrån lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer.

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

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

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

Ñ Är roller och ansvar tydligt fastställda gällande det systematiska
arbetsmiljöarbetet?

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

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

Ñ Upprättas skriftliga handlingsplaner för de åtgärder som inte
genomförs omedelbart?

Ñ Vilken uppföljning och återrapportering sker avseende det
systematiska arbetsmiljöarbetet?
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1.3. Avgränsning

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

1.4. Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för
revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterier kan
ofta hämtas från lagar och förarbeten, föreskrifter och interna regelverk,
policys och fullmäktigebeslut.

I denna granskning har revisionskriterierna utgjorts av bl.a.:

Ñ Kommunallagen 6 kap 7 §

Ñ Arbetsmiljölagen (1977:1160)

Ñ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1 Systematiskt
arbetsmiljöarbete)

Ñ Kommunala mål och styrdokument

1.5. Metod

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



7

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

2.1 Kommunallagen
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter. Styrelsen ska även ha uppsikt över övriga nämnders
verksamhet. Nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten.

Den delegering som enligt kommunallagen får ske av styrelses eller
nämnds beslutanderätt till anställd i kommunen (6 kap. 33 §) och
förvaltningschefs rätt att vidaredelegera beslutanderätten (6 kap. 37 §)
förväxlas ibland med fördelningen av arbetsmiljöuppgifter som ska ske
enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt Arbetsmiljöarbete,
AFS 2001:1, § 6.

2.2 Arbetsmiljölagen
Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god
arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att
förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En
utgångspunkt ska vara att allt som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska
ändras eller ersättas så att risken undanröjs. Arbetsgivaren ska
systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som
leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö.
Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplaneras. Arbetsgivaren
ska, i den utsträckning verksamheten kräver, dokumentera arbetsmiljön
och arbetet med denna. Handlingsplaner ska upprättas.

Arbetsgivaren är skyldig att se till att det i verksamheten finns en
organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet och svarar
för den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver. Arbetsgivaren
är även skyldig att förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som
behövs för att undgå risker i arbetet och ska se till att arbetstagaren har
god kännedom om de förhållanden och risker som kan uppkomma i
samband med arbetet. I verksamheter med fler än fem arbetstagare ska ett
eller flera skyddsombud utses.
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2.3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter
Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1
Det systematiska arbetsmiljöarbetet definieras som arbetsgivarens arbete
med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant
sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande
arbetsmiljö uppnås. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en
naturlig del i den dagliga verksamheten. Det ska omfatta alla fysiska,
psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.
Det ska finnas en skriftlig arbetsmiljöpolicy som beskriver hur
arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet ska vara för att ohälsa
och olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredställande arbetsmiljö
ska uppnås. Det ska även finnas skriftliga rutiner som beskriver hur det
systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till.

Arbetsgivaren ska fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att
en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att
verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö
uppnås. Arbetsgivaren ska se till att de som får arbetsmiljöuppgifter är
tillräckligt många samt att de har de befogenheter och resurser som
behövs. Uppgiftsfördelningen ska dokumenteras skriftligt om det finns minst
tio arbetstagare i verksamheten. Arbetsgivaren ska se till att anställda som
fördelats uppgifter har tillräckliga kunskaper om:

· regler som har betydelse för arbetsmiljön
· fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker

för ohälsa och olycksfall
· åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall
· arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö

Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma
riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i
arbetet. Arbetsgivaren ska varje år genomföra en uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt
om det finns minst 10 arbetstagare i verksamheten.

För att förtydliga innebörden i denna föreskrift har Arbetsmiljöverket även
gett ut allmänna råd där det ges bakgrundsinformation, rekommendationer
och hänvisningar till föreskriftens olika paragrafer.

Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4
Syftet med dessa föreskrifter, som trädde i kraft den 31 mars 2016, är att
främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av
organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. I 9-14 §§ i denna
föreskrift regleras de särskilda organisatoriska och sociala faktorerna som
omfattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet. I dessa paragrafer
behandlas arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.
Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka att arbetsuppgifter och
arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande leder till ohälsa hos
arbetstagarna. Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte
accepteras i verksamheten och arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att
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motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande
särbehandling.

Arbetsgivaren ska ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
Målen, som ska dokumenteras skriftligt, ska syfta till att främja hälsa och
öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. När det gäller mål för
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön hänvisar kommunen bl.a. till
personalprogrammet som beskrivs nedan. I detta program beskriver
kommunen sin värdegrund som arbetsgivare, hur kommunen ser på den
kommunala arbetsplatsen samt vilka förväntningar och krav som ställs på
den anställde. I verksamhetsplan med budget 2017 finns ett avsnitt kring
verksamhet och medarbetare som fastställer den politiska inriktningen
avseende bl.a. arbetsmiljöarbetet. Delaktiga medarbetare och en hållbar
verksamhet, jämställdhet och hälsa i arbetet framställs som viktiga
områden. Den ökade sjukfrånvaron är en utmaning för kommunen och det
anges att det förebyggande arbetsmiljöarbetet syftar till att försöka
förhindra arbetsrelaterade sjukskrivningar. Kommunen ska ha en
arbetsmiljö med fokus på medarbetarnas hälsa och trivsel och all personal
ska uppmuntras till ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv.  Det finns ett
fastställt mål att sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag.
För att uppfylla detta mål arbetar kommunen med bl.a. hälsofrämjande
arbetsplatser och utvecklande ledarskap och medarbetarskap.

2.4 Kommunens styrdokument
Arbetsmiljöpolicy
I Kalmar kommuns värdegrund finns ett antal policys, däribland en
arbetsmiljöpolicy som har följande lydelse:

Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs, utvecklas och
känner sig delaktiga

Personalprogram
Personalprogrammet är fastställt av kommunfullmäktige. I detta dokument
behandlas bl.a. samverkan och det framgår att alla medarbetare ska känna
sig delaktiga och kunna påverka sin arbetssituation. Kommunens
arbetsplatser ska präglas av samverkan mellan chefer och medarbetare
samt kollegor emellan. Det finns minst en samverkansgrupp på varje
förvaltning som består av arbetsgivar- och fackrepresentanter. I
personalprogrammet finns även ett avsnitt som berör ett hållbart arbetsliv
och här behandlas bl.a. god arbetsmiljö, hälsofrämjande arbete, arbetstid,
och företagshälsovård. Det finns även ett avsnitt som berör likabehandling
där det poängteras att alla medarbetare har lika värde, rättigheter och
skyldigheter. Ingen form av diskriminering eller kränkande behandling får
förekomma på Kalmar kommuns arbetsplatser. Arbetsgivaren ansvarar för
att förebygga och när det uppstår, utreda, motverka och förhindra
diskriminering och kränkande behandling på arbetsplatsen.
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Verksamhetshandboken
I den kommungemensamma verksamhetshandboken finns ett antal
dokument som beskriver och stödjer kommunens systematiska
arbetsmiljöarbete. I bilaga 1 redovisas dessa dokument med en kortfattad
beskrivning över dess innehåll.
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3. Kommunens systematiska
arbetsmiljöarbete
I detta avsnitt beskriver vi hur kommunen arbetar med det systematiska
arbetsmiljöarbetet (SAM). Beskrivningen görs utifrån de olika delarna i AFS
2001:1.

Organisation och samverkan
Kommunens personalenhet är indelad i två avdelningar; HR-avdelningen
och Personalavdelningen. Inom HR-avdelningen har kommunen, under
2016, samlat alla HR-specialister som arbetar gentemot de olika
förvaltningarna. I de flesta fall sitter HR-specialisterna fysiskt ute på de
förvaltningar de arbetar med, i något enstaka fall sitter de centralt på
kommunledningskontoret. Personalenheten arbetar med bl.a. kommunens
gemensamma personal- och lönepolitik, arbetsrättsliga frågor,
rehabilitering, rekrytering, hälsofrämjande arbete, kompetensutveckling
m.m.

Arbetsmiljöenhetens (AME) uppdrag är vara ett stöd till arbetsgivare och
medarbetare i arbetsmiljö-, rehabiliterings- och hälsofrämjande arbetet
inom kommunens verksamheter (förvaltningar och bolag). Inom AME
arbetar bl.a. psykologer, en arbetsmiljöingenjör, företagsläkare,
företagssjuksköterskor, hälsoutvecklare och sjukgymnaster. AME arbetar
med bl.a. riskbedömningar, skyddsronder, handlingsplaner,
arbetsmiljöutbildningar (både grundläggande utbildning och
vidareutbildningar) arbetsrelaterad hälsovård och medicinska kontroller.

Enligt uppgift från AME utgår kommunens systematiska arbetsmiljöarbete
från den processbild som Arbetsmiljöverket har tagit fram och som har
följande innehåll:
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Källa: Processbild över systematiskt arbetsmiljöarbete, Arbetsmiljöverket

Kommunen har fastställt att samverkansgrupper ska finnas där
verksamhetsbeslut fattas. Samverkansgruppen är också skyddskommitté.
Det finns en kommuncentral samverkansgrupp1 som årligen bereder frågor
inom företagshälsovårdens område. Samverkansgruppen ska medverka i
förändringsarbete från dess början och om förändringar i verksamheten
berör arbetsmiljöfrågor ska rutinerna för systematiskt arbetsmiljöarbete
tillämpas. Arbetsmiljöfrågor är en stående punkt på samverkansgruppernas
och arbetsplatsträffarnas dagordningar.

Uppgiftsfördelning och kunskaper
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter sker skriftligen från nämnd till
förvaltningschef och vid behov från förvaltningschef vidare ut i
organisationen. Fastställd rutin och blankett finns för detta moment, se
bilaga 1. Vi har i granskningen verifierat att rutinen följs på de förvaltningar
som ingår i granskningen. Blanketten som är från november 2016 håller på
att implementeras i verksamheterna. För att säkerställa att de personer
som har fått arbetsmiljöuppgifter fördelat till sig har tillräckliga kunskaper så
genomför AME utbildningar flera gånger per år, både grundläggande och
vidareutbildningar, för chefer, skyddsombud och annan berörd personal.
AME utför även utbildningar som är anpassade efter verksamhetens behov.

1 I den kommuncentrala samverkansgruppen ingår fackliga representanter från SACO,
Kommunal, Vision, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund. Som arbetsgivarrepresentanter
ingår kommundirektör, arbetsmiljöenhetens chef, personalchef samt en sekreterare.
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Arbetsmiljöfrågor ingår även i andra utbildningar, bl.a. i ”chefskörkortet”.
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter sker i samband med att anställningen
påbörjas och enligt uppgift ska utbildning erhållas så snart som möjligt. Det
ges ingen arbetsmiljöutbildning innan en anställning påbörjas, men det
uppges att många har tidigare chefserfarenhet och kunskaper kring
arbetsmiljö med sig när de börjar sin anställning.

Inför att den nya föreskriften gällande organisatorisk och social arbetsmiljö
skulle träda i kraft genomfördes en utbildning (hösten/våren 2015/2016) för
all HR-personal och alla chefer inom kommunen. En fördjupad utbildning
inom detta område genomfördes under hösten 2016. I granskningen
framkommer att det finns skyddsombud som efterfrågar mer utbildning
gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Den nuvarande rutinen gällande kränkande särbehandling, som är från maj
2016, ska vidareutvecklas och förtydligas. Detta arbete utförs av
representanter från både AME och Personalenheten och syftar till att
säkerställa en standardiserad process för anmälan och utredning om
kränkande särbehandling i kommunen. Utgångspunkten för arbetet är
föreskriften AFS 2015:4.

På serviceförvaltningen har fördelning av arbetsmiljöuppgifter skett till
samtliga verksamhetschefer (fastighet, administration, support, IT och
produktion) samt till enhetschefen för upphandling. Inom barn- och
ungdomsförvaltningen har fördelning skett till samtliga rektorer och
förskolechefer. Det har även skett fördelning till personer som ansvarar för
skolornas trä- och metallslöjdsalar samt NO-salar. Socialförvaltningen har
fördelat arbetsmiljöuppgifter till verksamhetschefer (4 st.) och dessa har
fördelat vidare till enhetschefsnivå (ca 55-60 st.).

Riskbedömning, åtgärder och uppföljning
Enligt gällande föreskrifter ska arbetsgivaren regelbundet undersöka
arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att
drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Kommunen har rutiner och
blanketter framtagna för genomförandet av riskbedömningar, både en
allmän riskbedömning och riskbedömningar som ska genomföras vid
förändringar i verksamheten. Enligt kommunens rutin ska riskbedömningen
dokumenteras på särskild blankett och innehålla fem moment som
fastställts i rutinen. I granskningen noteras att riskbedömning (allmän) inte
genomförs och dokumenteras enligt gällande rutin. Enligt uppgift
genomförs riskbedömningar vid förändringar i verksamheten och vi har
erhållit ett exempel från barn- och ungdomsförvaltningen.

I AFS 2001:1 framkommer att om en arbetstagare råkar ut för ohälsa eller
olycksfall i arbetet och något allvarligt tillbud inträffar i arbetet ska
arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan
förebyggas i fortsättningen. Arbetsgivaren ska omedelbart eller så snart det
är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder som behövs. De åtgärder som
inte genomförs omedelbart ska föras in i en skriftlig handlingsplan.
Kommunen har fastställda rutiner för anmälan om tillbud och arbetsskada.
Registrering av tillbud och arbetsskada sker i stödsystemet Hypergene. I
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detta system följer ansvariga chefer löpande inkomna tillbud/arbetsskador.
Dokumentation av åtgärd krävs för att kunna ”släcka” öppna ärenden. Även
HR-specialisterna kan följa registrerade ärenden och säkerställa att det inte
finns ärenden som inte åtgärdats. När det gäller åtgärder som inte
genomförs direkt ska handlingsplaner upprättas.

Serviceförvaltningen uppger att ansvarig chef upprättar och ansvarar för
handlingsplanerna. Barn- och ungdomsförvaltningen uppger att åtgärder
vidtas direkt varför inga handlingsplaner behöver upprättas.
Socialförvaltningen använder den blankett som benämns ”Riskbedömning
och handlingsplan” och detta dokument registreras inte i Hypergene utan
förvaras i pappersform hos ansvarig chef. Efter att åtgärd vidtagits
registreras detta i Hypergene och ärendet avslutas.

Enligt uppgift från personalenheten, ska åtgärder som berör enskild individ
registreras i Hypergene och åtgärder som är mer generella bör tas upp på
APT och dokumenteras i minnesanteckningar. I granskningen framkommer
att det finns önskemål om en tydligare återkoppling avseende vilka åtgärder
som vidtas efter ett tillbud/en arbetsskada eller identifierad risk i
verksamheten.

Enligt gällande föreskrifter ska arbetsgivaren följa upp det systematiska
arbetsmiljöarbetet varje år. Om det finns minst 10 arbetstagare i
verksamheten ska uppföljningen dokumenteras skriftligt. Kommunen har en
rutin som avser den årliga uppföljningen av det systematiska
arbetsmiljöarbetet med tillhörande blankett. Uppföljningen ska genomföras
genom en webbaserade enkät som chefer, skyddsombud och andra som
har arbetsmiljöuppgifter ska svara på. Enkät genomförs i januari månad
och avser föregående verksamhetsår. AME sammanställer enkäten till
respektive förvaltning i ett antal powerpoint-bilder. I sammanställningen har
AME identifierat vad som fungerar bra, mindre bra och även gett förslag på
förbättringsförslag. AME presenterar sammanställningarna för resp.
förvaltnings samverkansgrupp samt även för den kommuncentrala
samverkansgruppen. Vid granskningen framkom att Serviceförvaltningen
inte erhållit någon sammanställning från AME. Detta togs dock fram under
granskningens genomförande. Enligt uppgift från AME är tanken att
samtliga förvaltningar ska få en genomgång av AME.

Det finns inga fastställda rutiner för hur uppföljningen ska rapporteras till
resp. nämnd. Socialförvaltningen uppger att de enligt sitt årshjul redovisar
det systematiska arbetsmiljöarbetet på nämndens möte i september varje
år. Serviceförvaltningen uppger att de planerar att presentera
sammanställningen för sin nämnd under våren 2017. Barn- och
ungdomsnämnden har ett nämndmöte per år som är avsatt till
arbetsmiljöfrågor och där ingår även det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kommunen genomför även en medarbetarenkät vartannat år. Enkäten
berör 10 olika frågeområden:

- Kompetens och utveckling
- Medarbetarskap
- Arbetsmotivation
- Information
- Arbetssätt och mål
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- Kommunikation och arbetsgemenskap
- Ledarskap
- Medarbetarsamtal
- Kränkande särbehandling, diskriminering, hot och våld
- Arbetsbelastning

Enkäten är en del i kommunens systematiska arbetsmiljöarbete och ska
vara ett underlag för dialog. Resultatet av medarbetarenkäten finns inte
med i den uppföljning av SAM som AME tar fram och som beskrivs ovan.

Företagshälsovård
AME som tillhör kommunledningskontoret svarar för företagshälsovården
för kommunens olika verksamheter. AME arbetar med både arbetsrelaterad
hälsovård (uppföljning av arbetsskador och medverkan vid
arbetslivsinriktad rehabilitering) och medicinska kontroller.
Arbetsmiljöenheten har även en träningslokal, som i första hand är ett
rehabiliteringsgym där anställda kan få möjlighet att utnyttja efter att ha haft
kontakt med sjukgymnast. De förvaltningar som ingår i granskningen
upplever att kontakten med AME fungerar väl och att de har relevant
kompetens. Den kommuncentrala samverkansgruppen bereder årligen
frågor inom företagshälsovårdens område. Arbetsmiljöfrågor är en stående
punkt på dagordningen för samtliga samverkansgrupper/skyddskommittéer,
vilket innebär att det finns en löpande dialog kring företagshälsovårdens
verksamhet.

AME framhåller att de har ambitioner och en vilja att arbeta mer med
utveckling av det hälsofrämjande arbetet, där samtliga medarbetare ska
inkluderas. Det pågår även ett förebyggande arbete för medarbetare som
identifierats ligga i riskzonen för en stressrelaterad sjukskrivning. För dessa
medarbetare ska stöd i stresshantering ges, utifrån individens behov och
situation.
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4. Sammanfattande bedömning och
rekommendationer

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen på en
övergripande och central nivå bedriver ett tillfredsställande systematiskt
arbetsmiljöarbete utifrån lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer.

Nedan beskrivs i komprimerad form svar på respektive revisionsfråga.
Därefter redogörs för slutsatser och svar på den övergripande
revisionsfrågan.

Revisionsfråga Svar

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

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

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

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

Ñ Är roller och ansvar tydligt
fastställda gällande det
systematiska
arbetsmiljöarbetet?

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

När fördelning av arbetsmiljöuppgifter
ska ske från förvaltningschef ut i
organisationen finns en rutin som heter
”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter”.

Det finns även en blankett som kan
användas för att specificera vilka
arbetsmiljöuppgifter som fördelats.

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

Inom serviceförvaltningen har
förvaltningschefen fördelat vidare
arbetsmiljöuppgifter till samtliga
verksamhetschefer inom sin
förvaltning (5 st.) samt till en
enhetschef.

Inom barn- och ungdomsförvaltningen
har förvaltningschefen fördelat
arbetsmiljöuppgifter till samtliga
rektorer och förskolechefer samt till
personal med särskilt ansvar för
slöjdsalar och NO-salar.

Socialchefen har fördelat
arbetsmiljöuppgifter till de fyra
verksamhetscheferna och till 55-60 st.
enhetschefer.

Vår bedömning är att berörda
förvaltningar säkerställt att tillräckligt
många har fått i uppgift att upprätthålla
en god arbetsmiljö. Utbildning ges av
AME, både grundläggande
utbildningar och vidareutbildningar.
Exempelvis har utbildning genomförts
när AFS 2015:4 trädde i kraft.
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Revisionsfråga Svar

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

Det finns en rutin som beskriver hur
riskbedömningar ska gå till. I rutinen
fastställs ansvar, samverkan, gällande
regelverk, dokumentation, metod m.m.
Det framgår av rutinen att beslut om
åtgärder ska ske. Vid granskningen
noteras att rutinen inte följs, och de
granskade förvaltningarna har inte
kunnat uppvisa en dokumenterad
riskbedömning. Det finns därmed
heller ingen samlad dokumentation
över åtgärder.

De granskade verksamheterna uppger
att riskbedömningar används när
förändringar ska ske i verksamheten
och att fastställd rutin tillämpas. Vi har
erhållit ett exempel från barn- och
ungdomsförvaltningen.

Fysiska skyddsronder uppges
genomföras 1-2 ggr/år. Vi har erhållit
exempel på protokoll från genomförda
fysiska skyddsronder, dock har vi inte
erhållit någon som använt den
checklista som finns för fysiska
skyddsronder (daterad 2017-02-20).
Socialförvaltningen uppger att de inte
protokollför fysiska skyddsronder.

Ñ Upprättas skriftliga
handlingsplaner för de
åtgärder som inte
genomförs omedelbart?

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

Ñ Vilken uppföljning och
återrapportering sker
avseende det systematiska
arbetsmiljöarbetet?

Enligt rutinen avseende den årliga
uppföljningen av det systematiska
arbetsmiljöarbetet ska resultatet
diskuteras i samverkansgruppen, både
på central och lokal nivå. Det finns
inga fastställda rutiner gällande hur
fullmäktige, styrelse och nämnder ska
få ta del av resultatet.

Socialförvaltningen och Barn- och
ungdomsförvaltningen uppger att de
har ett nämndmöte varje år som
handlar om arbetsmiljöfrågor där det
systematiska arbetsmiljöarbetet
presenteras för nämnden.
Serviceförvaltningen har ingen
motsvarande rutin, men de uppger att
de ska presentera AME:s
sammanställning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet för servicenämnden
under våren 2017.

I den granskning som genomfördes 2012 konstaterades att granskade
nämnder i stort sett bedrev ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete. Det
framkom dock iakttagelser som berörde att det fanns nämnder som inte fick
ta del av förvaltningarnas samlade arbetsmiljöarbete och att det fanns
enheter inom en förvaltning som inte genomförde en årlig uppföljning av
arbetsmiljöarbetet. I denna granskning konstateras att fastställda rutiner för
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet bör kompletteras med
hur uppföljning och återrapportering till styrelse och nämnder ska ske. Två
av nämnderna som ingår i denna granskning har fastställt egna rutiner för
hur uppföljning till nämnden ska ske.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunen på
en övergripande och central nivå i allt väsentligt bedriver ett
tillfredsställande systematiskt arbetsmiljöarbete. AME har ett tydligt
uppdrag att vara ett stöd för kommunens olika verksamheter i deras
arbetsmiljöarbete och det finns även HR-specialister ute i verksamheterna
som har god kännedom om och är den del i förvaltningarnas systematiska
arbetsmiljöarbete. Enligt kommentarerna till gällande föreskrift (AFS
2001:1) ska arbetsmiljöpolicyn vara så konkret att den kan följas upp.
Kalmar kommun har en kortfattad arbetsmiljöpolicy och en omfattande
verksamhetshandbok där det finns en mängd rutiner och blanketter till stöd
för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
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Arbetsmiljöuppgifter är formellt fördelade från nämnd till förvaltningschef
och därefter vidare ut i organisationen. Vår bedömning är att granskade
förvaltningar följer rutinen kring fördelning av arbetsmiljöuppgifter och att
tillräckligt många inom dessa verksamheter har fördelats
arbetsmiljöuppgifter. Utbildningar sker löpande och vid behov för att
säkerställa att berörda personer har tillräckliga kunskaper. Kommunen har
etablerade former för samverkan, både på central och lokal nivå. Två av de
granskade nämnderna har fastställt rutiner för hur förvaltningarna ska
återrapportera det systematiska arbetsmiljöarbetet. I kommentarerna till
AFS 2001:1 framgår vikten av dokumentation och att det ska vara ett
hjälpmedel i det systematiska arbetsmiljöarbetet. För att fortsätta utveckla
och stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen,
rekommenderar vi följande:

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

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

o Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet, som AME tar fram
årligen, bör kompletteras med de delar i AFS 2015:4 (Organisatorisk och
social arbetsmiljö) som ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

o Det bör säkerställas att samtliga förvaltningar erhåller en sammanställd
uppföljning avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet av AME. Det
är positivt att AME lyfter fram de delar som behöver förbättras/
förtydligas.

o Rutinen avseende årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljö-
arbetet bör kompletteras med hur återrapportering och uppföljning till
styrelse och nämnder ska ske.

o Säkerställ att samtliga förvaltningar genomför och dokumenterar fysiska
skyddsronder enligt kommunens fastställda rutin.
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o Åtgärder som vidtas utifrån identifierade risker eller utifrån ett tillbud/en
arbetsskada bör ske på ett systematiserat sätt till alla berörda. Genom
en tydlig återkoppling kan verksamheterna lära av varandra och undvika
att situationer som kan orsaka ohälsa och olycksfall i arbetet
uppkommer.

Kalmar den 15 juni 2017

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

Dokument Innehåll
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
(2011-10-06)

Arbetsmiljöuppgifter ska fördelas om
det finns ett tydligt behov.

Uppgiftsfördelningen ska vara skriftlig
och information ska lämnas till
samverkansgrupp och berörd
personal.

Hänvisning finns till en blankett som
avser fördelning av arbetsmiljö-
uppgifter.

Det finns exempel på arbetsmiljö-
uppgifter som kan fördelas och villkor
för den person som ska tilldelas
arbetsmiljöuppgifter.

Det tydliggörs att arbetsmiljöansvaret
alltid ligger hos nämnden och
förvaltningschefen och det ansvaret
kan inte delegeras eller fördelas.

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

Nämnden fördelar uppgiften att
bedriva ett systematiskt
arbetsmiljöarbete inom förvaltningen
till förvaltningschefen. Dokumentet
skrivs under ordförande i nämnden
och berörd förvaltningschef.
Återkallelse/returnering av uppgifterna
ska dokumenteras.

Det finns även en blankett där
fördelningen av arbetsmiljöuppgifter
kan specificeras.

Samordningsansvar för
arbetsmiljöarbetet
(2013-12-12)

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

Arbetsgivaren är skyldig att
regelbundet identifiera och bedöma
risker för skada och påverkan på
människa, miljö och/eller ekonomi.

Samverkan ska ske och vid behov ska
arbetsmiljöenheten hjälpa till.

Riskbedömningen ska dokumenteras
på en särskild blankett och hanteras i
enlighet med verksamhetens
dokumenthanteringsplan. Följande
moment ska ingå i riskbedömningen:

1. Identifiera riskerna
2. Bedöm riskerna
3. Besluta om åtgärder
4. Genomför och följ upp

åtgärderna
5. Dra lärdom och sprid kunskap

till alla

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

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

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

Enligt arbetsmiljölagen ska
arbetsförhållandena anpassas till
människans förutsättningar i såväl
fysiskt som psykiskt hänseende.
Systematiskt arbetsmiljöarbete handlar
om att identifiera, bedöma och åtgärda
arbetsmiljörisker på en arbetsplats.
Skyddsronder är ett sätt att identifiera
risker. Andra exempel kan vara
medarbetarsamtal, arbetsplatsmöten
och enkäter. Fysiska skyddsronder ska
genomföras vartannat år eller oftare.
Det framgår vilka som bör medverka
vid skyddsronden och två alternativ för
hur den kan utföras/genomföras.

Det finns en checklista för
dokumentation av den fysiska
skyddsronden (2017-02-20).
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Anmälan om tillbud
(2016-11-01)

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

Anmälan om arbetsskada
(2017-01-19)

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

Diskriminering eller kränkande
särbehandling
(2016-05-10)

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

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

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

Medarbetarenkät 2016 – instruktion
(2016-11-17)

Det huvudsakliga syftet med
medarbetarenkäten är att kartlägga,
bedöma och åtgärda förbättrings-
områden i den psykosociala
arbetsmiljön, förebygga riskfaktorer
och utveckla friskfaktorer. Enkäten är
en del i det systematiska arbetsmiljö-
arbetet. Enkäten ska ge alla
medarbetare en möjlighet att beskriva
hur man som anställd upplever sitt
arbete och sin arbetsmiljö. Därefter
ska alla medarbetare ges möjlighet att
vara delaktiga i arbetet med att
utveckla arbetsmiljön och
verksamheten.

Det finns en instruktion som är indelad
i sju steg avseende hur enkäten ska
genomföras.

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

Detta är en mall som syftar till att
kartlägga friskfaktorer utifrån
områdena; kompetens och utveckling,
medarbetarskap, arbetsmotivation,
arbetssätt och mål, kommunikation
och arbetsgemenskap, ledarskap,
arbetsbelastning och fysisk miljö.

Utifrån kartläggningen kan aktiviteter
identifieras och dokumenteras. Det ska
anges när uppföljning ska ske.

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

Ñ Personalchef

Ñ Förhandlingschef

Ñ Enhetschef arbetsmiljöenheten

Ñ Arbetsmiljöingenjör

Ñ Förvaltningschef, serviceförvaltningen

Ñ Förvaltningschef, barn- och ungdomsförvaltningen

Ñ Förvaltningschef, socialförvaltningen

Ñ HR-specialister som arbetar med de berörda förvaltningarna

Ñ Skyddsombud inom de berörda förvaltningarna
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Bilaga 3: Dokumentförteckning
Ñ Värdegrund, arbetsmiljöpolicy

Ñ Verksamhetsplan med budget 2017

Ñ Kalmar kommuns medarbetarenkät 2016

Ñ Uppföljning SAM 2016 Kalmar kommun

Ñ Uppföljning SAM 2016 Socialförvaltningen

Ñ Uppföljning SAM 2016 Serviceförvaltningen

Ñ Uppföljning av SAM 2016 Barn- och ungdomsförvaltningen

Ñ Personalprogram för Kalmar kommun

Ñ Samverkan inom Socialförvaltningen

Ñ Exempel på dokumentation i Hypergene

Ñ Kommungemensam verksamhetshandbok

- Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
- Riskbedömning – allmänt
- Riskbedömning inför ändringar i verksamheten
- Fysisk arbetsmiljö – metoder för undersökning
- Anmälan om tillbud
- Anmälan om arbetsskada
- Samordningsansvar för arbetsmiljöarbetet
- Diskriminering eller kränkande särbehandling
- Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från nämnd till förvaltningschef
- Fördelning av arbetsmiljöuppgifter – blankett
- Fysisk skyddsrond, checklista
- Riskbedömning och handlingsplan
- Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inkl.

blankett
- Friskfaktorer och handlingsplan, kartläggning och blankett
- Arbetsplatsträffar - mall
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