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1. Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun genomfört en
grundläggande granskning. Syftet med den grundläggande granskningen är att ge de
förtroendevalda revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all
verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed. Kommunrevisionen har
även under 2018 genomfört flera fördjupade granskningar, granskningar inom ramen för
redovisningsrevision som ligger till grund för ansvarsprövningen och träffat styrelsen och
nämnderna i samband hearings.

Den grundläggande granskningen består av tre delar:
� granskning av delårsrapport och årsredovisning
� granskning av måluppfyllelse
� granskning av intern styrning och kontroll

Granskningen av delårsrapport och årsredovisning presenteras i särskilda revisionsrapporter.

Granskningen visar att kommunfullmäktige för 2018 har fastställt fem fokusområden med
tillhörande 30 mål och 13 uppdrag. Kommunstyrelsen och nämnderna har i olika omfattning
antagit egna mål/aktiviteter utifrån fullmäktiges mål i sina respektive verksamhetsplaner.

Kommunstyrelsen och flertalet av nämnderna har löpande följt upp fokusområden,
fullmäktigesmål och uppdrag samt ekonomin genom behandling av ekonomirapporter,
delårsrapporter och årsrapporter.

Kommunstyrelsen och flertalet av nämnderna har även antagit intern kontrollplan baserat på
genomförda riskanalyser och följt upp resultatet av den interna kontrollen.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och flertalet av nämnderna i allt
väsentligt

� har säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål och riktlinjer som
kommunfullmäktige bestämt

� har en tillräcklig intern kontroll, det vill säga i enlighet med kraven i kommunallagen
samt kommunala anvisningar

� har en tillräcklig uppföljning och rapportering, det vill säga i enlighet med kraven i
kommunens styrmodell

Vi ser dock att det finns nämnder som kan utveckla sitt arbete gällande
� att tydliggöra vilka åtgärder som planeras att vidtas då fastställda mål inte förväntas

uppnås
� att besluta om åtgärder vid prognostiserade avvikelser mot budget
� att besluta om åtgärder vid avvikelser/brister från uppföljning av den interna kontrollen

Det bör även säkerställas att samtliga nämnder följer upp mål, ekonomi och den interna
kontrollen enligt kommunens anvisningar och mallar.
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I följande tabell framgår en sammanfattning av granskningens iakttagelser för målstyrning, uppföljning av ekonomi/budget och
intern kontroll.  Gröna fält indikerar att nämnden har uppfyllt kontrollmomentet, gula fält indikerar att kontrollmomentet delvis är
uppfyllt och röda fält indikerar att kontrollmomentet inte är uppfyllt. För de kontrollmoment som inte är tillämpbara är de markerade
med E.T.

KS ON BUN KFN SBN SKN SEN SON ÖFN HMN

Har nämnden/styrelsen tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned
dessa så att de fungerar som styrsignaler till verksamheten?
Har nämnden/styrelsen brutit ned fullmäktiges mål och uppdrag? E.T.

Har nämnden/styrelsen konkretiserat målen så att de är mätbara? E.T.

Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder/analys vid avvikelser av fastställda mål? E.T.

Har nämnden/styrelsen en ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och
rapportering?
Sker uppföljning av ekonomi/budget löpande under året?

Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser? E.T. E.T. E.T. E.T. E.T.

Finns ett systematiskt arbete med intern kontroll avseende såväl verksamhet
som redovisning
Har styrelsen/nämnden fastställt en internkontrollplan?

Är internkontrollplanen ett resultat av genomförd risk- och väsentlighetsanalys?

Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till nämnden/styrelsen?

Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser/brister? E.T.
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2. Inledning

2.1. Bakgrund
Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag för den årliga an-
svarsprövningen. Enligt kommunallagen 9 kap 9 § ska revisorerna årligen granska all
kommunens verksamhet i den omfattning som följer av God revisionssed. Styrelse och
nämnders ansvar för verksamheten regleras bland annat i kommunallagen 6 kap 7 §. Där
framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som kommunfullmäktige beslutat, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet ska den grundläggande granskningen bland
annat ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll
samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den grundläggande granskningen bland
annat om frågor avseende hur styrelse och nämnder:

� Tolkat de mål och uppdrag från kommunfullmäktige och brutit ned dessa så att de
fungerar som styrsignaler i verksamheten.

� Genomfört en egen riskanalys.
� Uppföljning och rapportering av verksamhetens resultat samt beslut om åtgärder vid

avvikelser.
� Ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering.
� Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som

ekonomi.
� Tydliga beslutsunderlag och protokoll.

Enligt God revisionssed består den grundläggande granskningen av tre delar:
� Granskning av delårsrapport och årsredovisning
� Granskning av måluppfyllelse
� Granskning av intern styrning och kontroll

2.2. Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att över-
siktligt granska all kommunens verksamhet i enlighet med kommunallagen och God
revisionssed. Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor:

� Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål
och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt?

� Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig uppföljning och
rapportering i enlighet med kommunens styrmodell?

� Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig intern kontroll i enlighet
med kommunallagen och kommunens anvisningar?

2.3. Avgränsning
Granskningen avser verksamhetsår 2018 och omfattar kommunstyrelsen, barn- och
ungdomsnämnden, omsorgsnämnden, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden,
Södermöre kommundelsnämnd, kultur- och fritidsnämnden, servicenämnden,
hjälpmedelsnämnden och överförmyndarnämnden. Granskningen omfattar inte granskning av
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säkerhet i redovisningssystem. Granskning av kommunens delårsrapport och årsredovisning
avrapporteras i särskilda revisionsrapporter och i dessa granskningar ingår granskning och
bedömning av kommunfullmäktiges måluppfyllelse.

2.4. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som ut-
gångspunkt för analys, bedömningar och slutsatser. I denna granskning utgörs de huvud-
sakliga revisionskriterierna av:

� Kommunallagen 6 kap 1 § och 7 §
� God revisionssed i kommunal verksamhet
� Kommunens styrmodell och styrprinciper
� Kommunfullmäktiges mål och uppdrag för den kommunala verksamheten

2.5. Genomförande
Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och iakttagelser. Insamling
sker genom att revisorerna:

� Löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument,
ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter bokslut och protokoll.

� Löpande för en dialog med kommunstyrelsen, nämnderna och förvaltningsledningar.

Inom ramen för föreliggande granskning görs en uppföljning av att kommunfullmäktiges mål
och uppdrag för 2018 genomförts och om fördjupade uppdrag fullföljts.

Protokollgranskning
Inom ramen för denna granskning görs en genomgång av kommunstyrelsens och nämndernas
protokoll samt mål- och ekonomiuppföljningar avseende 2018. Detta har i huvudsak syftet att
följa arbetet med styrning, uppföljning och kontroll.

Hearings
Kommunrevisionen har inom ramen för årlig granskning av verksamheten, genomfört hearings
med nämnderna. Dessa har utgått från revisorernas risk- och väsentlighetsanalys.
Dokumentation av genomförda hearings har skett tillsammans med revisorernas
mötesanteckningar och sammanfattar väsentliga iakttagelser i den slutliga rapporten.

Begreppsanvändning
I kommunens styrmodell för 20181 ska nedanstående begrepp användas vid bedömning av
måluppfyllelse:

I kommande avsnitt kommer begreppen uppfyllt, delvis uppfyllt och ej uppfyllt att användas för
att beskriva styrelsen/nämndernas måluppfyllelse.

1 Samma styrmodell finns enligt uppgift även för år 2016-2017.
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3. Revisionskriterier

3.1. Kommunallagen 6 kap. 1 § och 7 §
Kommunstyrelsen ska enligt 1 § leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders
verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i
kommunala bolag och sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Enligt § 7 ska nämnderna 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. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en
kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 §2  har lämnats över till någon annan.

3.2. God revisionssed i kommunal verksamhet

3.3. Kommunens styrsystem
Kommunfullmäktige fastställde i juni 2016 visionen 2025 – ”Tillsammans gör vi ett Kalmar för
alla ännu bättre”. Vision 2025 anger den övergripande politiska viljeinriktningen för hur
kommunen ska utvecklas i ett längre perspektiv.

Utifrån visionen fastställde kommunfullmäktige i verksamhetsplanen för 2018 vilken innehåller
30 mål för kommunkoncernen. Målen delades in i fem fokusområden:

� Ordning och reda i ekonomin
� Ett grönare Kalmar
� Ett växande attraktivt Kalmar
� Hög kvalitet i välfärden
� Verksamhet, personal och arbetsmiljö

Fokusområden och fullmäktiges mål pekar ut färdriktning och ambition inom olika områden.
Nämnderna och bolagens styrelser ska bryta ned dessa till egna nämnds/bolagsmål och
aktiviteter.

Utöver målen finns det även uppdrag som tilldelas av kommunfullmäktige.

Nämnderna formulerar under hösten mål och riktlinjer samt gör prioriteringar för den egna
verksamheten. Respektive facknämnd beslutar om internbudget och verksamhetsplan senast
den 31 december.

3.3.1. Budget och verksamhetsplan 2018
Kommunfullmäktige har fastställt 5 fokusområden med tillhörande 21 långsiktiga mål, 9
kortsiktiga mål och 13 uppdrag (se nedanstående tabell och bilaga 1).

2 3 kap. 16 a-18 b §§ avser kommunala bolag.
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Fokusområde Antal långsiktiga
mål

Antal mål för
verksamhetsåret
2018

Antal uppdrag

Ordning och reda i ekonomin 1 2 -

Ett grönare Kalmar 7 2 3

Ett växande attraktivt Kalmar 7 2 4

Hög kvalitet i välfärden 2 - 3

Verksamhet, personal och arbetsmiljö 4 3 3

Långsiktiga mål siktar mot kommunens vision och gäller för en mandatperiod eller ännu längre
tid. Långsiktiga mål behandlas och följs upp som övriga mål. Skillnaden blir att den löpande
uppföljningen speglar om kommunen är på rätt väg eftersom målen kan vara uppnådda när
angiven tid infaller.

Mål för verksamhetsåret har ett kortare tidsperspektiv tills de ska uppnås. Uppföljningen visar om
kommunen är på rätt väg och ska också visa huruvida målet är uppnått för det enskilda året Hur
målen ska mätas framgår i särskilt avsnitt.

Uppdrag delas ut till kommande verksamhetsår och har en karaktär av verkställighet.

3.3.2. Uppföljning
Samtliga nämnder ska lämna ekonomi- och verksamhetsuppföljning till
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige under året. Nedanstående tabell beskriver vad som ska
lämnas och till vilken instans3.

Vad Till
Ekonomirapport per siste februari, juni och oktober Kommunstyrelsen
Budgetuppföljning per siste april
Fokusområden, fullmäktigemål och uppdrag ska även följas upp

Kommunfullmäktige

Delårsrapport per siste augusti
Fokusområden, fullmäktigemål och uppdrag ska även följas upp

Kommunfullmäktige

Årsrapport per siste december
Fokusområden, fullmäktigemål och uppdrag ska även följas upp

Kommunfullmäktige

Vid befarad eller konstaterad budgetavvikelse4 är nämnden skyldig att vidta åtgärder så att
budgetanslaget kan hållas. I de fall nämnden planerar eller har vidtagit åtgärder för att hålla
budgeten ska dessa också redovisas i den löpande uppföljningen. Åtgärder som innebär
väsentliga avsteg från de av kommunfullmäktige antagna målen eller ambitionsnivåerna för
verksamheten, får inte vidtas utan kommunfullmäktiges beslut.

Nämnd får inte fatta beslut om budgeteringar som medför väsentliga ändringar av servicenivå,
berör frågor av principiell art eller annat av särskild vikt. Sådana förslag ska överlämnas till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. I övriga fall kan nämnd besluta om
ombudgeteringar inom sitt verksamhetsområde. Nämnd får uppdra åt sin ordförande och vice

3 Information hämtad från verksamhetsplan med budget 2018 och ekonomisk planering för 2019-2020.
4 Med budgetavvikelse avses både verksamhets- och beloppsavvikelse från fastställd årsbudget eller särskilt budgetbeslut
(tilläggsbudget).
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ordförande eller åt förvaltningschefen att fatta beslut om rutinmässiga ombudgeteringar av
administrativ karaktär.

3.3.3. Internt kontrollreglemente för Kalmar kommun
Reglementet är antaget av kommunfullmäktige 2018-11-26. Reglementet anger
kommunstyrelsens respektive nämndernas ansvar och skyldigheter avseende intern kontroll.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns intern kontroll inom
kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen ska utifrån reglementet utfärda riktlinjer för den
egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion samt tillse att den utvecklas
utifrån kommunens behov.

Nämnderna
Nämnderna har det yttersta ansvaret för att organisera den interna kontrollen inom sitt
verksamhetsområde. Nämnden ska också, i syfte att åstadkomma en god intern kontroll,
dokumentera och anta regler och anvisningar som kan behövas för den nämndspecifika
verksamheten. I övrigt ska kommunövergripande riktlinjer, reglementen, policydokument och
regler gälla.

Uppföljning
Nämnden ska senast i samband med att verksamhetsplanen med internbudget behandlas
anta en intern kontrollplan baserat på riskanalyserna för kommande års uppföljning/granskning
av den interna kontrollen. Nämnden har en skyldighet att löpande följa upp det interna
kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde.

Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från den antagna intern kontroll-
planen, löpande rapporteras till nämnden. Nämnden ska senast i samband med upprättandet
av årsrapporten rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till
kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera
kommunens samlade system för intern kontroll, senast i maj. I de fall förbättringar behövs ska
styrelsen besluta om sådana.

3.3.3.1 Riktlinje intern kontroll

Till reglementet finns en riktlinje antagen av kommunstyrelsen 2018-12-04. Riktlinjen beskriver
tillvägagångsätt för att genomföra riskanalys, upprättande av intern kontrollplan och
uppföljning av den interna kontrollplanen. Det framgår bl.a. att om riskvärdet blir 9 poäng eller
högre eller om konsekvensen bedöms som 4: a, ska kontrollmoment alltid anges och i de fall
risken redan inträffat vid riskanalysen skall en aktivitet för att åtgärda risken anges.  Vidare
framgår det att kommunstyrelsen senast i maj ska få en uppföljning av
kommunledningskontoret med en samlad bedömning av nämndernas arbete med intern
kontroll i de olika processerna. Rapporten ska också vid behov innehålla förslag på
förbättringar.
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3.4. Löpande bevakning och protokoll
Protokollsläsning och övrig information
De förtroendevalda revisorerna har löpande läst protokollen med därtill hörande handlingar i
kallelse som bedöms, utifrån revisionssynpunkt, intressanta utifrån sina fastställda
bevakningsområden. De förtroendevalda revisorernas protokollsläsning dokumenteras av
respektive revisor samt löpande i sammanträdesanteckningarna. Revisorerna tar även del av
övrig relevant information som dokumenteras på samma vis.

Det sakkunniga biträdet har tagit del av styrelsens och nämndernas protokoll för att följa
styrelsens/nämndens styrning, uppföljning och kontroll och åtgärder/beslut vid avvikelser i
enlighet med kommunens styrmodell, styrprinciper och internkontrollreglemente.
Detta framgår under respektive avsnitt i rapporten.
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4. Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens verksamhetsplan med internbudget 2018 fastställdes 2018-01-09.

4.1. Målstyrning

Har nämnden/styrelsen tolkat mål och uppdrag från
fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som
styrsignaler till verksamheten?

Ja Nej Delvis

Har nämnden/styrelsen brutit ned fullmäktiges mål och uppdrag? x
Har nämnden/styrelsen konkretiserat målen så att de är
mätbara?

x

Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder/analys vid
avvikelser av fastställda mål?

x

Kommunstyrelsen har i verksamhetsplanen antagit 33 mål utifrån de övergripande
fullmäktigemålen. Till dessa har aktiviteter knutits för att kunna nå målen. Därtill har
kommunstyrelsen erhållit nio uppdrag som ska genomföras under 2018 (se bilaga 2).

� Uppföljning per siste april redovisades 2018-06-05. Av 33 mål bedöms ett mål vara uppfyllt,
13 som delvis uppfyllt och 19 som ej uppfyllda. För de nio uppdragen är de pågående.

� Delårsrapport per siste augusti redovisades 2018-10-02. Av 33 mål bedöms ett mål vara
uppfyllt, 30 delvis uppfyllda och två ej uppfyllda. För de nio uppdragen är de pågående5.

� Årsredovisning per siste december 2018 redovisades 2019-02-09. Av 33 mål bedöms sex
uppfyllda, 25 delvis uppfyllda och två ej uppfyllda. Av nio uppdrag är två uppdrag
genomförda och sju pågående.

4.2.  Uppföljning av ekonomi/budget
Har nämnden/styrelsen en ekonomistyrning samt
ekonomisk uppföljning och rapportering?

Ja Nej Delvis

Sker uppföljning av ekonomi/budget löpande under året? x
Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser? Ej

aktuellt

� Ekonomisk uppföljning per siste februari redovisades 2018-04-03. Uppföljningen och
prognosen visar inte på några avvikelser i förhållande till budget.

� Budgetuppföljning per siste april redovisades 2018-06-05. Resultatet enligt prognosen
beräknas fortsatt vara i nivå med budget.

� Ekonomisk uppföljning per siste juni redovisades 2018-09-04. Uppföljningen visar att
kommunledningskontoret prognostiserar ett resultat i nivå med budget.

� Delårsuppföljning per siste augusti redovisades 2018-10-02. Totalt för
kommunledningskontoret beräknas en positiv avvikelse på 4,0 mnkr.

5 Kommunstyrelsen har även med kvarvarande uppdrag från tidigare år. Totalt finns 15 uppdrag, varav nio är från år 2018.
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� Ekonomisk uppföljning per siste oktober redovisades 2018-12-03. Totalt för
kommunledningskontoret beräknas en positiv avvikelse på 0,6 mnkr. Enligt nämndens
uppföljning beskrivs att avvikelsen beror på en ökad schablonersättning från
Migrationsverket och ökade exploateringsintäkter. Det framgår även att personalkostnader
och övriga kostnader visar på negativ budgetavvikelse, men uppvägs av högre
prognostiserade intäkter.

� Årsrapport per siste december 2018 redovisades 2019-02-09. Utfallet för
kommunstyrelsen är en positiv budgetavvikelse motsvarande 19 mnkr.

4.3. Intern kontroll
Finns ett systematiskt arbete med intern kontroll
avseende såväl verksamhet som redovisning

Ja Nej Delvis

Har styrelsen/nämnden fastställt en internkontrollplan? x
Är internkontrollplanen ett resultat av genomförd risk- och
väsentlighetsanalys?

x

Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till
nämnden/styrelsen?

x

Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser/brister? x

Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-05 att anta internkontrollplanen med tillhörande
riskanalys för 2018. I bilaga 11 finns en sammanställning över kontrollmomenten.

Vid sammanträdet 2019-02-09 framgår att slutsatsen av den interna kontrollen är att den
bedöms vara god med förbättringsområden. Dessa finns enligt uppgift med i riskanalysen och
den interna kontrollplanen för 2019.

I uppföljningsrapporten finns tre kontrollmoment som påvisat brister:
- Avstämning av balanskonton
- Redovisning av lön
- Uppföljning av rutinen för direktupphandling

För respektive kontrollmoment har åtgärder beskrivits.

Kontrollmomentet Uppföljning av avtalstrohet har inte genomförts. Det kommer att genomföras
under 2019 tillsammans med upphandlings- och kanslienheten.

4.4. Hearing
Inför hearing skickade revisorerna ut skriftliga frågor till nämnden. Frågorna berörde
kommunens måluppfyllelse och utmaningar, prioriterade frågor för Kalmar kommun, intern
kontroll på en övergripande kommunnivå samt styrelsens egen interna kontroll. Därtill
riktades frågeställningar kring för kommundirektören fastställd instruktion. De risker och
utmaningar som lyftes var:

o Sysselsättning/integration
o Kompetensförsörjning
o Ordning och reda i ekonomin
o Statsbidragen
o Etableringar
o Fortsatt utveckling
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o Övriga – digitalisering, ledning och styrning, intern och extern samverkan,
Linnéuniversitetet och dess möjligheter, bostadsförsörjning samt helhetssynen
inom kommunen.

Möte
Revisorerna har under året även träffat kommundirektören för att diskutera frågor kring IT,
integration och flyktingmottagande. Genomgången av IT berörde kommunens arbete med
GDPR och en konsultrapport inom området, dess rekommendationer och handlingsplan som
upprättats. Vid genomgången av flyktingmottagande och integration presenterades den nya
organisationen och dess påverkan på verksamheten. Därtill diskuterades verksamhetsplan,
personal- och kompetensfrågor.

Revisorerna har genomfört en uppföljning av 2015 års granskning av IT. För mer information
se aktuell rapport.
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5. Omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens verksamhetsplan med intern budget antogs 2017-12-14.

5.1. Målstyrning

Har nämnden/styrelsen tolkat mål och uppdrag från
fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som
styrsignaler till verksamheten?

Ja Nej Delvis

Har nämnden/styrelsen brutit ned fullmäktiges mål och uppdrag? x
Har nämnden/styrelsen konkretiserat målen så att de är
mätbara?

x

Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder/analys vid
avvikelser av fastställda mål?

x

Omsorgsnämnden har i verksamhetsplanen antagit 27 mål (varav fem utgörs av aktiviteter)
utifrån de övergripande fullmäktigemålen (se bilaga 3).

� Budgetuppföljningen per april 2018 redovisades 2018-05-31. Uppföljningen visar att
flertalet av målen har en positiv trend och bör kunna nå måluppfyllelse under året.

� Delårsrapport per siste augusti redovisades 2018-09-27. Av nämndens 27 mål bedöms
åtta vara uppfyllda och 19 delvis uppfyllda.

� Årsrapport per siste december redovisades 2019-02-28. Av nämndens 27 mål bedöms 14
vara uppfyllda, fyra delvis uppfyllda och tre ej uppfyllda. Det finns beskrivna åtgärder för
vissa av de mål som inte når måluppfyllelse. Två mål är inte bedömda eftersom
palliativregistret har ändrat definitionen av smärtskattning och efterlevnadssamtal.

5.2. Uppföljning av ekonomi/budget
Har nämnden/styrelsen en ekonomistyrning samt
ekonomisk uppföljning och rapportering?

Ja Nej Delvis

Sker uppföljning av ekonomi/budget löpande under året? x
Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser? Ej

aktuellt

� Den ekonomiska uppföljningen per siste februari 2018 redovisades 2018-03-28. Nämnden
prognostiserar budget i balans.

� Budgetuppföljningen per april 2018 redovisades 2018-05-31. Uppföljningen visade att
nämndens ekonomi är i balans. Prognosen är budget i balans på helår.

� Delårsrapport per siste augusti redovisades 2018-09-27. Uppföljningen visar att nämndens
ekonomi är i balans vilket även är prognosen för helåret.

� Ekonomisk uppföljning per siste oktober 2018 redovisades 2018-11-22. Prognosen för
helåret är budget i balans med överskott.

� Årsrapport per siste december 2018 redovisades 2019-02-28. Utfallet för
omsorgsnämnden är ett överskott på 11,0 mnkr. Enligt nämndens redovisning har det varit
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ett intensivt arbete under året med bemanningsfrågor i vård- och omsorgboenden och i
hemtjänsten på alla enheter. Detta arbete uppges ha lett till att ett flertal kvalitetssatsningar
har kunnat genomföras. Exempel på kvalitetssatsningar är inrättande av specialistteam
bestående av kurator och specialistsjuksköterska inom demens samt digitalisering av
dokumentation på boende.

5.3. Intern kontroll
Finns ett systematiskt arbete med intern kontroll
avseende såväl verksamhet som redovisning

Ja Nej Delvis

Har styrelsen/nämnden fastställt en internkontrollplan? x
Är internkontrollplanen ett resultat av genomförd risk- och
väsentlighetsanalys?

x

Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till
nämnden/styrelsen?

x

Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser/brister? x

Nämnden beslutade 2017-12-14 att anta intern kontrollplan med tillhörande riskanalys för 2018
(se bilaga 12).

� Uppföljning av intern kontroll genomfördes 2018-05-31. Uppföljningen visar att för samtliga
risker i planen som har ett kontrollmoment kopplat till sig har kontrollen visat på ett
acceptabelt utfall.  Vi noterar att flertalet av kontrollmomenten som har en status som
”pågående” där vissa kontrollmoment inte har påbörjats, har bedömts som accepterat
utfall.

� Uppföljning av intern kontroll genomfördes 2018-12-19. Samtliga kontrollmoment utom fyra
rapporterar acceptabelt utfall. De fyra kontroller som rapporterar ej acceptabelt utfall är:

o Förfallna leverantörsfakturor.
o Försenad kundfakturering.
o Försenad avvikelserapportering till avgiftshandläggare.
o Risk för att diarieföring och gallring inte sker enligt gällande lagstiftning.

Till respektive kontrollmoment som inte rapporterar accepterat utfall finns åtgärder beskrivna.

Revisorerna noterar att det i samband med uppföljningarna av interna kontrollplanen saknas
kommenterar kring vissa kontrollmoment. Uppföljningen av den interna kontrollen genomförs
till och med november månad och redovisas till nämnden i december. Det noteras även att
uppföljningen av den interna kontrollen inte biläggs till nämndens årsrapport.

5.4. Hearing
Inför hearing skickade revisorerna ut skriftliga frågor till nämnden. Frågorna berörde
nämndens måluppfyllelse, ekonomisk uppföljning, riskanalyser, internkontroll och
utmaningar. I samband med hearingen berördes även särskilda nämndspecifika
frågeställningar såsom:

o Ökad efterfrågan på kommunens insatser
o Rekryteringsbehov
o Förändring i hemtjänstens innehåll
o Målarbete inom nämndens olika enheter
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o Åtgärder för att uppnå målsättningen Sveriges främsta 30 äldreomsorgskommuner,
såsom personkontinuitet, socialt och preventivt arbete med hälso- och
sjukvårdsavvikelser

Revisorerna upplevde att de inte fick svar på samtliga frågor vid sin hearing och begärde därför
en komplettering från nämnden. Revisorerna upplevde efter kompletteringen att svaren
fortfarande inte var fullständiga.
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6. Barn- och ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden från och med 1 januari 2019.

6.1. Nämndens styrning
Barn- och ungdomsnämnden godkände 2017-12-13 sin verksamhetsplan för 2018.

6.2. Målstyrning

Har nämnden/styrelsen tolkat mål och uppdrag från
fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som
styrsignaler till verksamheten?

Ja Nej Delvis

Har nämnden/styrelsen brutit ned fullmäktiges mål och uppdrag? x
Har nämnden/styrelsen konkretiserat målen så att de är
mätbara?

x

Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder/analys vid
avvikelser av fastställda mål?

x

Utifrån fullmäktiges övergripande mål formulerar nämnden 33 mål med tillhörande aktiviteter.
Nämnden har även fyra egna nämndmål (se bilaga 4).

� Uppföljning per siste april redovisades 2018-05-16. Uppföljningen visar att av
nämndens mål bedöms två som uppfyllda, 17 som delvis uppfyllda, 13 som ej
uppfyllda och ett som omätbart. Utöver målen har nämnden tre uppdrag som samtliga
är pågående.

� Delårsrapport per siste augusti redovisades 2018-09-19. Uppföljning av
verksamhetsmålen visar att av 33 mål bedöms fyra vara uppfyllda, 18 delvis uppfyllda
och 10 bedöms som ej uppfyllda och ett som omätbart.

� Årsrapport per siste december 2018 redovisades 2019-02-13. Uppföljning av
verksamhetsmålen visar att av 33 mål bedöms fem vara uppfyllda, 17 delvis uppfyllda
och 10 bedöms som ej uppfyllda och ett som omätbart6.

6.3. Uppföljning av ekonomi/budget
Har nämnden/styrelsen en ekonomistyrning samt
ekonomisk uppföljning och rapportering?

Ja Nej Delvis

Sker uppföljning av ekonomi/budget löpande under året? x
Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser? Ej

aktuellt

� Den ekonomiska uppföljningen per siste februari 2018 redovisades 2018-03-21.
Prognosen efter februari visar ett överskott mot budget på 8,9 mnkr.

6 Vi noterar att det i årsrapporten saknas uppföljning av nämndens egna mål.  Enligt uppgift har ett
systemfel medfört att nämndens egna mål inte ingår i årsrapporten.
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� Budgetuppföljning per siste april 2018 redovisades 2018-05-16. Prognosen efter första
tertialet visar ett totalt överskott på 5,0 mnkr.

� Ekonomisk uppföljning per siste juni 2018 redovisades 2018-08-06. Prognosen efter juni
ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr hänförligt till grundskoleverksamhet, samt ledning och
administration. Förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet prognostiserar ett
underskott. De förskolor och skolor som upprättat åtgärdsplaner för att återhämta en del
av den negativa resultatutjämningsfonden fortsätter med arbetet.

� Delårsrapport per siste augusti redovisades 2018-09-19. Prognosen efter augusti ger ett
totalt överskott på 3,7 mnkr. Förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet
prognostiserar underskott. Tre av 13 enheter med upprättade åtgärdsplaner för att
återhämta en del av den negativa resultatutjämningsfonden ser ut att klara uppdraget för
2018.

� Ekonomisk uppföljning per siste oktober 2018 redovisades 2018-11-21. Prognosen efter
oktober redovisar ett överskott på 6,4 mnkr. Grundskoleverksamhet inklusive förskoleklass
samt ledning och administration redovisar överskott. Förskoleverksamhet och
fritidshemsverksamhet prognostiserar underskott.

� Årsrapport per siste december 2018 redovisades 2019-02-13. Nämnden redovisar ett
överskott på 4,4 mnkr, efter omdisponering av resultatutjämningsfonderna.

6.4. Intern kontroll
Finns ett systematiskt arbete med intern kontroll
avseende såväl verksamhet som redovisning

Ja Nej Delvis

Har styrelsen/nämnden fastställt en internkontrollplan? x
Är internkontrollplanen ett resultat av genomförd risk- och
väsentlighetsanalys?

x

Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till
nämnden/styrelsen?

x

Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser/brister? x

Barn- och ungdomsnämndens intern kontrollplan med riskanalys 2018 fastställdes 2017-11-
15 (se bilaga 13).

Av sammanträdesprotokollet 2018-09-19 framgår att det under sommarperioden noterats en
avvikelse på fakturahanteringen som kommer att hanteras genom att rutin fastställs för att
minska risken för påminnelser och krav.

Internkontrollarbetet rapporteras i samband med årsrapporten 2019-02-13. I uppföljningen är
det 4 kontrollmoment som påvisat brister:

- Kontoslag
- Förfallna fakturor
- Kontroll av förändrad familjesammansättning
- Handkassor

För kontrollmoment Kontroll av förändrad familjesammansättning, saknas beskrivning av
åtgärder. För övriga kontrollmoment beskrivs åtgärder.
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I årsrapporten framgår att slutsatsen för den interna kontrollen är att den är god, dock har
några förbättringsområden identifierats.

6.5. Hearing
Inför hearing skickade revisorerna ut skriftliga frågor till nämnden. Frågorna berörde nämndens
måluppfyllelse, ekonomisk uppföljning, riskanalyser, internkontroll och utmaningar. I samband
med hearingen berördes även särskilda nämndspecifika frågeställningar såsom:

o Planering och behov av lokaler till följd av en prognosticerad ökning av antalet barn
o Ledtider vid nybyggnation
o Rekryteringsbehov till följd av ökande barn- och elevantal samt pensionsavgångar
o Framtagen strategi för kompetensförsörjning
o Ekonomisk uppföljning samt risker för budgetunderskott vid nya förskolor
o Den centraliserade ekonomifunktionens inverkan på nämndens interna kontroll.
o Rapporteringssystem av incidenter och kränkande behandling
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7. Kultur- och fritidsnämnden

7.1. Nämndens styrning
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan med internbudget 2018 är fastställd 2018-01-18.

7.2. Målstyrning

Har nämnden/styrelsen tolkat mål och uppdrag från
fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som
styrsignaler till verksamheten?

Ja Nej Delvis

Har nämnden/styrelsen brutit ned fullmäktiges mål och uppdrag? x
Har nämnden/styrelsen konkretiserat målen så att de är
mätbara?

x

Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder/analys vid
avvikelser av fastställda mål?

x

Nämnden har fastställt 47 nämndmål utifrån de övergripande fullmäktigemålen (se bilaga 5).

� Uppföljning per sista april redovisades 2018-05-17. Uppföljning av verksamhetsmål visar
att 11 mål ej är påbörjade/har en negativ trend. Av dessa 11 mål är det fem mål där
underlag för uppföljning inte finns tillgänglig vid årsskiftet/inte är aktuella förrän senare
under treårsperioden.

� Delårsrapport per siste augusti 2018 redovisades 2018-09-27. Uppföljning av nämndens
mål visar att tre mål är uppfyllda, 36 är delvis uppfyllda och åtta mål ej är uppfyllda.

� Årsrapport per siste december 2018 redovisades 2019-02-28. Uppföljningen av nämndens
mål visar att 30 mål är uppfyllda, 11 delvis uppfyllda och sex ej uppfyllda.

7.3. Uppföljning av ekonomi/budget
Har nämnden/styrelsen en ekonomistyrning samt
ekonomisk uppföljning och rapportering?

Ja Nej Delvis

Sker uppföljning av ekonomi/budget löpande under året? x
Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser? Ej

aktuellt

� Budgetuppföljning per sista april redovisades 2018-05-17. Uppföljningen visar ett
prognosticerat överskott på 7,5 mnkr. Det framgår att överskottet härleds till den
hyreskompensation som nämnden fick för Byteaterns nya lokaler samt för KIFAB-arena.

� Delårsuppföljning per siste augusti 2018 redovisades 2018-09-27. Delårsuppföljningen
visar en prognos för helåret 2018 på 7,5 mnkr. Överskottet förklaras av samma faktorer
som ovan.

� Ekonomisk uppföljning per siste februari 2018 och per siste oktober 2018 saknas. Enligt
uppgift får nämndens presidium information om ekonomin avviker från budget.
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� Årsrapporten per siste december redovisades 2019-02-28. Kultur- och fritidsnämnden
redovisar ett överskott på 6,3 mnkr. Det framgår i årsrapporten att överskottet förklaras
främst av lokalhyror, samt högre intäkter än budget.

7.4. Intern kontroll
Finns ett systematiskt arbete med intern kontroll
avseende såväl verksamhet som redovisning

Ja Nej Delvis

Har styrelsen/nämnden fastställt en internkontrollplan? x
Är internkontrollplanen ett resultat av genomförd risk- och
väsentlighetsanalys?

x

Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till
nämnden/styrelsen?

x

Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser/brister? Ej
aktuellt

Kultur- och fritidsnämndens intern kontrollplan med riskanalys för 2018 antogs av nämnden
2017-11-16 (se bilaga 14).

Revisorerna har noterat att nämnden inte har några risker med risktal nio eller högre eller
risker med konsekvens fyra. Nämnden anser att det är viktigt att fortsatt ha uppsikt över
områdena och att förvaltningen ser att nämnden inte släpper områden trots att kontrollerna
inte uppvisar brister. På så sätt säkerställer nämnden en fortsatt god intern styrning trots att
inga risktal når nio eller uppvisar nivå fyra.

Uppföljning av internkontroll genomfördes 2019-02-19. Det noterades inga brister vid
uppföljningen. Förvaltningen har noterat ett antal förbättringsförslag enligt nedan:

o Arbetet med omvärldsanalyser behöver struktureras upp mer och få mer plats i
framförallt de strategiska dokumenten och beslutsunderlagen. Förvaltningen föreslås
definiera begreppet omvärldsanalys och arbeta mer strukturerat med
omvärldsanalyser.

o Problem när fakturaunderlag i form av publikunderlag från föreningar inte kommer in i
tid, vilket leder till försenad fakturering. Därför föreslås det att rutinen för inlämnande
av underlag för fakturering ses över i syfte att förbättra inlämnandet av underlag.

7.5. Hearing
Inför hearing skickade revisorerna ut skriftliga frågor till nämnden. Frågorna berörde
nämndens måluppfyllelse, ekonomisk uppföljning, riskanalyser, internkontroll och
utmaningar. I samband med hearingen berördes även särskilda nämndspecifika
frågeställningar såsom:

o Strategiska frågor kring Mötesplats Smedsby, Kulturkvarteret, bad- och
friskvårdsanläggning, ny ishall, Gröndals idrottsplats, skatepark, mötesplats Södra
staden, Folkets Park, utveckling av friluftslivet samt utveckling av Södra utmarken

o Behov av reviderade kalkyler för ny ishall
o Planering av mötesplats Södra staden
o Utredning av nya idrottslokaler i samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen

och KIFAB
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8. Samhällsbyggnadsnämnden
Verksamhetsplan med intern budget antogs 2018-01-30.

8.1. Målstyrning

Har nämnden/styrelsen tolkat mål och uppdrag från
fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som
styrsignaler till verksamheten?

Ja Nej Delvis

Har nämnden/styrelsen brutit ned fullmäktiges mål och uppdrag? x
Har nämnden/styrelsen konkretiserat målen så att de är
mätbara?

x

Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder/analys vid
avvikelser av fastställda mål?

x

Nämnden har utifrån de övergripande fullmäktigemålen antagit 26 mål med tillhörande
aktiviteter samt sju uppdrag (se bilaga 6).

� Budgetuppföljningen per siste april 2018 redovisades 2018-05-23. Enligt nämndens
uppföljning beskrivs att flera av nämndens mål är uppfyllda/delvis uppfyllda. Någon
redovisning av vilka mål som är uppfyllda/delvis uppfyllda framgår ej.

� Delårsrapporten per siste augusti redovisades 2019-09-19.  Uppföljningen av nämndens
mål visar att tre mål är uppfyllda och 23 delvis uppfyllda.

� Årsrapport per siste december 2018 redovisades 2019-02-21. Av nämndens 26 mål
bedöms 23 mål som uppfyllda. För de övriga tre målen bedöms de som delvis uppfyllda.
Av sju uppdrag är tre uppdrag genomförda. För de uppdrag som inte är genomförda ska
ett fortsatt arbete ske under 2019. De uppdrag som är pågående är; Kalmar cykelstad,
klimatanpassningsplan, tillgänglighet till stadskärnan och huvudvägnät för samtliga
transportslag.

8.2. Uppföljning av ekonomi/budget
Har nämnden/styrelsen en ekonomistyrning samt
ekonomisk uppföljning och rapportering?

Ja Nej Delvis

Sker uppföljning av ekonomi/budget löpande under året? x
Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser? Ej

aktuellt

� Den ekonomiska uppföljningen per februari 2018 redovisades 2018-02-21. Ingen
kommentar om den ekonomiska ställningen i protokollet. Redovisningen godkänns och
överlämnas till kommunstyrelsen.

� Budgetuppföljningen per siste april 2018 redovisades 2018-05-23. Av uppföljningen
framgår det att prognosen är överskott på 0,4 mnkr mot budget. Av nämndens uppföljning
framgår det att den totala prognosen för nämnden är något osäker på grund av vakanser
inom förvaltningen som kan föranleda betydligt högre kostnader för bland annat
rekrytering, interimistiska lösningar samt konsultkostnader. Det framgår även att
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förvaltningen har ny och ibland oerfaren personal, vilket ökar även utbildningskostnaderna.
Det anges även att verksamheten planering och bygg har flera vakanta tjänster samt flera
nya medarbetare, vilket innebär att årets intäktskrav inte kommer att uppnås.

� Delårsrapporten per siste augusti redovisades 2019-09-19.  Prognosen för helåret är
överskott på 3,2 mnkr. Den totala förbrukningen för samhällsbyggnadskontoret ligger efter
augusti 2018 något lägre än budgeterat.

� Ekonomisk uppföljning per siste oktober redovisades 2018-11-21. Prognosen för
samhällsbyggnadsnämnden är budget i balans för helåret 2018.

� Årsrapporten per siste december redovisades 2019-02-21. Utfallet för
samhällsbyggnadsnämnden ett underskott på 0,2 mnkr. I rapporten framgår det att
underskottet beror på att det i bokslutet gjordes omföringar till drift av upparbetade
kostnader i två investeringsprojekt som inte blev av, vilket innebar extra driftskostnader.

8.3. Intern kontroll
Finns ett systematiskt arbete med intern kontroll
avseende såväl verksamhet som redovisning

Ja Nej Delvis

Har styrelsen/nämnden fastställt en internkontrollplan? x
Är internkontrollplanen ett resultat av genomförd risk- och
väsentlighetsanalys?

x

Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till
nämnden/styrelsen?

x

Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser/brister? x

Samhällsbyggnadsnämndens intern kontrollplan med tillhörande riskanalys fastställdes 2018-
02-21, se bilaga 16.

Vid årsrapporten 2019-02-21 redovisas uppföljning av intern kontroll 2018. I följande sju
kontrollmoment påvisades brister:

- Förfallna fakturor
- Kontroll av att fakturering sker snabbt
- Rutin diarieföring och gallring
- Kontroll av personal som slutat/bytt anställning
- Korrekt anställningsbeslut
- Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Rutin mutor, jäv och oegentligheter

För kontrollmomenten korrekt anställningsbeslut saknas beskrivning av åtgärd. För övriga
kontrollmoment finns åtgärder beskrivna.

8.4. Hearing
Inför hearing skickade revisorerna ut skriftliga frågor till nämnden. Frågorna berörde
nämndens måluppfyllelse, ekonomisk uppföljning, riskanalyser, internkontroll och
utmaningar. I samband med hearingen berördes även särskilda nämndspecifika
frågeställningar såsom:

o Vakanta tjänster på förvaltningen och dess påverkan på möjligheten att uppnå mål
o Svårigheter i planering och budgetering av verksamheten som en följd av en

känslighet för svängningar i konjunkturen. 60 % av verksamheten finansieras av
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intäkter i form av bland annat detaljplaneintäkter, intäkter för planbesked,
förättningsärenden, kart- och mätningsuppdrag, bygglov och parkeringsintäkter
samt intäkter för miljö-, hälsoskydd- och livsmedelstillsyn

o Risken för oegentligheter och mutor
o Ökad arbetsbelastning, personalförändringar i form av tillkomna enheter från

serviceförvaltningen samt ökad personalomsättning
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9. Södermöre kommundelsnämnd

9.1. Nämndens styrning
Nämndens verksamhetsplan med intern budget antogs den 2017-12-14.

Har nämnden/styrelsen tolkat mål och uppdrag från
fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som
styrsignaler till verksamheten?

Ja Nej Delvis

Har nämnden/styrelsen brutit ned fullmäktiges mål och uppdrag? x
Har nämnden/styrelsen konkretiserat målen så att de är
mätbara?

x

Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder/analys vid
avvikelser av fastställda mål?

x

Nämnden har utifrån de övergripande kommunfullmäktigemålen antagit 44 mål. Till målen har
aktiviteter knutits för att nå måluppfyllelse. Nämnden har även antagit tre egna nämndmål (se
bilaga 7).

� Budgetuppföljning per siste april 2018 redovisades 2018-05-16. Måluppfyllelsen beskrivs i
löpande text. Det är inte helt tydligt vilka mål som är uppfyllda, delvis uppfyllda eller ej
uppfyllda.

� Delårsrapporten per siste augusti, redovisas 2018-09-19.  Av uppföljningen av nämndens
mål är ett uppfyllt, 29 delvis uppfyllda och 17 ej uppfyllda.

� Årsrapporten per siste december redovisades 2019-02-13. Av uppföljningen av nämndens
mål är 12 är uppfyllda, 18 delvis uppfyllda och 17 ej uppfyllda. Ett flertal av åtgärderna
beskrivs under aktiviteter.  För två mål saknas beskriva åtgärder.

9.2. Uppföljning av ekonomi/budget
Har nämnden/styrelsen en ekonomistyrning samt
ekonomisk uppföljning och rapportering?

Ja Nej Delvis

Sker uppföljning av ekonomi/budget löpande under året? x
Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser? x

� Ekonomisk uppföljning per siste februari 2018 redovisades 2018-03-21. Uppföljningen
visar ett underskott om -0,4 mnkr gentemot budget. Underskottet förklaras av ökade
kapitaltjänstkostnader på grund av nybyggnationer, ökade personalkostnader inom både
förskoleverksamheten och inom hemtjänstverksamheten.

� Budgetuppföljning per siste april 2018 redovisades 2018-05-16 och visar ett underskott om
0,3 mnkr. Enligt nämndens uppföljning förklaras underskottet av ökade personalkostnader
och på nämndens kvalitésatsningar inom omsorgsverksamhet och inom pedagogisk
verksamhet.

� Delårsrapporten per siste augusti, redovisas 2018-09-19. Den ekonomiska prognosen
efter augusti visar budget i balans, men visar också ett ansträngt ekonomiskt läge där alla
verksamheter i Södermöre kommundelsförvaltning behöver vara återhållsamma för att det
prognostiserade nollresultatet ska kvarstå.
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Av delårsrapporten framgår att den pedagogiska verksamhetens visar ett underskott på
grund av den tillfälliga minskningen av antal barn och elever och därmed en
budgetminskning samtidigt som personalkostnaderna ligger kvar på samma nivå.
Överskottet inom omsorgsverksamheten förklaras av att det genomförts en
effektivitetssatsning inom hemtjänstverksamheten och samarbete både över avdelningar
och på omsorgsboenden.

� Ekonomisk uppföljning per siste oktober redovisades 2018-11-21. Södermöre
kommundelsnämnd prognostiserar ett underskott om 0,45 mnkr gentemot budget. För
anledningar till avvikelsen, se tidigare beskrivning.

� Årsrapporten per siste december redovisades 2019-02-13. Södermöre
kommundelsnämnd redovisar efter 2018 ett underskott om 2,6 mnkr. Det framgår av
rapporten att underskottet förklaras främst av en tillfällig minskning av antal barn och elever
samtidigt som personaltillsättningen inte har kunnat minskas i samma takt samt höga
personalkostnader att tillgodose barn och elevers särskilda behov samt en ökad vårdtyngd
inom omsorgsverksamheten.

9.3. Intern kontroll
Finns ett systematiskt arbete med intern kontroll
avseende såväl verksamhet som redovisning

Ja Nej Delvis

Har styrelsen/nämnden fastställt en internkontrollplan? x
Är internkontrollplanen ett resultat av genomförd risk- och
väsentlighetsanalys?

x

Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till
nämnden/styrelsen?

x

Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser/brister? x

Nämndens internkontrollplan med riskanalys fastställdes 2017-11-15. Kontrollmomenten
redovisas i bilaga 18.

Uppföljning av den interna kontrollen gjordes 2018-05-16.  Vid kontrollen fanns brister inom
två områden; hantering av leverantörsfakturor och inköp inom avtal.

Uppföljning av den interna kontrollen genomfördes 2018-09-19. Vid kontrollen noterades
brister inom de två ovan angivna områdena. Information angående avtalsinköp och rutiner
kring redovisning av syfte och deltagare har skickats ut till samtliga chefer i Södermöre
kommundel.

Uppföljning av den interna kontrollen redovisades även i samband med årsrapporten, 2019-
02-13. I två kontrollmoment påvisades brister:

- Inköp följer avtal
- Representation, kurser och resor

För respektive kontrollmoment har åtgärder beskrivits.

Kontrollmomenten uppföljning av rutiner för direktupphandling och genomgång av riktlinjer för
mutor och jäv genomfördes inte under 2018. Uppföljningen framhåller att
upphandlingsenheten ska tillfrågas att delta på mötet för direktupphandling samt att en
genomgång av riktlinjer för mutor och jäv kommer att ske under 2019.
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Revisorerna har inte haft någon hearing med nämnden under 2018.
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10. Servicenämnden

10.1. Nämndens styrning
Nämndens verksamhetsplan med intern budget antogs 2017-12-20.

10.2. Målstyrning

Har nämnden/styrelsen tolkat mål och uppdrag från
fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som
styrsignaler till verksamheten?

Ja Nej Delvis

Har nämnden/styrelsen brutit ned fullmäktiges mål och uppdrag? x
Har nämnden/styrelsen konkretiserat målen så att de är
mätbara?

x

Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder/analys vid
avvikelser av fastställda mål?

x

Nämnden har antagit 12 mål utifrån de övergripande fullmäktigemålen. Till dessa har aktiviteter
knutits för att nå målen. Därtill har nämnden fastställt fem egna nämndmål samt erhållit fem
uppdrag som ska genomföras under 2018 (se bilaga 8).

� Budgetuppföljning per siste april 2018 redovisades 2018-05-30. Av nämndens 20
beslutade mål och 5 uppdrag, föll tre mål och två uppdrag bort, eftersom de avser
upphandlingsenheten (enheten har övergått till kommunledningskontoret under 2018). Av
nämndens 17 nämndmål bedöms åtta som delvis uppfyllda och nio ej uppfyllda/ej
påbörjade. Nämndens tre uppdrag är pågående.

� Delårsbokslut per siste augusti redovisades 2018-09-26. I uppföljningen är sex mål
uppfyllda, åtta delvis uppfyllda och tre ej uppfyllda.

� Årsrapporten per siste december redovisades 2019-02-27. I uppföljningen är tio mål
uppfyllda, tre är delvis uppfyllda och fyra är ej uppfyllda. Ett uppdrag är genomfört och två
uppdrag är pågående. För de mål som bedöms som ej uppfyllda saknas beskriva åtgärder.

10.3. Uppföljning av ekonomi/budget
Har nämnden/styrelsen en ekonomistyrning samt
ekonomisk uppföljning och rapportering?

Ja Nej Delvis

Sker uppföljning av ekonomi/budget löpande under året? x
Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser? x

� Den ekonomiska uppföljningen per siste februari 2018 redovisades 2018-03-21.
Uppföljningen visar att nämnden har budget i balans.

� Budgetuppföljning per siste april 2018 redovisades 2018-05-30. Uppföljningen visar budget
i balans för helåret. Det framgår att snömängden och väderväxlingarna kommer innebära
ökade underhållskostnader på fastigheter, gator och vägar.

� Delårsbokslut per siste augusti redovisades 2018-09- 26. Servicenämnden avlämnar en
positiv prognos för helåret 2018 0,2 mnkr.
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� Den ekonomiska uppföljningen per siste oktober 2018 redovisades 2018-03-21.
Uppföljningen visar att nämndens budget är i balans.

� Ekonomisk uppföljning per sista oktober redovisades 2018-11-12. Prognosen för
servicenämnden visar en budget i balans.

� Årsrapporten per siste december redovisades 2019-02-27. Totalt för servicenämndens
verksamheter blev underskottet 2,2 miljoner kronor. Orsakerna beskrivs vara ökade
volymer inom IT, utleasade fordon, köp av konsulttjänster, avslutning av projekteringar för
Barkentorpsskolan som inte gick till genomförande, ökade entreprenadtjänster (på grund
av den snörika vintern) och ökade livsmedelskostnader.

10.4. Intern kontroll
Finns ett systematiskt arbete med intern kontroll
avseende såväl verksamhet som redovisning

Ja Nej Delvis

Har styrelsen/nämnden fastställt en internkontrollplan? x
Är internkontrollplanen ett resultat av genomförd risk- och
väsentlighetsanalys?

x

Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till
nämnden/styrelsen?

x

Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser/brister? x

Nämnden beslutade 2017-11-29 att anta intern kontrollplanen med tillhörande riskanalys för
2018. Vid sammanträdet 2018-04-24 reviderades kontrollplanen med tillägg av kontroll vid
direktupphandlingar, efter rekommendationer från revisorerna. En sammanställning över
kontrollmomenten finns i bilaga 17.

Uppföljning av den interna kontrollen genomfördes 2018-09-26. Resultatet av uppföljningen
visade på tre avvikelser och 19 förbättringsförslag. Två av avvikelserna identifierades i flera av
verksamheterna och gällde kunskap kring arkivredogörarens uppdrag och
dokumenthanteringsplaner.

Uppföljning av intern kontroll 2018 redovisades i samband med årsrapporten 2019-02-27.
I nedanstående åtta kontrollmoment redovisas brister:

- Avstämning mål/budget tertialvis så att resurser för att nå satta mål finns alternativt
görs prioriteringar utifrån ekonomiska förutsättningar.

- Avstämning av fem fakturor/enhet per tertial.
- Uppföljning av förfallna fakturor månadsvis samt avstämning av fem fakturor/enhet per

tertial gällande representation, kurser och resor.
- Tertialvis kontroll på verksamheterna att fakturor skickats ut.
- Sticksprovkontroll att dokumenthanteringsplanen, följs upp hos enheterna en gång

under året.
- Kontroll av behörighet följs upp i samband med internrevision.
- Kontroll av fem fakturor per verksamhet för uppföljning av avtalstrohet per tertial.
- Uppföljning halvårsvis av antal fakturor för icke avtalsleverantörer.

För kontrollmomentet avstämning av fem fakturor/enhet per tertial saknas beskrivna åtgärder.
För övriga finns åtgärder beskrivna.
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Ett kontrollmoment, som avsåg att kommunikationsenheten ska förstärka och förtydliga
kommunikationsprocessen samt förtydliga kommunikatörens roll ute i verksamheterna, följdes
ej upp. Kommunikationsenheten meddelar i december 2018 att detta momentet inte är
genomfört på serviceförvaltningen och att det har plockats bort till kommande verksamhetsår.

10.5. Hearing
Inför hearingen skickade revisorerna ut skriftliga frågor till nämnden. Frågorna berörde
nämndens måluppfyllelse, ekonomisk uppföljning, riskanalyser, internkontroll och
utmaningar. I samband med hearingen berördes även särskilda nämndspecifika
frågeställningar såsom:

o Resurser för digitalisering och verksamhetsutveckling
o Organisatoriska förändringar inom administration
o Vakanser och rekryteringsbehov inom verksamhetsområde Fastighet
o Kompetensutveckling och kompetensförsörjning inom IT
o Rekrytering/kompetensförsörjning till följd av pensionsavgångar och tillväxt inom

verksamhetsområde Lokalvård och Kost
o Osäkerhet kring prognoser gällande bland annat prognoser för barn- och

elevutvecklingen
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11. Socialnämnd
Nämnden beslutade om verksamhetsplan med intern budget 2018-01-30.

11.1. Målstyrning

Har nämnden/styrelsen tolkat mål och uppdrag från
fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som
styrsignaler till verksamheten?

Ja Nej Delvis

Har nämnden/styrelsen brutit ned fullmäktiges mål och uppdrag? x
Har nämnden/styrelsen konkretiserat målen så att de är
mätbara?

x

Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder/analys vid
avvikelser av fastställda mål?

x

Nämnden har antagit i verksamhetsplanen 19 mål/aktiviteter utifrån de övergripande
fullmäktigemålen. Till dessa har aktiviteter knutits för att kunna nå målen. Därtill har nämnden
även antagit sex egna nämndmål och erhållit två uppdrag som ska genomföras under 2018
(se bilaga 8).

� Budgetuppföljning per siste april 2018 redovisades 2018-05-22. Saknar beskrivning av
utfallet av måluppfyllelsen i protokollet.

� Delårsbokslut per siste augusti redovisades 2018-09-25. I uppföljningen är två mål
uppfyllda, 22 delvis uppfyllda och ett mål bedöms som ej uppfyllt.  Två uppdrag är
pågående.

� Årsrapporten per siste december redovisades 2019-02-27. Uppföljningen visar att 19 mål
är uppfyllda, fem är delvis uppfyllda och ett är ej uppfyllt. Två uppdrag är genomförda.

11.2. Uppföljning av ekonomi/budget
Har nämnden/styrelsen en ekonomistyrning samt
ekonomisk uppföljning och rapportering?

Ja Nej Delvis

Sker uppföljning av ekonomi/budget löpande under året? x
Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser? x

� Ekonomisk uppföljning per siste februari 2018 redovisades 2018-03-27. Uppföljningen
visade en negativ prognos på -10,5 mnkr. Förklaringar uppges vara att det finns svårigheter
att anpassa verksamheten efter minskat antal ensamkommande ungdomar, minskade
ersättningar från Migrationsverket samt övergång till entreprenaddrift kring personlig
assistans.

� Budgetuppföljning per siste april 2018 redovisades 2018-05-22. Uppföljningen visade en
negativ prognos på -13,5 mnkr. Utöver ovan nämnda förklaringar framgår det i
uppföljningen även att kostnader för placeringar av barn och vuxna på institution och
familjehem har ökat. Inom övriga verksamheter för personer med funktionsnedsättning och
socialpsykiatri visar prognosen fortsatt en budget i balans.
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� Den ekonomiska uppföljningen per siste juni 2018 redovisades 2018-08-28. Prognosen för
socialnämnden visar ett underskott på -15,5 mnkr. Underskottet förklaras av samma
anledningar som ovan.

� Delårsuppföljning per siste augusti 2018 redovisades 2018-09-25. Prognosen för
Socialnämnden visar ett underskott på -18,0 mnkr. Underskottet förklaras av samma
anledningar som ovan.

� Ekonomisk uppföljning per siste oktober 2018 redovisades 2018-11-23.  visar att
prognosen för helåret är – 20 mnkr mot budget. Underskottet förklaras av samma
anledningar som ovan.

För att komma till rätta med de ökade kostnaderna arbetar förvaltningen med omställnings-
och förändringsarbete inom de olika verksamheterna Analys av nuläge och handlingsplan har
tagits fram för att öka hemmaplanslösningar och minska antalet placeringar, både inom
område barn och ungdom respektive vuxet missbruk. Fortsatt analysarbete och utveckling av
uppföljning behöver ske, för att vård, stöd och behandling ska bli mer verkningsfull för både
klienter och ur ett ekonomiskt hänseende.

� Årsrapporten per siste december 2018 redovisades 2019-02-26. Socialnämnden har under
året haft fortsatt stora utmaningar i att nå en budget i balans och nämnden redovisar ett
underskott på -19,0 mnkr för 2018. Enligt redovisningen framgår det att orsakerna främst
härleds till:

o Förändringar i nationell politik gällande mottagande av asylsökande som har
inneburit svårigheter att planera och dimensionera verksamheten. Intäkterna för
verksamheten har minskat när antalet asylsökande har minskat och
Migrationsverkets ersättningsnivåer har sänkts.

o De planerade organisatoriska förändringarna har blivit försenade med anledning av
övergång till entreprenaddrift av personlig assistans.

o Ökade kostnader för placeringar av såväl barn som vuxna på institution och
familjehem vilket medför underskott jämfört med budget.

Kommunstyrelse har begärt en redovisning från socialnämnden avseende nämndens
underskott mot budget. I kommunstyrelsens protokoll 2018-09-04 redovisar socialnämndens
anledning till underskottet. Utifrån redovisningen anser kommunstyrelsen att de åtgärder som
socialnämnden måste vidta för att hantera budgetavvikelsen skulle innebära en risk för att
nämnden inte uppfyller gällande lagkrav. I kommunfullmäktiges protokoll 2018-10-15
redovisas socialnämndens underskott.

I nämndens protokoll framgår det att årsrapport 2018 med uppföljning av verksamhetsplan
samt kvalitetsberättelse har fastställts och överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.

11.3. Intern kontroll
Finns ett systematiskt arbete med intern kontroll
avseende såväl verksamhet som redovisning

Ja Nej Delvis

Har styrelsen/nämnden fastställt en internkontrollplan? x
Är internkontrollplanen ett resultat av genomförd risk- och
väsentlighetsanalys?

x

Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till
nämnden/styrelsen?

x

Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser/brister? x
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Nämndens interna kontrollplan består av två delar. Del ett berör kommungemensamma
kontrollmoment och antogs 2017-11-21. Del två är nämndspecifik och grundar sig på de
riskanalyser som genomförts i samband med att verksamhetsplanen för 2018 togs fram.
Nämnden beslutade 2018-01-30 att anta internkontrollplanen del 2 för 2018. Se bilaga 15.

Totalt utgör kommungemensam del och nämndspecifik del de 30 kontrollmoment i nämndens
interkontrollplan. Dessa är baserade på en risk- och väsentlighetsanalys.

Uppföljning av intern kontroll 2018 redovisades i samband med årsrapporten 2019-02-26. I
sex kontrollmoment påvisades brister:

- Budgetuppföljning
- Kontroll av kostnader och ärenden personlig assistans
- Ej verkställda beslut
- Kontroll om direktupphandling skett
- Uppföljning av systemförvaltning
- Representation kurser och resor

För respektive kontrollmoment finns beskrivna åtgärder.

11.4. Hearing
Inför hearing skickade revisorerna ut skriftliga frågor till nämnden. Frågorna berörde
nämndens måluppfyllelse, ekonomisk uppföljning, riskanalyser, internkontroll och
utmaningar. I samband med hearingen berördes även särskilda nämndspecifika
frågeställningar såsom:

o Prognosticerat underskott för 2018 och dess orsaker
o Åtgärder och konsekvenser till följd av underskott
o Statistik och verksamhetsmått
o Besparingskrav mellan 2014 och 2017
o Förändrat arbetssätt inom ekonomiskt bistånd
o Icke verkställda gynnande beslut
o Antal Lex Sarah
o Drogpolitiskt program 2016-2020
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12. Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden har inte antagit någon verksamhetsplan för 2018.

12.1. Målstyrning

Har nämnden/styrelsen tolkat mål och uppdrag från
fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som
styrsignaler till verksamheten?

Ja Nej Delvis

Har nämnden/styrelsen brutit ned fullmäktiges mål och uppdrag? x
Har nämnden/styrelsen konkretiserat målen så att de är
mätbara?

x

Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder/analys vid
avvikelser av fastställda mål?

x

12.2. Uppföljning av ekonomi/budget
Har nämnden/styrelsen en ekonomistyrning samt
ekonomisk uppföljning och rapportering?

Ja Nej Delvis

Sker uppföljning av ekonomi/budget löpande under året? x
Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser? x

� Budgetuppföljning per siste april redovisades 2018-05-17. Prognosen är att budgeten
kommer att överskridas med 1,0 mnkr. Det uppges finnas osäkerhetsfaktorer som
exempelvis ersättning från Migrationsverket och kostnader för datasystemet ”Wärna”.

� Den ekonomiska uppföljningen som redovisades 2018-09-20 visar att det prognosticeras
ett underskott motsvarande 1,0 mnkr.

� Ekonomisk uppföljning per siste oktober redovisades 2018-11-15 och prognosen som ges
där är att budgeten kommer överskridas med 1,0 mnkr.

� Årsrapport per siste december redovisades 2019-02-14. Det framgår av årsrapporten att
nämnden redovisar ett överskott på 0,03 mnkr.  Överskottet förklaras med att
personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat under året.

Vid genomgång av nämndens protokoll, noteras att nämnden inte har följt upp ekonomin per
februari och per juni.

12.3. Intern kontroll
Finns ett systematiskt arbete med intern kontroll
avseende såväl verksamhet som redovisning

Ja Nej Delvis

Har styrelsen/nämnden fastställt en internkontrollplan? x
Är internkontrollplanen ett resultat av genomförd risk- och
väsentlighetsanalys?

x

Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till
nämnden/styrelsen?

x

Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser/brister? x
Överförmyndarnämnden har inte antagit någon internkontrollplan för 2018.
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13. Hjälpmedelsnämnden
Hjälpmedelsnämnden är en gemensam nämnd för 12 kommuner i länet, där Kalmar är
värdkommun. Det är omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun som har ansvaret för beredning
och verkställighet av nämndens beslut samt för planering och administration av nämndens
verksamhet.

Nämnden beslutade första gången om en verksamhetsplan 2017-11-09, som avser
verksamhetsåret 2018.

13.1. Målstyrning

Har nämnden/styrelsen tolkat mål och uppdrag från
fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som
styrsignaler till verksamheten?

Ja Nej Delvis

Har nämnden/styrelsen brutit ned fullmäktiges mål och uppdrag? Ej
aktuellt

Har nämnden/styrelsen konkretiserat målen så att de är
mätbara?

Ej
aktuellt

Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder/analys vid
avvikelser av fastställda mål?

Ej
aktuellt

Nämndens övergripande målsättning är ”Verksamheten skall bedrivas på affärsmässiga
grunder med hög kompetens, och mer kostnadseffektivt än om varje kommun enskilt drivit
sin hjälpmedelsverksamhet”. Det finns fastställda målsättningar inom områdena Kund,
Medarbetare och Verksamhet och process. En sammanställning över målen finns i bilaga 10.

13.2. Uppföljning av ekonomi/budget
B Har nämnden/styrelsen en ekonomistyrning samt

ekonomisk uppföljning och rapportering?
Ja Nej Delvis

B1 Sker uppföljning av ekonomi/budget löpande under året? x
B2 Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser? x

Delårsuppföljning per siste augusti 2018 redovisades 2018-10-04. Det framgår av rapporten
att KHS (Kommunal hjälpmedelssamverkan) visar ett positivt resultat. I protokollet framgår
att det positiva resultatet främst härleds från försäljning av hjälpmedel som visar ett positivt
resultat på 0,2 mnkr. Även driftskostnaderna visar ett positivt resultat om 0,5 mnkr.
Personalkostnaderna visar ett negativt resultat om 0,1 mnkr.

� Ekonomisk uppföljning per siste oktober 2018 saknas.

� Årsrapporten per siste december 2018 redovisades 2019-01-31. KHS uppvisar för 2018
ett positivt resultat gentemot budget på 0,4 mnkr. Det positiva resultatet kan främst
härledas till att totala driftkostnader varit lägre än budgeterat under 2018 samt att KHS haft
intäkter från vitesfakturering.

Nämndens möte i maj 2018 och i augusti 2018 ställdes in.
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13.3. Intern kontroll
Finns ett systematiskt arbete med intern kontroll
avseende såväl verksamhet som redovisning

Ja Nej Delvis

Har styrelsen/nämnden fastställt en internkontrollplan? x
Är internkontrollplanen ett resultat av genomförd risk- och
väsentlighetsanalys?

x

Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till
nämnden/styrelsen?

x

Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser/brister? x

Nämnden har ingen fastställd internkontrollplan för 2018.
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14. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

14.1. Ekonomi och budgetuppföljning

� Ekonomisk uppföljning för kommunens verksamheter per siste februari redovisades 2018-
04-03. Prognosen för kommunens samlade verksamhet är en budgetavvikelse på – 9,1
mnkr. Årets resultat prognostiserar till att uppgå till 64,4 mnkr.  I nedanstående punkter
framgår nämndens prognos för verksamhetsåret 2018:

o Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 7,6
mnkr.

o Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 8,9
mnkr.

o Socialnämnden prognostiserar en negativ avvikelse motsvarande -10,5 mnkr.
Försenad övergång till entreprenaddrift av verksamheten för personlig assistans,
omställningsarbetet med anpassning till minskat antal ensamkommande barn och
ungdomar.

o För övriga nämnder är bedömningen att verksamheten 2018 kommer att bedrivas
inom budgetram.

� Budgetuppföljning per 30 april, avseende hela kommunen, följdes upp, 2018-06-05.
Resultatet för hela kommunen 2018 kommer enligt prognosen att uppgå till 70,1 mnkr, en
budgetavvikelse motsvarande -3,4 mnkr. I nedanstående framgår nämndens prognos för
årets slut:

o Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 7,5
mnkr.

o Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 5
mnkr.

o Socialnämnden prognostiserar en negativ avvikelse motsvarande -13,5 mnkr.
Orsaker till avvikelsen presenteras tidigare i rapporten.

o För övriga nämnder är bedömningen att verksamheten 2018 kommer att bedrivas
inom budgetram.

Kommunstyrelse har begärt en redovisning från socialnämnden avseende nämndens
underskott mot budget. I kommunstyrelsens protokoll 2018-09-04 redovisas socialnämndens
anledning till underskottet. Utifrån redovisningen anser kommunstyrelsen att de åtgärder som
socialnämnden måste vidta för att hantera budgetavvikelsen skulle innebära en risk för att
nämnden inte uppfyller gällande lagkrav. I kommunfullmäktiges protokoll 2018-10-15
redovisas socialnämndens underskott.

� Ekonomisk uppföljning per siste juni redovisades 2018-09-02.
Uppföljningen visar att årets resultat för 2018 prognosticeras till 72,9 mnkr, tidigare uppföljning
visade ett resultat på 73,5 mnkr. Minskningen beror på att kommunfullmäktige i juni beslutade
att tilldela servicenämnden ytterligare 0,6 mnkr i driftbudgetram för enskilda vägar. Den
samlade prognosen för årets resultat är 72,2 mnkr, vilket motsvarar en budgetavvikelse på -
0,7 mnkr.

� Delårsrapporten per siste augusti redovisades 2018-10-02.
Resultatet för kommunen per siste augusti 2018 uppgår till 173,3 mnkr och prognosen för
helåret är ett resultat på 127,0 mnkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse på 54,1 mnkr.
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I uppföljningsrapporten framgår att av de 30 målen på fullmäktigenivå bedöms 27 mål vara
uppnådda eller delvis uppfyllda.

Nämnder och bolag har inför 2018 tilldelats 18 uppdrag av kommunfullmäktige. Dessutom
tillkommer 7 uppdrag från verksamhetsplan 2017 som i årsredovisningen bedömdes som
fortsatt pågående, dvs. sammanlagt 25 uppdrag. Av dessa uppdrag bedöms 24 som pågående
och ett som genomfört.

� Ekonomisk uppföljning per siste oktober redovisades 2018-12-03. Budgeten för årets
resultat 2018 är 72,9 mnkr. Prognosen efter oktober för årets resultat är 137,2 mnkr, vilket
innebär en positiv budgetavvikelse med 64,3 mnkr.

� I kommunens årsredovisning framgår det att resultatet för kommunen uppgick till 103,2
mnkr. En positiv avvikelse mot budget med 30,3 mnkr.

14.2. Intern kontroll
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera
kommunens samlade system för intern kontroll. I de fall förbättringar behövs ska styrelsen
besluta om sådana. Enligt reglementet ska utvärdering genomföras senast maj. Enligt uppgift
pågår arbetet med att sammanställa nämndernas uppföljningsrapporter för 2018.

Uppföljningen av den interna kontrollen för 2017 redovisades i kommunstyrelsen 2018-12-01.
De brister som främst noterats vid uppföljningen av Kalmar kommuns interna kontroll 2017 har
varit inom processerna värna om hälsa och miljö, hantera ekonomi, leverera IT-stöd, rekrytera,
utveckla och avveckla personal, tillhandahålla lokaler samt tillhandahålla varor och tjänster.
Dessa har dock korrigerats, återkopplats och åtgärdats löpande för att förhindra framtida
avsiktliga eller oavsiktliga fel. Uppföljning att tillräckliga åtgärder vidtagits sker löpande med
påverkan i kommande riskanalyser och interna kontrollplaner. Kommunens samlade
bedömning är, trots avvikelser, att kommunen sammantaget har en god intern kontroll.
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Bilaga 1 Översikt Kommunfullmäktiges mål

Ordning och reda i ekonomin

Långsiktigt mål

Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Mål 2018
Begränsa nettokostnaderna till högst 99 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning över en rullande
femårsperiod.

Självfinansiera investeringarna till 50 procent över en rullande femårsperiod.

Ett grönare Kalmar

Långsiktigt mål

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030.

År 2020 ska alla kommunbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala.

Energianvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2018 till 2022.

Kalmarsund och våra vattendrag ska ha uppnått God vattenstatus år 2025.

Vattenanvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2015 till 2020.

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

Andelen livsmedel som är ekologiska eller ursprungsmärkta Sverige i de kommunala verksamheterna ska uppgå
till 75 procent 2020, varav minst 30 procent ska vara ekologiska. Minst 40 procent ska komma från närområdet.
Mål 2018

Cykeltrafiken ska öka.

Kollektivtrafiken ska öka.

Uppdrag till kommundirektören

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

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

Komplettera vattenförsörjningsplanen med en plan för att återskapa och bevara vattenhållande områden

Ett växande attraktivt Kalmar

Långsiktigt mål

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner, gäller alla grupper.

Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun.

Totala Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning Öppna jämförelser avseende företagsklimatet ska vidmakthållas
eller öka.
Kalmar ska vara en plats för alla samt vara en av Sveriges bästa kommuner att besöka, att växa upp, bo och
åldras i.
Kalmar ska vara en kommun med hög tillgänglighet.
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Tågsträckan Kalmar-Alvesta ska förses med dubbelspår.

En mötesstation på Stångådalsbanan tillskapas för att underlätta pendlingstrafik.

Mål 2018

Under åren 2016 till och med 2018 ska Kalmar planera för 2500 bostäder, varav 300 småhus.

Samlat i kommunkoncernen ska vi arbeta för att färdigställa minst 700 bostäder per år fram till år 2020

Uppdrag till kommundirektören

Ta fram ett underlag som ska ligga till grund för att förbättra tillgängligheten till kommunens badplatser och utifrån
detta föreslå åtgärder för tillgänglighet på ett antal platser.

Skapa en projektgrupp inom kommunen som i samverkan med övriga aktörer ska göra år 2020 till ett år fyllt av
aktiviteter.
Samordna utbyggnaden av Södra staden så att ett helhetsgrepp för en flexibel utbyggnad och ianspråktagande
av lokaler för alla verksamheter som ska finnas där, tas.
Slutföra arbetet med förslag till evenemangsstrategi och därefter koordinera kommunkoncernens arbete med att
stärka Kalmar som en attraktiv evenemangsstad.
Hög kvalitet i välfärden

Långsiktigt mål

Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020.

Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020.

Mål 2018

Saknas

Uppdrag till kommundirektören

I samverkan med berörda verksamheter och lokala aktörer inventera insatser som påverkar välfärdens fördelning
och jämlikhet i hälsa, samt lämna förslag på lokalt genomförbara insatser som bidrar till att skillnader i tillgång till
välfärd och hälsa minskar.

Mål för integrationsarbetet som underlättar uppföljning av de insatser som beslutas ska tas fram.

Övriga uppdrag

Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att tillsammans med frivilligorganisationer utreda möjligheten
att tillskapa platser i härbärge/stödboende till hemlösa.

Verksamhet, personal och arbetsmiljö

Långsiktigt mål

Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022, vilket innebär att alla verksamheter säkerställer:
- Likvärdig service och bemötande - Likvärdig myndighetsutövning
- Likvärdig resursfördelning
- Jämställd fördelning av makt och inflytande
Till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.
Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag.

Antalet medarbetare per chef ska minska.
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Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år 2022.

Mål 2018

Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang HME.

Kalmar kommun har heltid som norm, med möjlighet att önska sysselsättningsgrad. Heltid ska alltid erbjudas vid
nya tillsvidareanställningar. Det är en viktig rättvise och jämställdhetsfråga.
Riktade insatser som uppföljning av kort- och långtidssjukskrivna samt analys ur ett jämställdhetsperspektiv ska
göras årligen.
Uppdrag till kommundirektören

Stärka den digitala kompetensen i kommunkoncernen.

Utarbeta en strategi som vägledning för kommunkoncernen att med hjälp av modern teknik, effektivisera
verksamheten och utveckla en modern e-förvaltning. Syftet med strategin ska bl.a. vara att beskriva en
gemensam målbild som skapar förutsättningar för kommunkoncernen att utarbeta egna planer för införande av
e-tjänster.
Arbeta aktivt för att sänka sjukfrånvaron alternativt behålla en redan låg sjukfrånvaro. Varje förvaltning ska ta fram
en plan för hur detta ska gå till med utgångpunkt från Sveriges kommuner och landstings och fackliga
organisationers avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser.
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Bilaga 2 Översikt Kommunstyrelsens mål

Fullmäktiges mål Kommunstyrelsens mål Aktivitet/
Kommentar

Utfall
180831

Utfall
181231

Åtgärd

Ordning och reda i ekonomin

Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett
ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Kommunstyrelsen ska ha en ändamålsenlig
verksamhet

Ja

Kommunstyrelsen ska ha en
kostnadseffektiv verksamhet

Ja

Ett grönare Kalmar

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt
fossilbränslefritt år 2030.

Kommunstyrelsen ska bidra till att kommunen som geografiskt område
ska vara fossilbränslefri år 2030

Ja

År 2020 ska alla kommunbetalda personresor och
godstransporter vara klimatneutrala.

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

Kommunledningskontorets tjänsteresor med egen bil ska minska Ja Ja

Energianvändningen i kommunkoncernen ska minska
med 10 procent från 2018 till 2022.

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

Ja

Kalmarsund och våra vattendrag ska ha uppnått God
vattenstatus år 2025.

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

Ja

Vattenanvändningen i kommunkoncernen ska minska
med 10 procent från 2015 till 2020.

Kommunstyrelsen ska bidra till att Vattenanvändningen inom
kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2015 till 2020

Ja

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

Kommunstyrelsen ska bidra till att avfallet inom kommunkoncernen ska
minska med 30 procent från 2018 till 2025

Ja

Kommunstyrelsen ska tillse att det finns sorteringsmöjligheter på
samtliga av kommunledningskontorets arbetsplatser

Ja

Cykeltrafiken ska öka. Kommunstyrelsen ska bidra till att cykeltrafiken årligen ökar Ja

Kollektivtrafiken ska öka. Kommunstyrelsen ska bidra till att resandet med kollektivtrafik årligen
ökar

Ja
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Ett växande attraktivt Kalmar

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra
jämförelsekommuner, gäller alla grupper.

Kommunstyrelsen ska bidra att Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än
riket och våra jämförelsekommuner i alla grupper

Ja

Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun. Kommunstyrelsen ska bidra till att Kalmar ska vara landets tryggaste
residenskommun

Ja

Totala Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning Öppna
jämförelser avseende företagsklimatet ska
vidmakthållas eller öka.

Kommunstyrelsen ska bidra till att företagsklimatet vidmakthålls eller
ökar

Ja

Kalmar ska vara en plats för alla samt vara en av
Sveriges bästa kommuner att besöka, att växa upp, bo
och åldras i.

Kommunstyrelsen ska bidra till att Kalmar ska vara en plats för alla Ja

Tågsträckan Kalmar-Alvesta ska förses med
dubbelspår.

Kommunstyrelsen ska bidra till att tågsträckan Kalmar - Alvesta förses
med dubbelspår

Ja

En mötesstation på Stångådalsbanan tillskapas för att
underlätta pendlingstrafik.

Kommunstyrelsen ska bidra till att en mötesstation tillskapas på
Stångådalsbanan

Ja

Samlat i kommunkoncernen ska vi arbeta för att
färdigställa minst 700 bostäder per år fram till år 2020

Kommunstyrelsen ska bidra till att minst 700 bostäder färdigställs per
år fram till 2020.

Ja

Hög kvalitet i välfärden

Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa
skolkommuner år 2020.

Kommunstyrelsen ska bidra till att Kalmar kommun ska bli en av
Sveriges 30 bästa skolkommuner
år 2020

Ja

Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa
äldreomsorgskommuner år 2020.

Kommunstyrelsen ska bidra till att Kalmar
kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år
2020

Ja

Verksamhet, personal och arbetsmiljö

Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad
år 2022.

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

Ja

Kommunledningskontorets enheter ska ge likvärdig service och
bemötande

Ja



8

Kommunledningskontorets resursfördelning ska vara likvärdig till alla
kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet

Ja

Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och
bolag.

Sjukfrånvaron inom kommunstyrelsens verksamheter ska vara max 3
%

Ja

Kommunstyrelsen ska bidra till att sjukfrånvaron minskar inom
kommunkoncernens verksamheter

Ja

Antalet medarbetare per chef ska minska. Kommunstyrelsen ska bidra till att antalet medarbetare per chef ska
minska

Ja

Inom kommunstyrelsens verksamheter ska varje chef ha max 25
medarbetare

Ja Ja

Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år 2022. Kommunstyrelsen ska bidra till att Kalmar blir årets E-hälsokommun år
2022

Ja

Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang
HME.

Kommunstyrelsen ska bidra till att öka indexet för hållbart
medarbetarengagemang

Ja

Kommunstyrelsens verksamheter ska ha god kännedom om de mål
som ska uppnås

Ja

Kalmar kommun har heltid som norm, med möjlighet
att önska sysselsättningsgrad. Heltid ska alltid
erbjudas vid nya tillsvidareanställningar. Det är en
viktig rättvise och jämställdhetsfråga.

Kommunstyrelsen ska bidra till att heltid ska vara norm Ja

Riktade insatser som uppföljning av kort- och
långtidssjukskrivna samt analys ur ett
jämställdhetsperspektiv ska göras årligen.

Kommunstyrelsen ska bidra till att riktade insatser mot kort- och
långtidssjukskrivna ska göras årligen

Ja
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Uppdrag från 2018
� Mål för integrationsarbetet som underlättar uppföljning av de insatser som beslutas ska tas fram, genomförd
� Ta fram en koncernövergripande handlingsplan för att nå målet om Fossilbränslefritt 2030, pågående
� Ta fram en koncernövergripande handlingsplan för att nå målet God vattenstatus, pågående
� Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med socialnämnden utarbeta en lokal strategi för frågor runt funktionsnedsättning, pågående
� I samverkan med berörda verksamheter och lokala aktörer inventera insatser som påverkar välfärdens fördelning och jämlikhet i hälsa, samt

lämna förslag på lokalt genomförbara insatser som bidrar till att skillnader i tillgång till välfärd och hälsa minskar, pågående
� Stärka den digitala kompetensen i kommunkoncernen, pågående
� Utarbeta en strategi som vägledning för kommunkoncernen med modern teknik, effektivisera verksamheten och utveckla en modern e-

förvaltning. Syftet med strategin ska bl.a. vara att beskriva en gemensam målbild som skapar förutsättningar för kommunkoncernen att
utarbeta egna planer för införande av e-tjänster, genomförd

� Arbeta aktivt för att sänka sjukfrånvaron alternativt behålla en redan låg sjukfrånvaro. Varje förvaltning ska ta fram en plan för hur detta ska gå
till med utgångpunkt från Sveriges kommuner och landstings och fackliga organisationers avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser,
pågående

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

Uppdrag från tidigare år
� Projektgrupp för aktiviteter 2020, pågående
� Samordna södra staden, genomförd
� Stärkt civilförsvar, genomförd
� Evenemangsstrategi, genomförd
� Självmord och psykisk ohälsa, pågående
� Våld i nära relationer, pågående
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Bilaga 3 Översikt Omsorgsnämndens mål

Fullmäktiges mål
Omsorgsnämndens mål Aktivitet/

kommentar
Utfall
180831

Utfall
181231

Åtgärd

Ordning och reda i ekonomin

Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och
kostnadseffektivt sätt.

Omsorgsnämnden ska ha en budget i balans Ja

Ett grönare Kalmar

År 2020 ska alla kommunbetalda personresor och godstransporter vara
klimatneutrala.

Minska koldioxidutsläppen i verksamheten Ja

Energianvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent
från 2018 till 2022.

Arbeta för klimatsmart byggande av nya
vård- och omsorgsboenden

Ja

Vattenanvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent
från 2015 till 2020.

Se över rutin för hantering av överblivna
läkemedel inkl. flytande läkemedel

Ja

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

Minska matsvinnet i vård- och omsorgsboende Ja

Cykeltrafiken ska öka. Cykeltrafiken ska årligen öka Ja

Kollektivtrafiken ska öka. Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka Ja

Ett växande attraktivt Kalmar

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra
jämförelsekommuner, gäller alla grupper.

Inget nämndmål. Ska mätas genom aktiviteter. Ja

Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun. Inget nämndmål. Ska mätas genom aktivitet. Ja

Totala Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning Öppna jämförelser
avseende företagsklimatet ska vidmakthållas eller öka.

Inget nämndmål. Ska mätas genom aktivitet. Ja
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Kalmar ska vara en plats för alla samt vara en av Sveriges bästa
kommuner att besöka, att växa upp, bo och åldras i.

Inget nämndmål. Ska mätas genom aktivitet. Ja

Hög kvalitet i välfärden

Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa
äldreomsorgskommuner år 2020.

Fler omsorgstagare ska känna inflytande,
delaktighet och uppleva självbestämmande i
verksamheten.

Ja

Öka andelen omsorgstagare som
sammantaget är nöjda med vård- och
omsorgsboende
och hemtjänst.

Ja Nej

Öka andelen omsorgstagare som är nöjda
med utbudet av sociala aktiviteter i vård- och
omsorgsboende.

Ja

Öka andelen omsorgstagare som är nöjda
med möjligheten till utevistelse i vård- och
omsorgsboende.

Ja

Öka andelen omsorgstagare som är nöjda med
boendemiljön i vård- och omsorgsboende.
Minska antalet olika personal som
omsorgstagare möter under en 14-dagars
period i hemtjänsten.

Ja

Nattfastan ska inte överstiga 11 timmar för
omsorgstagare i vård- och omsorgsboende.

Ja Nej

Minska fallskadorna i vård- och
omsorgsboende samt hemtjänst

Ja Ja

Minska läkemedelsavvikelser som orsakar
förändrat hälsotillstånd i vård- och
omsorgsboende och hemtjänst.

Ja

Öka andelen erbjudna efterlevandesamtal. Ja Inaktuellt

Öka andelen personer med validerad Ja Inaktuellt
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smärtskattning.

Verksamhet, personal och arbetsmiljö

Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022. Omsorgsnämndens verksamhet ska vara
jämställdhetssäkrad och bedrivas utifrån
jämställda och
lika villkor för kvinnor och män.

Ja

Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Sjukfrånvaron ska minska med jämförande år Ja

Riktade insatser som uppföljning Se aktivitet och mål med sjukfrånvaron Ja Mäts
inte

Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år 2022. Inget nämndmål. Ska mätas genom aktiviteter. Ja

Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang HME. Resultatet av Hållbart
medarbetarengagemang ska öka.

Ja

Kalmar kommun har heltid som norm, med möjlighet att önska
sysselsättningsgrad. Heltid ska alltid erbjudas vid nya
tillsvidareanställningar. Det är en viktig rättvise och jämställdhetsfråga.

Rätt till heltid vid varje nyanställning. Ja

Minska antalet ofrivilliga delade turer Ja
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Bilaga 4 Översikt Barn- och ungdomsnämndens mål

Fullmäktiges mål
Barn- och ungdomsnämndens mål Aktivitet/

komment
ar

Utfall
180831

Utfall
181231

Åtgärd

Ordning och reda i ekonomin

Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt
och kostnadseffektivt sätt.

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv
verksamhet

Ja

Ett grönare Kalmar

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt
fossilbränslefritt år 2030.

Fossilbränslefri kommun 2030 Ja

År 2020 ska alla kommunbetalda personresor och godstransporter
vara klimatneutrala.

Klimatneutrala resor och
Godstransporter

Ja Ja

Energianvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent
från 2018 till 2022.

Energianvändning Ja Ja

Vattenanvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent
från 2015 till 2020.

Vattenanvändningen Ja Ja

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

Avfallet Ja

Cykeltrafiken ska öka. Cykeltrafiken ska årligen öka Ja

Kollektivtrafiken ska öka. Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka Ja

Ett växande attraktivt Kalmar

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra
jämförelsekommuner, gäller alla grupper.

Arbetslöshet Ja
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Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun. Tryggare residenskommun Ja Ja

Totala Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning Öppna jämförelser
avseende företagsklimatet ska vidmakthållas eller öka.

Företagsklimatet Ja

Kalmar ska vara en plats för alla samt vara en av Sveriges bästa
kommuner att besöka, att växa upp, bo och åldras i.

En plats för alla Ja

Hög kvalitet i välfärden

Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år
2020.

Andelen elever i åk 5 i Kalmar kommun som känner
att skolarbetet gör mig nyfiken så att jag får lust att
lära ska öka till minst 80 %

Ja Ja

Andelen elever i åk 8 i Kalmar kommun som känner
att lärarna har höga förväntningar på att de ska klara
kunskapskraven i alla ämnen ska öka
till minst 95 %

Ja

I SKL:s ranking Öppna jämförelser ska Kalmar
kommun förbättra sin placering med minst 15
Placeringar

Ja Ja

Andelen elever i åk 9 i Kalmar kommun som uppnår
kunskapskraven i alla ämnen ska öka till minst 81 %

Ja

Kalmar kommuns elevers genomsnittliga meritvärde
i åk 9 ska öka till minst 227

Ja

Andelen elever i åk 6 i Kalmar kommun som uppnår
kunskapskraven i alla ämnen ska öka till minst 84 %

Ja Ja

Kalmar kommuns elevers genomsnittliga meritvärde
i åk 6 ska öka till minst 222

Ja

Andelen elever i åk 3 i Kalmar kommun som uppnår
kunskapskraven på nationella proven ska öka till
minst 86 %

Ja Ja

I Kalmar kommun ska skillnaden i det genomsnittliga
meritvärde minska mellan elever vars föräldrar är
högutbildade och de vars föräldrar har lägre
utbildningsnivå, genom att höja värdet mer för de
som presterat sämre

Ja



15

Andelen elever i åk 9 i Kalmar kommun som känner
de får för få utmanande arbetsuppgifter i skolan ska
minska

Ja Ja

Andelen lärare och förskollärare i Kalmar kommun
som anser att de som ett kollektiv på sin
skola/förskola är övertygande om att man med
gemensamma krafter kommer att lyckas med att få
eleverna att uppnå målen i den obligatoriska skolan
ska öka till minst 93 %

- Mäts inte
i årets
medarbetar
enkät

Mäts inte i
årets
medarbetare
nkät, men
diskussioner
och arbete
pågår på
enhetsnivå

Verksamhet, personal och arbetsmiljö

Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022. Under året har förskolan, skolan och fritidshemmen
ökat förutsättningarna för alla barn att utveckla sina
förmågor och intressen oberoende av
könstillhörighet

Ja

I Kalmar kommun ska skillnaden minska mellan
flickors och pojkars genomsnittliga meritvärde,
genom att höja värdet mer för det kön som
presterat sämre

Ja

Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Sjukfrånvaro ska minska Ja

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

Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang HME. Öka indexet för Hållbart
medarbetarengagemang HME

Ja

Riktade insatser som uppföljning av kort- och långtidssjukskrivna samt
analys ur ett jämställdhetsperspektiv ska göras årligen.

Riktade insatser som uppföljning av
kort- och långtidssjukskrivna samt analys ur ett
jämställdhetsperspektiv ska göras årligen

Ja

Egna nämndmål

Minst 95 % av barnen i Kalmar
kommuns fritidshem upplever att de kan påverka
vad de gör på fritidshemmet

Ja
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Minst 95 % av eleverna i Kalmar kommuns skolor
upplever att de har möjlighet att påverka hur de lär
sig saker

Ja Ja

Minst 95 % av vårdnadshavarna i Kalmar kommun
ska vara nöjda med den förskola, skola, fritidshem
som deras barn går på

Ja

Andel vårdnadshavare som är nöjda med det
inflytande de har på den förskola eller fritidshem
som deras barn går på ska öka

Ja

Uppdrag Förvaltningschefens
gemensammautvecklingsområden:
Att förskolechef ska införa och genomföra
bedömning av måluppfyllelsen i enlighet med
framtagna mätverktyg och mätområden

- Pågående Saknar
uppföljning

Förvaltningschefens gemensamma
utvecklingsområden - Att rektor ska införa och
genomföra bedömning av måluppfyllelsen i
enlighet med framtagna mätverktyg och
mätområden

- Pågående Saknar
uppföljning

Arbeta med att förbättra barn och ungas psykiska
hälsa

- Pågående Saknar
uppföljning
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Bilaga 5 Översikt Kultur- och fritidsnämndens mål

Fullmäktiges mål
Kultur- och fritidsnämndens mål Aktivitet/

kommentar
Utfall
180831

Utfall
181231

Åtgärd

Ordning och reda i ekonomin

Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och
kostnadseffektivt sätt.

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv
verksamhet

Ja

Ett grönare Kalmar

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år
2030.

Bilpool Ja Ej
startad

Fossilfria fordon, maskiner Ja

År 2020 ska alla kommunbetalda personresor och godstransporter vara
klimatneutrala.

Digitala möten Ja

Energianvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från
2018 till 2022.

Energianvändningen Ja

Vattenanvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från
2015 till 2020.

Minska vattenanvändningen Ja

Bevattning fotbollsplaner Ja

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

Källsortering Ja

Hållbara arrangemang Ja

Cykeltrafiken ska öka. Cykelanvändning Ja

Kollektivtrafiken ska öka. Resa kollektivtrafik Ja

Tillgång till kollektivtrafik Ja

Ett växande attraktivt Kalmar

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner,
gäller alla grupper.

Projekt extratjänster ja Nej

SFI Ja Nej
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Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun. Säker och trygg förening Ja

Trygga miljöer nybyggnation Ja

Trygga miljöer befintliga Ja

Totala Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning Öppna jämförelser avseende
företagsklimatet ska vidmakthållas eller öka.

Främja nyföretagande Ja Delvis

Filmfonden Ja

Kalmar ska vara en plats för alla samt vara en av Sveriges bästa kommuner
att besöka, att växa upp, bo och åldras i.

Attraktiv idrottskommun Ja

Idrott i Kalmar Ja

Äventyrsbad Ja

Mötesplatser Ja

Ungdomskommun Ja

Dialog och delaktighet Ja

Biblioteken framåt Ja

Deltagande i kulturskolan Ja

Attraktivt utbud kulturskolan Ja

Elevråd kulturskolan Ja Nej

Kulturkvarter Ja

Ungdomars kulturuttryck Ja

Barn- och ungdomskultur Ja

Kalmar den historiska staden Ja

Levandegöra kulturhistoria Ja

Idella krafter kultur Ja

Kultur och idrottsarrangemang Ja



19

Stödja arrangemang Ja

Utveckla friluftslivet Ja

Samverkan mellan nämnder Ja

Ny bad och friskvårdsanläggning Ja

Stödja studieförbund Ja

Verksamhet, personal och arbetsmiljö

Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022. Lika möjligheter för flickor och pojkar Ja

Jämställdsäkrad verksamhet Ja

Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Minska sjukfrånvaron Ja

Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang HME. Medarbetarengagemang Ja

Heltid som norm Heltid som norm Ja Nej

Riktade insatser som uppföljning Uppföljningar Ja
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Bilaga 6 Översikt Samhällsbyggnadsnämndens mål

Fullmäktiges mål
Samhällsbyggnadsnämndens mål Aktivitet/

kommentar
Utfall
180831

Utfall
181231

Åtgärd

Ordning och reda i ekonomin

Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett
ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Samhällsbyggnadskontorets verksamheter bedrivs på ett
ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt

Ja

Ett grönare Kalmar

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt
fossilbränslefritt år 2030.

Samhällsbyggnadskontoret möjliggör en fossilbränslefri
kommun år 2030 genom planering och rådgivning

Ja

År 2020 ska alla kommunbetalda personresor och
godstransporter vara klimatneutrala.

År 2020 är samhällsbyggnadskontorets personals
samtliga samhällsbetalda personresor och transporter
klimatneutrala.

Ja

Energianvändningen i kommunkoncernen ska minska
med 10 procent från 2018 till 2022.

Samhällsbyggnadskontorets personal har en ökad
medvetenhet om energisparande åtgärder

Ja

Vattenanvändningen i kommunkoncernen ska minska
med 10 procent från 2015 till 2020.

Samhällsbyggnadskontorets personal har en ökad
medvetenhet om vattenbesparande åtgärder

Ja

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

Samhällsbyggnadskontorets personal har en ökad
medvetenhet om avfallsminskande åtgärder

Ja

Cykeltrafiken ska öka. Samhällsbyggnadskontoret bidrar till en årligt ökande cykeltrafik Ja

God vattenstatus Samhällsbyggnadskontoret ska arbeta genom
rådgivning, tillsyn och planering för att våra vattendrag
och Kalmarsund successivt ska uppnå god status

Ja

Kollektivtrafiken ska öka. Samhällsbyggnadskontoret bidrar till en årligt ökande
kollektivtrafik

Ja

Uppdrag- Kalmar cykelstad - Pågående Pågående
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Uppdrag – Vattenförsörjningsplan - Pågående Genomförd

Uppdrag- Komplettera vattenförsörjningsplan - Pågående Saknas

Uppdrag- Klimatanpassningsplan - Saknas Pågående

Ett växande attraktivt Kalmar

Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun. Samhällsbyggnadskontoret skapar en trygghetsfrämjande miljö
genom sin detalj- och trafikplanering samt belysningsprogram

Ja

Totala Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning Öppna
jämförelser avseende företagsklimatet ska vidmakthållas
eller öka.

NKI för aktuella verksamheter på samhällsbyggnadskontoret ska
vidmakthållas eller öka

Ja

Kalmar ska vara en plats för alla samt vara en av Sveriges
bästa kommuner att besöka, att växa upp, bo och åldras
i.

Kalmar ska vara en plats för alla samt vara en av Sveriges bästa
kommuner att besöka, att växa upp, bo och åldras i

Ja

Dubbelspår Kalmar- Alvesta Samhällsbyggnadskontoret ska medverka till att tågsträckan
Kalmar-Alvesta förses med dubbelspår.

Ja

Mötesstation Stångådalsbanan Samhällsbyggnadskontoret ska medverka till att en mötesstation
på Stångådalsbanan tillskapas för att underlätta pendlingstrafik

Ja

Färdigställda bostäder Samhällsbyggnadskontoret ska möjliggöra genomförandet av
planerad byggnation och övriga infrastrukturprojekt

Ja

Bostadsplanering Samhällsbyggnadskontoret ska under åren 2016 till och med
2018 planera för 2500 bostäder, varav 300 är småhus

Ja

Samhällsbyggnadskontorets bostadsplanering genomförs med ett
hållbarhetsperspektiv

Ja

Samhällsbyggnadskontorets detaljplanering möjliggör en
livskraftig landsbygd

Ja

Kalmar kommun motverkar bostadssegregation genom
att stimulera till ett allsidigt bostadsbyggande i alla
områden vad gäller upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar
och hustyper, som motsvarar invånarnas behov

Ja

Tillgänglighet Samhällsbyggnadskontoret arbetar med ett Ja
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funktionshinderperspektiv i sin styrning och ledning

Uppdrag: Tillgängligheten till stadskärnan - Pågående Pågående

Uppdrag: Plan för trädersättning - Pågående Genomförd

Uppdrag: Huvdvägnär för samtliga transportslag - Pågående Pågående

Verksamhet, personal och arbetsmiljö

Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år 2022. Samhällsbyggnadskontoret ska medverka till att Kalmar blir årets
e-hälsokommun år 2022

Ja

Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang HME. Samhällsbyggnadskontoret är en attraktiv arbetsplats Ja

Heltid som norm Samhällsbyggnadskontoret har heltid som norm med möjlighet att
önska sysselsättningsgrad

Ja

Riktade insatser som uppföljning av kort- och
långtidssjukskrivna samt analys ur ett
jämställdhetsperspektiv ska göras årligen.

Samhällsbyggnadskontoret ska behålla sina låga sjukfrånvarotal Ja

Samhällsbyggnadskontorets verksamhet är jämställdhetssäkrad
och bedrivs utifrån jämställda och lika villkor för kvinnor och män

Ja

Egna nämndmål

Medborgaren står i centrum för samhällsbyggnadskontorets arbete Ja Saknas
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Bilaga 7 Översikt Södermöre kommundelsnämnds mål

Fullmäktiges mål
Södermöre kommundelsnämnds mål Aktivitet/

kommentar
Utfall
180831

Utfall
181231

Åtgärd

Ordning och reda i ekonomin

Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt
och kostnadseffektivt sätt.

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Ja

Ett grönare Kalmar

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt
fossilbränslefritt år 2030.

Södermöre kommundel ska se över det hållbara
resandet

Ja

År 2020 ska alla kommunbetalda personresor och godstransporter
vara klimatneutrala.

Klimatneutrala resor och godstransporter Ja

Energianvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10
procent från 2018 till 2022.

Energianvändningen Ja

Vattenanvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10
procent från 2015 till 2020.

Södermöre kommundel ska bidra till att Kalmar
blir bästa vattenkommun

Ja

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

Alla resurser ska utnyttjas så effektivt som
möjligt

Ja

Cykeltrafiken ska öka. Cykeltrafik Ja Nej

Kollektivtrafiken ska öka. Kollektivtrafik Ja

Ett växande attraktivt Kalmar

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra
jämförelsekommuner, gäller alla grupper.

Arbetslöshet Ja

Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun. Tryggaste residenskommun Ja

Totala Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning Öppna jämförelser
avseende företagsklimatet ska vidmakthållas eller öka.

Företagsklimatet Ja
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Kalmar ska vara en plats för alla samt vara en av Sveriges bästa
kommuner att besöka, att växa upp, bo och åldras i.

En plats för alla Ja Ja

Bibliotek för alla Ja

Hög kvalitet i välfärden

Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år
2020.

Andelen elever i åk 5 i Södermöre
kommundel som känner att skolarbetet gör mig nyfiken
så att jag får lust att lära ska öka till minst 85 %

Ja Ja

Andelen elever i åk 8 i Södermöre
kommundel som känner att lärarna har höga
förväntningar på att de ska klara kunskapskraven i alla
ämnen ska öka till minst 95 %

Ja

Minst 95 % av barnen i Södermöre
kommundels fritidshem upplever att de kan påverka vad
de gör på fritidshemmet

Ja

Minst 95 % av eleverna i Södermöre
kommundels skolor upplever att de har möjlighet att
påverka hur de lär sig saker

Ja Ja

Minst 95 % av vårdnadshavarna i
Södermöre kommundel upplever att de har inflytande på
verksamheten i förskola respektive fritidshem

Ja

Minst 95 % av vårdnadshavarna i
Södermöre kommundel ska vara nöjda med den
förskola,
skola, fritidshem som deras barn går på

Ja

SKL:s rankning Öppna jämförelser
ska Södermöre kommundel bidra till att Kalmar kommun
förbättrar sin placering med minst 15 placeringar

Ja Ja

Andelen elever i år 9 i Södermöre
kommundel som uppnår kunskapskraven i alla ämnen
ska öka till minst 75 %

Ja Ja
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Södermöre kommundels elevers
genomsnittliga meritvärde i år 9 ska öka till minst 211

Ja

Andelen elever i år 6 i Södermöre
kommundel som uppnår kunskapskraven i alla ämnen
ska öka till minst 85 %

Ja

Södermöre kommundels elevers
genomsnittliga meritvärde i år 6 ska öka till minst 218

Ja

Andelen elever i år 3 i Södermöre
kommundel som uppnår kunskapskraven på nationella
proven ska öka till minst 82 %

Ja Ja

I Södermöre kommundel ska skillnaden i det
genomsnittliga meritvärde minska mellan elever vars
föräldrar är högutbildade och de vars föräldrar har lägre
utbildningsnivå, genom att höja värdet mer för de som
presterat sämre

Ja

Andelen elever i åk 9 i Kalmar kommun som känner de
får för få utmanande arbetsuppgifter i skolan ska minska

Ja Ja

Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa
äldreomsorgskommuner år 2020.

Nöjdhet - Öka andelen omsorgstagare som
sammantaget är nöjda med vård- och omsorgsboenden
i Södermöre kommundel

Ja

Inflytande - Fler omsorgstagare ska
känna inflytande, delaktighet och uppleva
självbestämmande i verksamheten.

Ja

Sociala aktiviteter - Öka andelen
omsorgstagare som är nöjda med utbudet av sociala
aktiviteter i vård- och omsorgsboende

Ja

Utevistelse - Öka andelen
omsorgstagare som är nöjda med möjligheten till
utevistelse i vård- och omsorgsboende

Ja Ja

Boendemiljön - Öka andelen
omsorgstagare som är nöjda med boendemiljön i vård-

Ja
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och omsorgsboende

Kontinuitet - Minska antalet olika personal som
omsorgstagare möter under en 14- dagars period i
hemtjänsten

Ja

Nattfasta - Nattfastan ska inte överstiga 11 timmar för
omsorgstagare i vård- och omsorgsboende.

Ja Ja

Fallskador - Minska fallskadorna i vård- och
omsorgsboende samt hemtjänst.

Ja Ja

Läkemedelsavvikelser – Minska läkemedelsavvikelser
som orsakar förändrat hälsotillstånd i vård- och
omsorgsboende och hemtjänst

Ja Ja

Verksamhet, personal och arbetsmiljö

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

Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang HME. Medarbetarengagemang Ja

Heltid som norm Rätt till heltid vid varje nyanställning Ja

Riktade insatser som uppföljning av kort- och långtidssjukskrivna
samt analys ur ett jämställdhetsperspektiv ska göras årligen.

Riktade insatser som uppföljning Ja Ja

Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022 Under året har förskolan, skolan och fritidshemmen ökat
förutsättningarna för alla barn att utveckla sina förmågor
och intressen oberoende av könstillhörighet

Ja

I Södermöre kommundel ska skillnaden minska mellan
flickors och pojkars genomsnittliga meritvärde, genom att
höja värdet mer för
det kön som presterat sämre

Ja Ja

Vård och omsorgsverksamheten i Södermöre
kommundel är jämställd

Ja

Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag Sjukfrånvaron ska minska med 1 procentenhet årligen Ja Ja

Egna nämndmål
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Södermöre för alla främjar ett socialt utbyte mellan
åldersgrupper

Ja

Södermöre kommundel främjar demokratipåverkan,
medbestämmande och ett aktivt utbyte med invånarna

Ja Beskrivs
delvis i
aktiviteter

Södermöre kommundel är en attraktiv och livskraftig
landsbygd

Ja Beskrivs
delvis
aktiviteter
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Bilaga 8 Översikt Servicenämndens mål

Fullmäktiges mål
Servicenämndens mål Aktivitet/

kommentar
Utfall
180831

Utfall
181231

Åtgärd

Ordning och reda i ekonomin

Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett
ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Nämndsmål - SWOT-analyser med handlingsplaner Ja

Uppdrag: Hyresupphandling simhall -- Pågående Pågående

Ett grönare Kalmar

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt
fossilbränslefritt år 2030.

Fossilbränslefria fordon hos
serviceförvaltningen

Ja

Energianvändningen i kommunkoncernen ska minska
med 10 procent från 2018 till 2022.

Energianvändning nybyggnation Ja

God vattenstatus Kalmarsund och våra vattendrag ska ha uppnått God vattenstatus
år 2025

Ja

Vattenanvändningen i kommunkoncernen ska minska
med 10 procent från 2015 till 2020.

Vattenanvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10
procent från 2015 till 2020

Ja

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

Matsvinn inom kost skola Ja Nej

Uppläggningssvinn vid förskolor Ja Nej

Kökssvinn inom kost omsorg Ja

Nulägesanalys över förvaltningens avfallsgenerering Ja

Livsmedel Andelen livsmedel som är ekologiska eller ursprungsmärkta
Sverige i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 75
procent 2020, varav minst 30 procent ska vara ekologiska.

Ja

Uppdrag: Söka nationella vattenmedel - Pågående Pågående

Ett växande attraktivt Kalmar



29

Kalmar ska vara en plats för alla samt vara en av Sveriges
bästa kommuner att besöka, att växa upp, bo och åldras
i.

Produktions verksamheter i SCB:s medborgarundersökning Ja Nej

Tillgänglighet Uppdrag: Tillgänglighetsåtgärder badplatser - Genomförd Genomförd

Verksamhet, personal och arbetsmiljö

Riktade insatser som uppföljning av kort- och
långtidssjukskrivna samt analys ur ett
jämställdhetsperspektiv ska göras årligen.

Kartlägga påverkbar sjukfrånvaro Ja

Egna nämndmål

Kundnöjdhet kost skola Ja Nej

Kundnöjdhet kost omsorg Ja

Kundnöjdhet IT Ja

Kvalitetsindex lokalvård Ja

Implementering av e-portal serviceförvaltningen Ja
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Bilaga 9 Översikt Socialnämndens mål

Fullmäktiges mål Kommunstyrelsens mål Aktivitet/
Kommentar

Utfall
180831

Utfall
181231

Åtgärd

Ordning och reda i ekonomin

Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett
ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Ja

Ett grönare Kalmar

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt
fossilbränslefritt år 2030.

Inget nämndsmål. Aktivitet. Ja

År 2020 ska alla kommunbetalda personresor och
godstransporter vara klimatneutrala.

Inget nämndsmål. Aktivitet. Ja

Energianvändningen i kommunkoncernen ska minska
med 10 procent från 2018 till 2022.

Inget nämndsmål. Aktivitet. Ja

Vattenanvändningen i kommunkoncernen ska minska
med 10 procent från 2015 till 2020.

Inget nämndsmål. Aktivitet. Ja

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

Inget nämndmål. Aktivitet. Ja

Cykeltrafiken ska öka. Inget nämndmål. Aktivitet. Ja

Kollektivtrafiken ska öka. Inget nämndmål. Aktivitet. Ja Ja

Ett växande attraktivt Kalmar

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra
jämförelsekommuner, gäller alla grupper.

Inget nämndmål. Aktivitet. Ja

Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun. Inget nämndmål. Aktivitet. Ja



31

Totala Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning Öppna
jämförelser avseende företagsklimatet ska
vidmakthållas eller öka.

Inget nämndmål. Aktivitet. Ja

Kalmar ska vara en plats för alla samt vara en av
Sveriges bästa kommuner att besöka, att växa upp, bo
och åldras i.

Inget nämndmål. Aktivitet. Ja

Verksamhet, personal och arbetsmiljö

Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad
år 2022.

Jämställdhetssäkrad verksamhet Ja

Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och
bolag.

Sjukfrånvaron Ja

Kalmar ska vara en kommun med hög tillgänglighet. Hög tillgänglighet Ja

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

Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang
HME.

Medarbetarengagemang Ja

Kalmar kommun har heltid som norm, med möjlighet
att önska sysselsättningsgrad. Heltid ska alltid
erbjudas vid nya tillsvidareanställningar. Det är en
viktig rättvise och jämställdhetsfråga.

Heltid som norm Ja

Riktade insatser som uppföljning av kort- och
långtidssjukskrivna samt analys ur ett
jämställdhetsperspektiv ska göras årligen.

Riktade insatser som uppföljning av sjukskrivningar och
analys ur ett jämställdhetsperspektiv

Ja

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

- Pågående Genomför
d

Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att tillsammans med
frivilligorganisationer utreda möjligheten att tillskapa platser i
härbärge/stödboende till hemlösa.

- Pågående Genomför
d

Egna nämndmål
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Socialnämndens vård och omsorg ska vara
kunskapsbaserad

Ja

Socialnämndens vård och omsorg ska vara säker Ja

Socialnämndens vård och omsorg ska vara
individanpassad

Ja

Socialnämndens vård och omsorg ska vara
effektiv

Ja

Socialnämndens vård och omsorg ska vara jämlik Ja

Socialnämndens vård och omsorg ska vara tillgänglig Ja
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Bilaga 10 Översikt Hjälpmedelsnämndens mål
Nämndens övergripande målsättning är ”Verksamheten skall bedrivas på affärsmässiga grunder med hög
kompetens, och mer kostnadseffektivt än om varje kommun enskilt drivit sin hjälpmedelsverksamhet”. Det finns
fastställda målsättningar inom områdena Kund, Medarbetare och Verksamhet och process.

Kund

Mål Nyckeltal
God tillgänglighet. Kundorder avslutad inom 3 arbetsdagar 75 %.
Hög kundtillfredsställelse Utförd akut arbetsorder inom 1 dygn 90 %.
Användarvänlig hemsida. Arbetsorder klar inom 10 arbetsdagar 80 %.

Uppdatera hemsida.
Enkätundersökning, 90 % kundnöjdhet.
Hjälpmedelskonsulent, tid inom 15 arbetsdagar.

Ekonomi

Mål Nyckeltal
Budget i balans. Uppdaterad upphandlingsplan (5 år).
Förbättrat ekonomiskt resultat. Inventeringsdifferens < 75000.

Uppdatera beställningspunkter.

Medarbetare

Mål Nyckeltal
Rätt kompetens. Utbildnings- och konferensplan för KHS personal.
Bra arbetsmiljö . Individuell utvecklingsplan för alla medarbetare.
Bra samarbetsklimat Årlig gemensam hälsoaktivitet.

Värdegrund.
Nöjd medarbetar index NMI, 90 %.

Verksamhet och process

Mål Nyckeltal
Hjälpmedelsverksamhet i framkant. Extern (kund) utbildningsplan 2018.
Säkra och effektiva arbetsflöden. Intern auskultation, alla medarbetare skall ha auskulterat

hos kollega.
Samtliga funktioner skall ha genomfört ett studiebesök.
Godsmottagning inom 1 dygn, 100%.
Retur hjälpmedel, till lagerplats inom 3 arbetsdagar,
85%.
Retur elrullstol, till lagerplats inom 15 arbetsdagar, 100%.
Revision Intern handbok.
Vision.
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Bilaga 11 Kommunstyrelsens intern kontrollplan 2018

Kontrollmoment Frekvens för uppföljning Redovisades

1. Dokumentation av arbetsuppgifter 1 gång per år/ i samband med att
medarbetare slutar

2019-02-09

2. Investeringsprocessen Kontroll av att processen följ. 2019-02-09

3. Boende för invandrare och flyktingar Varannan månad Under året har
bostadssituatione
n följts upp
löpande

4. Beslutattest 2 gånger per år 2018-01-09
2018-04-03
2018-10-30
2018-12-03

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

2018-06-05

6. Firmatecknare Minst 1 gång per år 2019-02-09

7. Kontroll av registrerad attest
8. .

1 gång per år 2019-02-09

9. Teckningsrätt på banken 1 gång per år 2019-02-09

10. Kontroll av kontering mot kommunbas 2 gånger per år 2019-02-09

11. Representation, kurser och resor 2 gånger per år 2019-02-09

12. Förfallna fakturor 1 gång per månad 2019-02-09

13. Kontroll av fakturor 2 gånger per år 2019-02-09

14. Leverantör Varje dag 2019-02-09

15. Bokföringsorder 2 gånger per år 2019-02-09

16. Avstämning av balanskonto Löpande konton: Månadsvis.
Samtliga konton1: avstämda vid del
och helårsbokslut.

2019-02-09

17. Fakturering i rätt tid 2 gånger per år 2019-02-09

18. Korrekt debiterade avgifter 2 gånger per år 2019-02-09

19. Rutiner för stödfakturering Varannan månad 2019-02-09

20. Förteckning 2 gånger per år 2019-02-09

21. Rutin diarieföring och gallring 2 gång om året 2019-02-09

22. Medarbetarenkät Efter sammanställning 2019-02-09

23. Uppföljning information på piren 2 gång om året 2019-02-09

24. Uppföljning av kommunikationsprocessen 1 gång om året 2019-02-09

1 Undantag lager kontot som inte inventerats vid delårsbokslutet.
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25. Uppföljning och inventering av vilka IT-system som
inte stödjer verksamhet en

Kontakta 5 enheter under året 2019-02-09

26. Uppföljning av systemförvaltning Klart innan 2018. För personregister
klart innan maj 2018.

2019-02-09

27. Kontroll av personal som slutat/bytt anställning 1 gång om året 2019-02-09

28. Redovisning av lön Varannan månad 2019-02-09

29. Ekonomi fil för lön Varje månad 2019-02-09

30. Korrekta anställningsbeslut Varje månad 2019-02-09

31. Korrekt ersättning till förtroendevalda Varje månad 2019-02-09

32. Planering för ersättning av kritisk kompetens 2 gånger om året 2019-02-09

33. Kontroll av antalet behöriga sökande till tjänster 10 anställningar under året. 2019-02-09

34. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljö
processen

4 enheter per år 2019-02-09

35. Uppföljning av verkställighet 1 gång varje år 2019-02-09

36. Inventering av kommunens lokaler och personal Innan valdagen 2019-02-09

37. Kontroll av lokalanskaffningar 1 gång per år 2019-02-09

38. Uppföljning av avtalstrohet 1 gång per år 2019-02-09

39. Uppföljning av rutinen för direktupphandling 1 gång per år 2019-02-09

40. Uppföljning av rutin för mutor, jäv och oegentligheter 1 gång om året 2019-02-09
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Bilaga 12 Omsorgsnämndens intern kontrollplan 2018

Kontrollmoment Frekvens för uppföljning Redovisades

1. Arbetsuppgifter En gång om året eller i samband med
att medarbetare avslutar sin tjänst.

2018-05-31
2018-12-19
2019-

2. Driftkostnader Framgår ej 2018-05-31
2018-12-19

3. Firmatecknare 2 gånger per år 2018-05-31
2018-12-19

4. Leverantörsfakturor– attestförteckning Minst 1 gång per år, men alltid om
förändring av attestförteckning sker

2018-05-31
2018-12-19

5. Leverantörsfakturor- underskrift Minst 1 gång per år 2018-05-31
2018-12-19

6. Leverantörsfakturor- kontering 2 gånger per år 2018-05-31
2018-12-19

7. Leverantörsfakturor- förfallna 1 gång per månad 2018-05-31
2018-12-19

8. Redovisning 2 gånger per år 2018-05-31
2018-12-19

9. Avstämning av balanskonto mot
underlag

Löpande konton: månadsvis.
Samtliga konton ska vara avstämda
vid del och helårsbokslut.

2018-12-19

10. Kundfakturor 2 gånger per år 2018-05-31
2018-12-19

11. Kundfakturering 2 gånger per år 2018-05-31
2018-12-19

12. Diarieföring samt gallring 1 gång per år 2018-12-19

13. Information – i medarbetarenkät Efter sammanställning av enkäten 2018-12-19

14. IT- system 5 enheter ska ha kontaktats under året 2018-05-31

15. Befogenheter ansvar Samtliga system genomgångna innan
2018 års slut. För system innehållande
personregister klart innan maj 2018.

2018-05-31
2018-12-19

16. Behörighet i systemen 1 gång per år 2018-05-31
2018-12-19

17. Löneprocess Varje månad 2018-05-31
2018-12-19

18. Kompetensförsörjning
(Säkerställa utbildningsinnehåll med
utbildningsanordnarna och planering
för ersättning av kritiskt kompetens)

Framgår ej, ska rapporteras i
ledningsgrupp.

2018-12-19
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19. Systematiskt arbetsmiljöarbete
(Uppföljning av att
rutiner och processen
för systematiskt
arbetsmiljöarbete följs).

2 gånger per år 2018-12-19

20. Kontroll av verkställda beslut Vid redovisning av internrevisionen 2018-12-19

21. Stickprov från inlämnade protokoll till
upphandlingen.

2 gånger per år 2018-05-31
2018-12-19

22. Mutor och jäv 1 gång per år 2018-05-31
2018-12-19
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Bilaga 13 Barn- och ungdomsnämndens intern kontrollplan 2018

Rutin och kontrollmoment Frekvens för uppföljning Redovisade
s

1. Uppföljning av stödprocess vid diskriminering
och kränkande behandling

Minst 1 gånger per år eller vid behov 2019-02-13

2. Uppföljning av stödprocess vid misstanke om
att barn far illa

1 gånger per läsår eller vid behov 2019-02-13

3. Uppföljning av stödprocess för elevers
närvaro o skolan

1 gång per år 2019-02-13

4. Uppföljning av stödprocess för barns
utveckling i förskolan

Minst 1 gånger per år eller vid behov 2019-02-13

5. Uppföljning av stödprocess för elevens
måluppfyllelse i grundskolan.

1 gång per läsår 2019-02-13

6. Uppföljning av stödprocess för nyanlända
elever

1 gång per år 2019-02-13

7. Beslutattest 3 gånger per år 2019-02-13

8. Attestförteckning Minst 1 gång per år, alltid om
förändring av attestförteckning sker.

2019-02-13

9. Leverantörsfaktura Årligen, respektive årligen. 2019-02-13

10. Kontering 3 gånger om året 2019-02-13

11. Förfallna fakturor 1 gång per månad 2019-02-13

12. Bokföringsorder 2 gånger per år 2019-02-13

13. Avstämning av balanskonto 2 gånger om året 2019-02-13

14. Bokförda investeringar 1 gång per år 2019-02-13

15. Korrekt debiterade avgifter 2 gånger per år 2019-02-13

16. Rutiner för ströfakturering 3 gånger per år 2019-02-13

17. Kontroll av nollfakturor 1 gång per år 2019-02-13

18. Kontroll av förändrad familjesammansättning 2 gånger per år 2019-02-13

19. Inkomstjämförelse 1 gång per år 2019-02-13

20. Handkassor Årligen 2019-02-13

21. Rekvisitionsblock Årligen 2019-02-13

22. Kontokort Årligen 2019-02-13

23. Resultaträkning förskolor Månadsvis 2019-02-13

24. Rutin förvaring och gallring 1 gång per år 2019-02-13

25. Kontroll av blanketter i verksamhetsboken Löpande 2019-02-13

26. Kundenkät Årligen 2019-02-13
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27. Information på piren 2 gånger per år 2019-02-13

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

2 gånger per år 2019-02-13

29. Uppföljning av systemförvaltning Innan 2018 slut 2019-02-13

30. Kontroll av personal som slutat/bytt
anställning

Vid varje förändrad anställning 2019-02-13

31. Uppföljning löneutbetalningar 1 gång per månad 2019-02-13

32. Säkerställa personal och kompetens 1 gång per år 2019-02-13

33. Bevakning av anställningsdagar 1 gång per månad 2019-02-13

34. Tillgänglighet vikarier 4 gånger per år 2019-02-13

35. Resultaträkning förskolor Månadsvis 2019-02-13

36. Kontroll att tagna beslut verkställs och att
tveksamheter inte finns om vad som är
beslutat

1 gång per år 2019-02-13

37. Tillhandhålla lokaler Årligen 2019-02-13

38. Inlöp följer avtal 2 gånger per år 2019-02-13

39. Kontroll om direktupphandling har skett 1 gång per år 2019-02-13

40. Uppföljning av rutin för mutor, jäv och
oegentligheter

1 gång per år 2019-02-13
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Bilaga 14 Kultur- och fritidsnämndens intern kontrollplan 2018

Rutin/system och kontrollmoment Frekvens för
uppföljning Redovisades

1. Risk att nämnden kan påverkas av
att förvaltningen gör fel
omvärldsanalyser som leder till
sämre beslutsunderlag för
nämnden.

Oktober 2019-02-19

2. Rekrytering av kompetent personal samt
behålla personal.

Oktober 2019-02-19

3. Fastställa mål, processer och rutiner Oktober 2019-02-19

4. Risk att tillbud inte rapporteras Oktober 2019-02-19

5. Risk att bidragsbesluten inte är
korrekta.

November 2019-02-19

6. Risk att beslutade uthyrnings- och
fördelningsprinciper inte följs.

Juni
November

2019-02-19

7. Risk att konstregistret ej är
uppdaterat

2019-02-19

Oktober

8. Hantering av ärende och dokument Juli 2019-02-19

9. Stödja och utveckla den demokratiska
processen

September 2019-02-19

10. Risk att våra verksamhetsspecifika system
inte har erforderlig backup och säkerhet

Juni 2019-02-19

11. Risk att nämndens beslutade kravrutin ej
följs

Oktober 2019-02-19

12. Risk att fakturor ej betalas i tid Maj
September

2019-02-19

13. Brister i hantering av attest och
firmatecknare

September 2019-02-19

14. Risk att representation och resor ej är
korrekta

Maj
September

2019-02-19
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Bilaga 15 Socialnämndens intern kontrollplan 2018

Rutin/system (område) och kontrollmoment Frekvens för
uppföljning Redovisades

1. Budgetuppföljning Varje månad 2019-02-26

2. Kontroll av kostnader och ärenden personlig
assistans

Tertialvis uppföljning 2019-02-26

3. Hemlöshetsstatistik 1 gång per år 2019-02-26

4. Uppföljning av
samverkansöverenskommelser

1 gång per år 2019-02-26

5. Inköp följer avtal 2 gånger per år 2019-02-26

6. Ej verkställda beslut 4 gånger per år 2019-02-26

7. Uppföljning av kommunikation och
dokumenterad information

1 gång per år 2019-02-26

8. Avvikelser och klagomål Vid stängning av
avvikelser och
klagomål

2019-02-26

9. Säkerställa personal och kompetens 1 gång per år 2019-02-26

10. Uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet

3 gånger per år 2018-03-28
2018-05-22

11. Kontroll om direktupphandling har skett 2 gånger per år 2019-02-26

12. Kontroll av dokumenthanteringsplan 1 gång per år 2019-02-26

13. Kontroll av personal som slutat eller bytt
anställning

1 gång per år 2019-02-26

14. Årlig genomgång av riktlinje för mutor, jäv
och oegentligheter

1 gång per år 2019-02-26

15. Årlig genomgång av riktlinje till
alkoholhandläggare

1 gång per år 2019-02-26

16. Uppföljning av vilka IT-system som inte
stödjer verksamheten

Vid stängning av
avvikelser och
klagomål

2019-02-26

17. Uppföljning av systemförvaltning Samtliga
genomgångna senast
2018 slut

2019-02-26

18. Beslutattest 3 gånger per år 2018-02-27

19. Attestförteckning Minst 1 gång per år,
men alltid om
förändring av
attestförteckning sker

2019-02-26

20. Kontering 3 gånger per år 2019-02-26

21. Representation, kurser och resor 2 gånger per år 2019-02-26

22. Förfallna fakturor 1 gång per månad 2019-02-26

23. Kontroll av leverantörsfakturor i Procapita 3 gånger per år 2019-02-26

24. Bokföringsorder 3 gånger per år 2019-02-26
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25. Avstämning av balanskonton 2 gånger per år 2019-02-26

26. Korrekt debiterade avgifter 2 gånger per år 2019-02-26

27. Rutiner för ströfakturering 3 gånger per år 2019-02-26

28. Handkassor Årligen 2019-02-26

29. Uppföljning av löneutbetalningar 1 gång per månad 2019-02-26
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Bilaga 16 Samhällsbyggnadsnämndens intern kontrollplan 2018

Rutin/system (område) och kontrollmoment Frekvens för
uppföljning Redovisades

1. Uppföljning tillförlitlighet underlag Månadsvis 2019-02-21

2. Kontrollera att lagförändringar är
uppmärksammade

4 gånger per år 2019-02-21

3. Kontroll vid brandlarm 1 gång per år 2019-02-21

4. Kontroll av prioritering av detaljplaner 2 gånger per år 2019-02-21

5. Kontroll av tidplaner Månadsvis 2019-02-21

6. Kontroll av förstatligande av kommunala
lantmäterier

Löpande 2019-02-21

7. Kontroll av byggnation på allmän platsmark Löpande 2019-02-21

8. Kontroll av alternativa verksamhetssystem Löpande 2019-02-21

9. Kontroll av krav på digitalisering
10. (inom område större krav på digitalisering)

Löpande 2019-02-21

11. Kontroll av krav på digitalisering (inom
område inaktuell geografisk information)

Löpande 2019-02-21

12. Kontroll av ökat tryck på miljön Löpande 2019-02-21

13. Kontroll av ökat byggande Löpande 2019-02-21

14. Kvitton för representation 1 gång per år 2019-02-21

15. Kontering av fakturor 1 gång per år 2019-02-21

16. Förfallna fakturor 6 gånger per år 2019-02-21

17. Bokföringsorder 1 gång per år 2019-02-21

18. Bruttoredovisning 1 gång per år 2019-02-21

19. Kontering av fakturor 1 gång per år 2019-02-21

20. Kontroll av att fakturering sker snabbt 1 gång per år 2019-02-21

21. Fakturerade bygglov och miljöärenden Tertialvis 2019-02-21

22. Värdeföremål 2 gånger per år 2019-02-21

23. Rutin diarieföring och gallring 1 gång per år 2019-02-21

24. Medarbetarenkät Efter
medarbetarenkäten
sammanställning

2019-02-21

25. Handlingsplan för medborgardialog och
företagsdialog

1 gånger per år 2019-02-21

26. Digitala tjänster 2 gånger per år 2019-02-21

27. Handläggarkartan Månatligen 2019-02-21

28. Uppföljning och investering av IT-system 4 enheter ska ha
kontaktas under 2018

2019-02-21
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29. Uppföljning av systemförvaltning Samtliga system ska
vara genomgångna
innan 2018 års utgång

2019-02-21

30. Kontroll av personal som slutat/bytt
anställning

1 gång per år 2019-02-21

31. Redovisning av lön Varannan månad i
samband med
uppföljning

2019-02-21

32. Korrekt anställningsbeslut Varje månad 2019-02-21

33. Personalomsättning 2 gånger per år 2019-02-21

34. Kompetensbrist 2 gånger per år 2019-02-21

35. Arbetskraftsbrist 2 gånger per år 2019-02-21

36. Personalförändring Varje nämnd 2019-02-21

37. Nyanställning Vid varje nyanställning 2019-02-21

38. Målstyrning Varje Ledningsgrupp
och enhetsmöte

2019-02-21

39. Systematiskt arbetsmiljöarbete (Rutiner och
processen följs)

Fyra enheter per år 2019-02-21

40. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SBK 2.0
tillsammans)

3 gånger per år,
tertialvis

2019-02-21

41. Uppföljning av verkställighet 1 gång per år 2019-02-21

42. Avtalstrohet 1 gång per år 2019-02-21

43. Rutin för direktupphandling 1 gång per år 2019-02-21

44. Rutin mutor, jäv och oegentligheter 1 gång per år av fyra
enheter på SBK

2019-02-21
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Bilaga 17 Servicenämndens intern kontrollplan 2018

Rutin/system (område) och kontrollmoment Frekvens för
uppföljning Redovisades

1. Avstämning mål/budget 3 gånger per år 2018-09-26
2019-02-27

2. Uppföljning av relevanta checklistor inom
egenkontrollen (produktion)

Saknas 2018-09-26
2019-02-27

3. Avstämning 5 fakturor/enhet 3 gånger per år 2018-09-26
2019-02-27

4. Uppföljning av förfallna fakturor samt
avstämning av 5 fakturor/enhet för
representation, kurser och resor

3 gånger per år 2018-09-26
2019-02-27

5. Avstämning av balanskonto 3 gånger per år 2018-09-26
2019-02-27

6. Kontroll på verksamheterna att fakturor
skickats ut

3 gånger per år 2018-09-26
2019-02-27

7. Stickprovskontroll att
dokumenthanteringsplanen följs hos
enheterna

1 gång per år 2018-09-26
2019-02-27

8. Kommunikationsenheten ska förstärka och
förtydliga kommunikationsprocessen och
förtydliga kommunikationsdirektörens roll ute
i verksamheterna.

1 gång per år 2018-09-26
2019-02-27

9. Kontroll av behörighet I samband med
internrevision

2018-09-26
2019-02-27

10. Lönehantering I samband med
internrevision

2018-09-26
2019-02-27

11. Behov av kompetensförsörjning 3 gånger per år 2019-02-27

12. Utvärdering av SAM enkät och
genomförande av SAM årshjul

1 gång per år 2018-09-26
2019-02-27

13. Avtalstrohet Kontroll 2 gånger per
år. Uppföljning 2
gånger per år.

2018-09-26
2019-02-27

14. Direktupphandlingsregler följs I samband med intern
revision.

Stickprovskontroll gjordes
i samband med intern
revision i maj 2018.
2019-02-27

15. Stickprovskontroll av 10 direktupphandlingar
i

våra verksamheter.

Hösten 2018 2018-09-26

16. Systemförvaltarmodell under framtagande. Vid internrevision 2018-09-26
2019-02-27

17. Mutor, jäv och oegentligheter riktlinjer följs I samband med intern
revision.

Redovisades i samband
med intern revison i maj
2018. 2019-02-27
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Bilaga 18 Södermöre kommundelsnämnds intern kontrollplan 2018

Rutin/system (område) och kontrollmoment Frekvens för
uppföljning Redovisades

1. Bevakning av lokalbehov 1 gång per år 2018-09-19
2019-02-13

2. Inköp följer avtal 2 gånger per år 2018-09-19
2019-02-13

3. Uppföljning av verkställighet 1 gång per år 2018-09-19
2019-02-13

4. Medarbetarenkät Efter sammanställning
av medarbetarenkät

2019-02-13

5. Uppföljning av information på Piren 1 gång per år 2019-02-13

6. Rekryteringsprocess 1 gång per år 2019-02-13

7. Kontroll av antalet behöriga sökande till
tjänster

5 anställningar under
året

2018-09-19
2019-02-13

8. Genomgång av riktlinjer för det systematiska
arbetsmiljöarbetet

1 gång per år 2018-09-19
2019-02-13

9. Stödprocesser för elevers närvaro i skolan 2 gånger per år/när
behov uppstår

2018-09-19
2019-02-13

10. Sjukfrånvaro Varje månad 2018-06-13
2019-02-13

11. Sekretess Löpande under året 2018-09-19
2019-02-13

12. Barn- och elevprognos 1 gång per månad/vid
förändring

2018-09-19
2019-02-13

13. Uppföljning av kostnader i hemtjänsten Minst 5 gånger per år 2018-09-19
2019-02-13

14. Uppföljning av rutiner för direktupphandling 1 gång per år 2018-09-19
2019-02-13

15. Kontroll av blanketter i
verksamhetshandboken

Löpande 2018-09-19
2019-02-13

16. Kontroll av rektorers, förskolechefers,
enhetschefers samt administrativ personal
som slutat eller bytt anställning

Vid avslut/byte av
tjänst

2018-09-19
2019-02-13

17. Genomgång av riktlinjer för mutor och jäv 1 gång per år Kommer ske under 2019

18. Stödprocess vid diskriminering och
kränkande behandling

Minst 1 gång per
läsår/vid behov

2018-09-19
2019-02-13

19. Inventering av IT-system lokalt på
förvaltningen

1 gång per år 2018-09-19
2019-02-13

20. Genomgång av självservice och
arbetstagarens skyldigheter

Löpande 2018-09-19
2019-02-13
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