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Inledning 
Södermöre kommundelsnämnds syfte och organisation 
Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för de uppgifter som kommundelen har gällande stöd, omsorg 
och vård till äldre. Nämnden ansvarar också för kommundelens verksamhet inom förskola, fritidshem 
samt förskoleklass och grundskola. Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för kommundelens kultur- 
och fritidsverksamhet så som fritidsgård "Södermöre för alla", bibliotek och föreningsdrivna anläggningar. 
Södermöre kommundelsnämnd verkar för demokratiutveckling genom närhet mellan invånare och 
politiker. 
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Vision, uppgift och värdegrund 

 
En tydlig vision gör skillnad! Genom Södermöre kommundels visionshus tydliggörs visionen: ”Södermöre 
kommundel – steget före i en livskraftig landsbygd” I ett Kalmar för alla ska kommundelen verka för 
demokratiutveckling genom närhet mellan personal, invånare och politiker. Demokratiarbetet ska 
genomsyra all verksamhet. Byggstenarna i visionshuset är nämndens mål som tilldelats av fullmäktige. 
Målen bryts ner till verksamhetsmål som följs upp kvartalsvis. Sytematiken att kvalitetsarbetet följs upp 
kontinuerligt görs för att se att måluppfyllelse följer en positiv trend. För att huset ska stå stadigt är det 
viktigt att man har en stabil grund. Grunden i visionshuset är Södermöres värdegrund, skapad av 
politikerna när kommundelen bildades år 2000. ”Att skapa en bygd genomsyrad av delaktighet, 
samhörighet, kreativitet, lust och glädje”. Visionen syftar till att skapa en livskraftig landsbygd, där 
Södermöre kommundel ska vara en attraktiv plats att leva och bo på. Södermöre kommundelsförvaltning 
ska vara en attraktiv arbetsgivare och verksamheterna ska hålla god kvalité 
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Verksamhetsmål 
Ordning och reda i ekonomin 
 
Verksamheterna i Södermöre 
kommundelsnämnd kommer, enligt 
befolkningsprognosen, de kommande åren 
har ökat barn och elevantal samt en äldre 
befolkning i behov av hemtjänst och 
äldreomsorg. Långsiktigt innebär det ett 
ökat behov av verksamhetslokaler och ökat 
personalbehov.  
 

De demografiska förändringarna överlag visar på att 
intäkter från skatteunderlag inte kommer nå samma 
höga nivåer som tidigare år, samtidigt som det 
förutspås en kostnadsökning. Verksamheterna i 
Södermöre kommundelsnämnd behöver utifrån dessa 
förutsättningar tänka nytt och samarbeta över 
verksamhetsgränserna för att nå kostnadseffektivitet.  
 
Det långsiktiga målet för Södermöre 
kommundelsnämnd är att hålla budget i balans genom 
att hitta innovativa lösningar som hjälper 
verksamheterna att anpassa ekonomin efter rådande 
förutsättningar och därigenom uppnå kostnadseffektiva 
verksamheter.  
 
Ett steg i arbetet med detta är att alla enheter själva 
jobbar med riskanalys i den interna kontrollplanen. 
Varje chef är ansvarig för att ta fram risker och 
utmaningar som står i vägen för målet om budget i balans. 
Utifrån riskerna formas sedan aktiviteter som ska reducera 
riskernas inverkan på målet och därigenom syfta till att budget i 
balans uppnås. 

Ett grönare Kalmar 
Södermöre kommundelsnämnd ska bidra till ett grönare Kalmar. Kommundelen ska bidra till att Kalmar 
ska bli Sveriges bästa vattenkommun, att Kalmar ska bli en fossilbränslefri kommun 2030 samt att Kalmar 
verkar för en hållbar konsumtion.  

Ett växande attraktivt Kalmar 
Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om 
framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Södermöre kommundelsnämnd ska bidra 
till Kalmars attraktivitet genom att öka andelen utrikesfödda medarbetare i kommunen, ha god dialog med 
företagare, gynna turism, och utveckla våra bibliotek och fritidsgårdverksamhet i hela Södermöre. 

Hög kvalite i välfärden 

Bästa skolkommun 
Fullmäktige har beslutat att Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner senast 2020 gällande 
förskola, skola och fritidshem. Södermöre kommundel ska bidra och se till att detta mål uppfylls. 
Nämndsmålen fokuserar på att öka kvalitén och likvärdigheten i undervisningen, öka trygghet och 
studiero samt att öka nöjdhet och inflytandet för elever och vårdnadshavare.  

Södermöres kommundelsnämnds processbild över 
målarbete med utgångspunkt från riskanalys i 
intern kontroll. 

Befolkningsprognos 2018 Snitt 2019-2022 Skillnad
Södermöre kommundel
Verksamhet
Förskola (1-5 år) 463 464 1

Grundskola (6-15år) 959 984 25
Äldreomsorg (80 år -) 359 368 9

Arbetsför ålder (19-64år) 3 927 3 758 -169

Övriga (65-79 år) 1 282 1 248 -34

Summa 7 320 7 152 -168

Befolkningsprognos Södermöre kommundel 2018-2022 
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Bästa omsorgskommun 
Inom omsorgsverksamheterna finns ett övergripande fullmäktigemål om att Kalmar kommun ska bli topp 
30 äldreomsorgskommun 2020. Södermöre kommundel har valt att fokusera på fem övergripande 
målområden vilka är; Nöjdhet, Inflytande, Jämställdhet, Trygghet och Trivsel. Utifrån dessa har mer 
detaljerade nämndmål, indikatorer och aktiviteter formulerats. 

Verksamhet, personal och arbetsmiljö 
Södermöre kommundel ska vara ett föredöme som arbetsgivare. En attraktiv och utvecklande arbetsplats 
som präglas av hög kompetens, öppenhet, delaktighet, jämställdhet och trygghet. Det ska vara positivt och 
meningsfullt att arbeta i kommundelen. 

Egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter  

Kommundelsutveckling och demokratiuppdrag 
Inom Södermöre kommundelsnämnds egna verksamhetsområden ingår kommundelsutveckling och 
demokratiuppdraget. Inom kommundelsutveckling ska nämnden verka för att vara en attraktiv och 
livskraftig landsbygd genom öka antalet invånare. För att uppnå målet krävs förutsättningar till attraktiva 
och hållbara samhällen med ett varierat bostadsbestånd och god service. När det gäller 
demokratiuppdraget ska nämnden främja demokratipåverkan, medbestämmande och ett aktivt utbyte med 
invånarna. Det innebär att nämnden arbetar med både befintliga plattformar och utvecklar nya möjligheter 
för invånare att vara med och påverka kommunens arbete.  
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Ekonomiska förutsättningar  
Driftsredovisning, förändringar i ram jämfört med 2018 
Kommunfullmäktige har tilldelat Södermöre kommundelsnämnd en budgetram på 227 mnkr för 2019.  
 

 
 
Tabellen ovan visar de rambudgetförändringar som skett från 2018 till 2019.  
 
Södermöre kommundelsnämnd har fått en utökad budget för fler barn och elever i Södermöre 
kommundel. Antalet barn i förskola ökar under kommande år för att sedan, som prognosen ser ut just nu, 
minska igen 2021. Dock är nybyggnationer av villor i Södermöre aktuellt och förskoleverksamheterna 
förutspår att minskningen 2021 kommer att utebli. Antalet elever i förskoleklass, fritidshem och 
grundskoleverksamheten kommer att öka kommande år. 
 

Förändringar 2019 jämfört med 2018
tkr tkr
Budgetram 2018 230 318
Fler barn och elever 3 812

Ökad vistelsetid i förskolan 426

Volymutveckling demografi -179

Kompensation för löneökningar jan-mars 1 088

Kompensation kostnadsökning, köpt verksamhet och löneökningar 151

Arvode vide ordförande 131

Effekt av komponentavskrivning 138

Läsa-skriva-räkna-garanti 32

Skolstart vid 6 års ålder 64

Nyanlända elever i grunskolan 32

Förslag från Skolkostnadsutredningen 8

Prao i årskurs 8 och 9 24

Betygssättning i moderna språk 8

Summa förändringar, KF budget dec 2018 5 735

Förändringar mellan förvaltningar
HSL-verksamhet till omsorgsnämnden -5 750
Uppdelning av medel för hjälpmedel från omsorgsnämnden 1 300

Hemrehab till omsorgsnämnden -517

Nattpatrull till omsorgsnämnden -560

Ramfinansiering av IT-verksamhet till IT-enheten -3 409

Summa förändringar mellan förvaltningar -8 936
Summa förändringar mellan 2018 och 2019 -3 201
Budgetram 2019 227 117
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Tilldelning för ökad vistelsetid i förskolan har också kompenserats inför 2019. Förskolorna i Södermöre 
har, jämfört med basåret 2014, ökat vistelsetiden från 30,7 timmar per vecka till 33,5 timmar per vecka 
2018, detta innebär en ökning av vistelsetiden med 2,8 timmar per vecka. Prognosen för 2019 gällande 
demografiutvecklingen i Södermöre kommundel pekar på en yngre befolkning än tidigare, vilket resulterar 
i en minskning av budgetramen för omsorgsverksamheten. Södermöre kommundelsnämnd får utökad 
budgetram för löneökningar, inköp av verksamhet, arvode för vice ordförande samt effekt av 
komponentavskrivning.  
 
Södermöre kommundelsnämnd erhåller även ett antal riktade statsbidrag, vilka följer nedan: 
 
Läsa-skriva-räkna-garanti är ett statsbidrag som syftar till att säkerställa att alla elever som behöver stöd, 
redan från förskoleklass får individuellt utformade stödinsatser för att nå de kunskapskrav som minst ska 
uppnås i svenska, svenska som andraspråk och matematik. 
 
Skolstart vid 6-års ålder är ett statsbidrag som ska kompensera för ett ökat antal elever i förskoleklass och 
fritidshem samt kompensera för förskoleklassens rätt till kostnadsfria skolmåltider samt kostnadsfri 
skolskjuts.  
 
Förslag från skolkostnadsutredningen är ett statsbidrag med utgångspunkt i resurstilldelning och ökad 
likvärdighet mellan skolor samt förändrad redovisning och ökad kontroll vilket genererar ökade 
administrativa kostnader. 
 
Nyanlända elever i grundskolan är ett statsbidrag som syftar till att stärka elevers kunskaper i det svenska 
språket genom att ge mer undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk 
 
Prao i årskurs 8 och 9 är ett statsbidrag som ska kompensera för ökade kostnader i samband med att 10 
dagar obligatorisk prao införts i årskurs 8 och 9. 
 
Betygssättning i moderna språk är ett statsbidrag som ska täcka ökade kostnader för personal och 
administration i samband med att betygssättning i moderna språk görs redan i årskurs 6. 
 
Södermöre kommundelsnämnd kommer 2019 överflytta budgetram för HSL, hemrehab och nattpatrull till 
Omsorgsnämnden. Omsorgsnämnden kommer 2019 att flytta rambudget för hjälpmedel till Södermöre 
kommundelsnämnd. IT-enheten kommer att överta budgetram för finansiering av IT-kostnader.  

Antal barn och elever 2018 2019 2020 2021

Verksamhet
Förskola 443 464 450 445

Fritidshem 438 427 430 433

Förskoleklass 99 96 96 114

Grundskola 862 899 896 905

År 1-3 320 323 303 293

År 4-6 296 313 326 328

År 7-9 246 263 267 284

Summa 1 842 1 886 1 872 1 897
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Faktorer för fördelning av budget 2019 

Pedagogisk verksamhet 
Antal barn och elever 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Det antal barn och elever som rambudgeten för det pedagogiska verksamheten grundar sig i uppgår till 
1 886 st. I Södermöre kommundel prognostiseras att enheterna kommer att ha 1 750 barn och elever i 
verksamheterna under 2019. Prognosen för de fristående verksamheterna samt de barn och elever som 
valt att gå i andra kommunala enheter i Kalmar kommun uppgår totalt till 121 st, vilket motsvarar 6,5 
procent av det totala barn och elevantalet. De verksamheter där flest barn och elever väljer andra 
verksamheter är förskoleverksamheter och högstadieverksamheten, där 12 procent respektive 9 procent 
väljer fristående enheter eller andra enheter i Kalmar kommun.  
 
Bakgrundsfaktorer 
Bakgrundsfaktorn inom förskoleverksamheten utgörs av 10 procent av förskoleverksamhetens 
budgetomslutning, vilket motsvarar 4 mnkr i budget 2019. I förskoleverksamheten används 
bakgrundsfaktorn för att upprätthålla och stärka grundbemanningen, bakgrundsfaktorn innebär också 
möjlighet att bibehålla de mindre barngrupperna. 
 
Bakgrundsfaktorn inom grundskoleverksamheten utgörs av 15 procent av grundskolans 
budgetomslutning, vilket motsvarar 10 mnkr i budget 2019. Bakgrundsfaktorn används till att etablera 
mindre undervisningsgrupper och för att kunna stärka upp grundbemanningen samt för att kunna tillsätta 
speciallärare.  
 
Enheter med få barn och elever 
Enheter med få barn och elever har i vissa fall svårigheter att nå budget i balans, då barn och elevpengen 
på vissa enheter inte täcker de grundläggande kostnaderna. I budgeten för 2019 fördelar Södermöre 
kommundelsnämnd en högre barn och elevpeng till de enheter som med hjälp av enbart barn och 
elevpeng har svårt att tillsätta en grundbemanning i skola och förskola.  
 
Utbildningspolitiskt program 
I budget 2019 har 0,4 procent av budgetramen för den pedagogiska verksamheten satsats på ett 
utbildningspolitiskt program. I det utbildningspolitiska programmet ingår för 2019 följande satsningar: 
utvecklingstjänster, gemensam rättning av nationella prov, fler specialpedagoger i förskola, estetiska 
lärprocesser och livslångt lärande. 
 
  

Antal barn och elever Södermöre Fristående BoU Ej utfördelat Total
2019
Verksamhet
Förskola 391 35 18 21 464

Fritidshem 435 13 2 -23 427

Förskoleklass 85 3 0 8 96

Grundskola 839 42 8 10 899

År 1-3 296 15 0 12 323

År 4-6 302 7 4 0 313

År 7-9 241 20 4 -2 263

Summa 1 750 93 28 16 1 886

Antal barn och elever 2019

Verksamhet
Förskola 464

Fritidshem 427

Förskoleklass 96

Grundskola 899

År 1-3 323

År 4-6 313

År 7-9 263

Summa 1 886



8 
 

Omsorgsverksamhet 
 
Resursfördelning 
Rambudgeten för omsorgsverksamheten fördelas utifrån antalet platser på respektive omsorgsboende. 
Beroende på vilken sorts omsorgskategori de olika boendena erbjuder, tilldelas därefter en budgetram per 
plats. Resursfördelningen per omsorgskategori visas nedan. 
 

 
 
Omsorgsboendena har inför 2019 omplanerats och en korttidsavdelning har bildats. Detta medför att 
antalet korttidsplatser har ökat och antalet somatiska platser minskat, omsorgsboendena har även minskats 
med en demensplats. Det totala antalet omsorgsplatser är dock detsamma som 2018. 
 

 
 
Hemtjänstverksamheten har under 2018 kunnat utföras med ett lägre pris per timme. Antalet 
hemtjänsttimmar ser, under 2019, ut att öka i omfattning jämfört med föregående år. Antalet 
hemtjänsttimmar för 2019 beräknas hamna på 23 436 timmar jämfört med det beräknade antalet för 2018 
som beräknades hamna på 20 717 timmar. Priset per hemtjänsttimme mellan 2018 och 2019 har minskat 
från 415 kr per timme till 386 kr per timme, vilket är en sänkning med 29 kr per timme. På det totala 
antalet timmar innebär denna sänkning en total på 0,7 mnkr. 
 
Omsorgspolitiskt program 
I budget 2019 har 0,4 procent av budgetramen för omsorgsverksamheten satsats på ett omsorgspolitiskt 
program. I det omsorgspolitiska programmet ingår för 2019 följande satsningar: socialt innehåll, 
individens behov i centrum och hemtjänst. 

Kultur och fritidsverksamhet 
 
Kultur och fritidspolitiskt program 
I budget 2019 har 0,4 procent av budgetramen för kultur och fritidsverksamheten satsats på ett kultur och 
fritidspolitiskt program. I kultur och fritidspolitiska programmet ingår för 2019 följande satsningar, digitala 
verktyg, bibliotek – mötesplats för alla, socialt utbyte och hbtq-certifiering av Södermöre för alla. 
 
  

Budgetfördelning omsorgsboende Korttid

Somatisk 0,65 0,75

Demens 0,78 0,78

Budgetfördelning omsorgsboende 2018 2019
Antal platser
Somatisk 68 66

Demens 8 7

Korttid 4 7

Summa 80 80
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Befolkningsprognos Södermöre kommundel 2018-2022 

Ekonomisk planering 2019-2020 
Prognosen generellt talar för ökad efterfrågan i Södermöres verksamheter samtidigt som skatteunderlaget 
minskar. Detta innebär att verksamheterna behöver vara innovativa och tänka nytt för att kunna uppnå 
budgetföljsamhet. De faktorer som är viktiga att ta i beaktande i den ekonomiska planeringen är 
prognosen över antal barn och elever i förskola, fritidshem och grundskola, prognos över andel personer 
som efterfrågar äldreomsorg, lokaltillgång samt innovativa lösningar för verksamhetsanpassning efter 
rådande förutsättningar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prognos över antal barn och elever i förskola, fritidshem och grundskola 
Enligt den nuvarande prognosen kommer andelen barn i förskola att befinna sig på en stabil nivå under de 
kommande åren. I Södermöre kommundel finns dock planerade områden för nybyggnation av villor och 
lägenheter. Denna nybyggnation kan innebära fler barnfamiljer i kommundelen och därmed en större 
efterfrågan av förskoleplats. Ökningen i förskola skulle även, efter några år, innebära ett större antal elever 
i grundskola och fritidshem. Den största ökningen enligt nuvarande prognos är i 
grundskoleverksamhetens senare år. 

 

Prognos över andel personer som efterfrågar äldreomsorg 
Befolkningsprognosen för Södermöre kommundel visar en ökning i åldern 80 år och uppåt. 
Nybyggnationen av lägenheter i Södermöre kommundel ger även de äldre en större möjlighet att bo kvar i 
kommundelen. Verksamheterna planerar för ökat antal omsorgstagare i hemtjänst och större vårdtyngd på 
Södermöres omsorgsboenden.  
 

Lokaltillgång 
Verksamheterna i Södermöre kommundel bedrivs i nuläget både i egna och i externa lokaler. I vissa fall är 
de externa lokalerna ej tillräckligt verksamhetsanpassade för att uppnå en optimal användning av personal. 
Mer verksamhetsanpassade lokaler skulle möjliggöra en större effektivitet i personalplaneringen, vilket i 
längden skulle kunna reducera personalkostnader. 

Innovativa lösningar för verksamhetsanpassning efter rådande förutsättningar 
Den ekonomiska prognosen talar för att behovet av förskola, grundskola, fritidshem och äldreomsorg 
kommer att öka samtidigt som kostnaderna inte tillåts öka i samma takt, vilket gör att verksamheterna 

Antal barn och elever 2018 2019 2020 2021

Verksamhet
Förskola 443 464 450 445

Fritidshem 438 427 430 433

Förskoleklass 99 96 96 105

Grundskola 862 899 914 923

År 1-3 320 323 313 303

År 4-6 296 313 326 328

År 7-9 246 263 275 292

Summa 1 842 1 886 1 890 1 906
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behöver tänka nytt. Den största kostnadsposten i Södermöre kommundelsnämnd är personalkostnaden, 
vilken står för 66 procent av de totala kostnaderna. För att kunna påverka kostnaderna är det därmed 
personalkostnaderna som behöver fokuseras på.  
 
Personal över verksamhetgränserna 
Personal som arbetar både inom pedagogisk verksamhet och inom omsorgsverksamhet är en möjlighet att 
effektivisera både personaltillsättning och personalkostnader. Tjänsten skulle kunna vara fördelad i 
förskola/fritids och omsorgsboende. Fördelarna skulle vara att verksamheterna var bemannade när 
respektive verksamhet har som mest att göra samt att det skulle kunna reducera antalet delade turer inom 
äldreomsorgen. I Södermöre kommundel ligger förskola och omsorgsboende i nära anslutning till 
varandra och skulle inte innebära långa transportsträckor.  
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Utmaningar och prioriteringar  
I arbetet med utmaningar och prioriteringar utgår Södermöre kommundelsnämnd från tre olika 
perspektiv, omvärldsutmaningar, verksamhetsutmaningar samt prioriteringar.  
 

 

Övergripande omvärldsutmaningar, verksamhetsutmaningar och priorietringar 
Omvärldsutmaningarna ger Södermöre kommundel förutsättningar för att bedriva sina verksamheter. 
Omvärldsutmaningarna är dock svåra att påverka och verksamheterna behöver kunna förändras utifrån 
omvärldens rådande förutsättningar. De omvärldsutmaningar som direkt påverkar Södermöre 
kommundelsnämnd är kommunikation på landsbygden, vilken är av stor vikt för att både invånare och 
personal ska se Södermöre kommundel som en attraktiv plats att bo, leva och arbeta i. 
Befolkningsprognosen visar att andelen personer som nyttjar verksamheterna i Södermöre 
kommundelsnämnd ökar, medan andelen i arbetsför ålder i kommundelsen minskar.  
 
Verksamhetsutmaningarna i Södermöre kommundelsnämnd grundar sig mycket i de förutsättningar som 
omvärlden ger. En stor del av de anställda i Södermöre kommundelsnämnd bor i kommundelen och en 
minskat antal personer i arbetsför ålder kan även innebära att det framöver kan bli svårare med 
kompetensförsörjning i verksamheterna. I och med att andelen personer som nyttjar verksamheterna i 
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Södermöre kommundelsnämnd ökar, ökar även efterfrågan av förskoleplatser, plats i grundskola och 
äldreomsorg, vilket ställer högre krav på verksamheterna när det gäller effektiv personalanvändning, 
lokalnyttjande samt hantering av omsorgsärenden med ökad vårdtyngd. För att kunna förbereda och 
förändra inför framtida förutsättningar behöver verksamheterna beakta utmaningar gällande effektiv 
implementering av digital teknik samt verksamhetsgemensamma tjänster. 
 
Prioriteringarna i Södermöre kommundelsnämnd syftar till att skapa en livskraftig landsbygd, där 
Södermöre kommundel ska vara en attraktiv plats att leva och bo på. Södermöre kommundelsförvaltning 
ska vara en attraktiv arbetsgivare och verksamheterna ska hålla god kvalité. Verksamheterna ska satsa på 
digitalisering och planera för verksamhetsgemensamma tjänster.  

Utmaningar och prioriteringar i pedagogisk verksamhet 

Utmaningar 
Skrivningar om digital kompetens har förtydligats och förstärkts i läroplaner, kursplaner, examensmål och 
ämnesplaner. De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar sin digitala kompetens. 
Verksamheter inom pedagogisk omsorg står inför utmaningar med att förändra arbetssätt och metoder för 
att höja kvalitén och öka effektiviteten. Teknikens roll är att möjliggöra förändringen, de nya arbetssätten 
och att accelerera effekterna. Digital teknik har skapat nya förutsättningar för arbete och samarbete, och 
utmaningen för skolan är att dra nytta av dessa nya förutsättningar på ett effektivt sätt. Eftersom det är ett 
förändringsarbete blir skolans ledare centrala för ett framgångsrikt arbete. Det räcker inte med att lärare 
blir duktigare på att använda datorer. Arbetssätt, digitala lärresurser och elevuppgifter måste förändras, 
inte bara i några klassrum utan i alla. Och inte hur som helst, utan på ett systematiskt sätt som innebär att 
man arbetar målmedvetet över lång tid. Södermöre kommundelsförvaltning har sedan april 2018 en 
anställd IKT-pedagog som står till förfogande till utvecklingsarbetet inom digitaliserings möjligheter i alla 
led. 
 
Undervisningen ska bedrivas i enlighet med målen i läroplanen och utvecklas kvalitativt. Detta kräver att 
verksamheten ständigt provas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och 
utvecklas. Elever ska genom strukturerad undervisning ges ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd i den 
omfattning som behövs för att skapa förutsättningar för att eleverna når de kunskapskrav som minst ska 
uppnås och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Skolan har därtill ett 
kompensatoriskt uppdrag som säger att alla elever har rätt att nå så långt som möjligt oavsett 
förutsättningar. Skolans elevhälsa spelar en viktig roll för välmåendet hos eleverna. För att nå en hög 
måluppfyllelse är det viktigt att våra elever först ha nått en hög måuppfyllelse, dvs. att våra elever mår bra 
för att kunna inhämta så mycket kunskaper som möjligt. Södermöre kommundelsförvaltning har under 
2018 utökat kuratorsorganisationen och en positiv utveckling bör kunna ses inom en snar framtid. Även 
inom förskola har elevhälsan utökats med anställning av specialpedagog som står till alla Södermöre 
kommundels förskolors förfogande. Utmaningen för skolan blir att vända ett par års negativ trend 
gällande sjunkande meritvärde och måluppfyllelse för avgångselever i år 9. 

Prioriteringar 
Utifrån utbildningspolitisk vision för Kalmar kommun 2016-2019 har Södermöre kommundelsnämnd 
upprättat ett utbildningspolitiskt program för varje budgetår. Programmet bryter ned visionen i ett årligt 
program där nämnden specificerar satsningar som syftar till att stärka måluppfyllelsen av den 
utbildningspolitiska visionen. Kalmar ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Utifrån detta vill 
nämnden utarbeta ett program som fullföljer påbörjade satsningar samt initiera nya.  
Till den utbildningspolitiska visionen och det utbildningspolitiska programmet knyts nämndens strategiska 
medel i respektive års budget. Syftet är att nämnden skall kunna sätta pengar direkt bakom satsningarna i 
det utbildningspolitiska programmet.  
Nämndens strategiska medel i Södermöre kommundelsnämnds budget för år 2018 uppgår till cirka 615 
tkr, vilket motsvarar cirka 0,4 % av Södermöres skolbudget. 
 
Kalmar kommuns utbildningspolitiska vision inleds med: 
Kunskap och kreativitet skapar Sveriges bästa skolkommun 
– Kalmar, en kommun med kunniga, trygga, självständiga och kreativa barn och elever!! 
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  tkr 

1 Utvecklingstjänster 250 
2 Gemensam rättning av nationella prov 90 
3 Fler specialpedagoger i förskolan 180 
4 Estetiska lärprocesser Ateljén-Byteatern-Länsmuséet 65 
5 Livslångt lärande och Att lära sig om livet 30 

 
Summa 615 

 

Utmaningar och prioriteringar i omsorgsverksamhet 

Utmaningar 
Antalet äldre som kommer behöva stöd från omsorgen ökar kraftigt inom de närmaste åren samtidigt som 
yrkesverksamma minskar i förhållande till det ökande antalet äldre. Det innebär att verksamheten måste se 
på andra lösningar gällande utförande av arbetsuppgifter inom omsorgen. Digitaliseringen går snabbt 
framåt och redan idag finns det en hel del teknik inom området e-hälsa med syftet att skapa självständighet 
för den enskilde samtidigt för att rusta inför den väntande brist av undersköterskor verksamheten kommer 
stå inför de kommande åren. För att kunna implementera ny teknik i verksamheten krävs det att 
grundförutsättningar som fungerande och tillfredställande nätverksuppkoppling med fler accesspunkter. 
Det måste också finnas en support och tydliga föreskrifter hur tekniken skall och får användas i 
verksamheten, för att kvalitétssäkra arbetet inom omsorgen kopplat till teknik. Det är en investering som 
är mycket kostsam för verksamheterna. 
 
Otillgänglig kollektivtrafik gör det svårare att få nya medarbetare till Södermöre. Då kollektivtrafiken är 
begränsad under vissa tider på dygnet upplevs det som svårt att ta sig till arbetet utan tillgång till egen bil 
och körkort. En dialog med Kalmar Läns Trafik (KLT) förs mellan Södermöre kommundelsförvaltning 
och KLT gällande kommunikationsfrågor med buss och närtrafik. Förvaltningen lägger mycket kraft läggs 
vid att skapa nöjda medarbetare, de är de bästa ambassadörerna för kommundelens framtida 
kompetensförsörjning. 

Prioriteringar 
Omsorgspolitiskt program 
Utifrån Kalmar kommuns fullmäktigemål att Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa 
äldreomsorgskommuner, år 2020, vill nämnden göra prioriterade satsningar för att målet ska uppnås i det 
omsorgspolitiska programmet 2019. Till programmet knyts nämndens strategiska medel i respektive års 
budget. Syftet är att nämnden ska kunna avsätta medel direkt bakom satsningarna i det omsorgspolitiska 
programmet. Nämndens strategiska medel i Södermöre kommundelsnämnds budget för 2019 uppgår till 
cirka 259tkr vilket motsvarar cirka 0,4 % av Södermöres omsorgsbudget. 
För budgetåret 2019 gör nämnden följande satsningar: 
 
 

 
 Omsorgspolitiskt program 2019 tkr 

1 Socialt innehåll 120  
2 IBIC Individens behov i centrum 89  
3 Hemtjänst 50  

 
Summa 259  

 
Individens behov i centrum 
IBIC (Individens behov i centrum) är ett systematiskt arbetssätt med dokumentation av individens behov. 
Arbetssättet innebär en kvalitétssäkring av biståndshandläggningen, genomförandeplaner och annan social 
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dokumentation som utförs av medarbetare på vård- och omsorgsboenden eller in hemtjänst. 
Implementeringen av IBIC påbörjades under 2018 och kommer fortsätta under 2019-2020. Införandet av 
IBIC är ett stort projekt som påverkar arbetssätt för såväl biståndshandläggare, undersköterskor som 
enhetschefer. Målet är en kvalitétshöjning i verksamheten men under implementeringstiden tillkommer 
ökade behov av resurser på handläggarsidan, avsatt tid för kompetensutveckling för all personal samt 
utbildningsinsatser i nya IT-system. 
 

Utmaningar och prioriteringar för ett växande och attraktivt Kalmar 

Utmaningar 
En övergripande utmaning är att biblioteken ska vara en mötesplats för alla. I utmaningen ingår både 
jämställdhet och jämlikhet med barn, unga och vuxna som målgrupp. En mötesplats för alla innebär också 
att biblioteken erbjuder en varierad och hög servicenivå inom fler områden än böcker. Här ingår 
digitalisering som en del. Biblioteken ska bistå med digitala verktyg och arbeta för att öka den digitala 
kompetensen bland invånare som i sin tur ökar den digitala delaktigheten. 
 
Biblioteken når oftare kvinnor än män, det mäts i utlåningsstatistik och även under de evenemang som 
biblioteken genomför. Bilden känns igen från hela landet. En utmaning för biblioteken är att arbeta för en 
mer jämställd verksamhet vad gäller aktiva låntagare och publik på evenemang.  
 
En utmaning som kvarstår från tidigare år är att öka tillgängligheten för besökarna i Påryd genom 
meröppet. En restaurering av biblioteket i Påryd skulle innebära att biblioteket utvecklas till att vara en 
mer dynamisk mötesplats med varierande aktiviteter och samhällsservice.  
 
Utmaningar för Södermöre för allas verksamhet är att ha verksamhet för hela kommundelen och utöka 
samverkan mellan omsorgen/träffpunkterna på fler platser än i Ljungbyholm. 
 
Det är också en utmaning att nå fler ungdomar som tar del av fritidsgårdsverksamheten samt att få fler 
ungdomar att engagera sig i de olika nätverken av grupper och råd som samordnas av fritidsgården.  

Prioriteringar 
Inför 2019 har ett kultur- och fritidspolitiskt program tagits fram. Nämndens strategiska medel i 
Södermöre kommundelsnämnds budget för år 2019 uppgår till cirka 21 tkr, vilket motsvarar 0,4 procent 
av Södermöre kommundelsnämnds budget för kultur och fritid. För budgetåret 2019 vill Södermöre 
kommundelsnämnd göra följande satsningar: 
  

 
  tkr 

1 Digitala verktyg, som ökar den digitala delaktigheten bland 
invånare 7 

2 Bibliotek är en mötesplats för barn, unga och vuxna 6 

3 Socialt utbyte mellan åldersgrupper i hela kommundelen 4 

4 Hbtq-certifiera fritidsgården, Södermöre för alla 4 

 
Summa 21 

 

Utmaningar och prioriteringar för kommundelsutveckling och demokratiuppdrag  

Utmaningar 
Utmaningar inom demokratiuppdraget är att öka engagemanget inom de olika demokratiska plattformarna 
som kommundelsnämnden arbetar med så som medborgarpanelen.  
 
En kvarstående utmaning är att arbeta för ett varierat bostadsbestånd. De flesta av orterna i Södermöre 
har haft en ökande befolkningstillväxt, vissa med en ökning på nästan två procent per år de senaste två 
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åren. Det ställer krav på kommunen att möta upp behovet både vad gäller planlagd mark för villor men 
också i form av lägenheter så att samhällena ges förutsättningar att växa. Detta hänger ihop med att verka 
för att bibehålla en god service på orterna, här är handlarna nyckelpersoner och en utmaning är att stötta 
dem genom att informera om möjligheter att bli servicepunkter samt andra möjligheter till stöd inom det 
offentliga. 
 
Flera invånare och föreningar i Södermöre framför synpunkter på kollektivtrafiken, både vad gäller 
närtrafiken och de linjelagda turerna. En utmaning är att fortsätta dialogen med Kalmar länstrafik samt att 
lyfta alternativ till kollektivtrafiken, så som skjutsgrupper.  
 
Fiber är en fortsatt utmaning. Under 2019 har vi gått in i etapp två av utbyggnaden på landsbygden. 
Kommundelsförvaltningen är fortsatt med och tar del av, och stödjer processen. 

Prioriteringar 
Under 2019 är det prioriterat att arbeta fram ett program inför uppmärksammandet av att Södermöre 
kommundelsnämnd fyller 20 år, år 2020. Programmet ska rikta sig till invånare, personal, brukare, elever 
och barn i förskolan. Programmet tas fram tillsammans med verksamheterna.  
 
Under 2019 ska kommundelsnämnden prioritera att få fler medlemmar till medborgarpanelen. Södermöre 
kommundelsnämnd ska även fokusera på uppsökande verksamhet så som representation vid evenemang, 
medverka vid frukost för invånare, föreningar och företagare. Fler invånare och även anställd personal 
som i många fall både bor och verkar i kommundelen ska nås genom att förvaltningskontoret tillsammans 
med nämnden förlägger arbetstid och evenemang i hela kommundelen. På så sätt arbetar 
kommundelsnämnden proaktivt med att utveckla nya, och förfina befintliga metoder för att nå fler 
invånare under evenemang och via olika plattformar. 
 
I vår region väljer allt fler ungdomar att flytta för studier och arbete i storstadsregionerna. Det innebär att 
vi har en stark överrepresentation av barn och äldre i ålderspyramiden. En målsättning är därför att så 
många som möjligt när de väl skapar familj ska välja att återkomma med hänvisning till att man själv haft 
en god uppväxt, något man också vill ge sina egna barn. För att uppnå detta prioriterar 
kommundelsnämnden, som en del av demokratiuppdraget, arbetet med att stärka ungdomars delaktighet 
och inflytande och skapa goda förutsättningar för ungas villkor i kommundelen. 
 
Södermöre kommundelsnämnd ska fortsätta arbeta för ett varierat bostadsbestånd, det innebär att följa 
utvecklingen och föra fram behov till sakkunniga tjänstemän och berörda politiker.  
 
Södermöre kommundelsnämnd ska också prioritera att stötta handlarna i Södermöre genom att 
upprätthålla servicenivån på landsbygden. Det innebär att informera berörda butiker om 
servicepunktsavtalet samt andra stödmöjligheter inom det offentliga.  
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Kvalitet i verksamheten 
Ordning och reda i ekonomin  
Det ekonomiska målet för 2019 för Södermöre kommundelsnämnd är att uppnå en ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet. Inför det ekonomiska arbetet 2019 har nämndsmålet brutits ner till alla 
enheter i Södermöre kommundelsnämnd. Varje enhet har utifrån sin egna riskanalys tagit fram aktiviteter 
som syftar till att uppfylla målet om en ändamålsenligt och kostnadseffektiv verksamhet. Nämndsmål och 
enhetsmål kommer att följas upp och analyseras inför varje tertial. 

Ett grönare Kalmar 

God vattenstatus - Sveriges bästa vattenkommun  
Kalmar kommun vill skapa ett vattensmart samhälle där vattnet räcker till för allas behov och är fritt från 
ämnen som påverkar miljön eller människans hälsa negativt. Övergödningen av Kalmarsund ska minska, 
så att havet kan fortsätta bidra till livskvalité hos innevånare och besökare. Södermöre 
kommundelsnämnds mål för 2019 är att fortsätta verka för som en länk mellan kommunen och 
lantbrukare i Södermöre kommundel för att skapa kunskapsspridning av möjligheter till biogas. 
Vattenanvändningen i kommunkoncernen minska med 10 procent från 2015 till 2020.  

Fossilbränslefri kommun 2030 
Kalmar ska bli fossilfritt till 2030. Södermöre kommundelsnämnd ska under 2019 se över det hållbara 
resandet både inom den kommunala verksamheten samt för invånarna i kommundelen. Dialog med KLT 
gällande kollektivtrafik på landsbygden kommer ske löpande, plan för införande av skjutsgrupp kommer 
ses över, förutsättningar för miljöeffektiva möten ses över och implementeras istället för att fysiskt vara på 
plats.  Planen ligger fast att Södermöre kommundelsnämnd ska byta till elbilar i samband med att avtal går 
ut på befintliga bilar. 

Cirkulär konsumtion 
I Kalmar kommun ska vi utnyttja alla resurser så effektivt det bara går. Matsvinn ska minimeras och allt 
avfall källsorteras. Arbete med minskat matsvinn sker på vård och omsorgsboenden med fortsatt 
implementering av socialpedagogiska måltider vilket är ett steg att skapa högre kvalité kring 
måltidssituationen med förhoppningen att omsorgstagare äter med av den kost som erbjuds. Under 2019 
inventeras användandet av så kallade ”gröna påsar” där matavfall sorteras och slängs. I de verksamheter 
där det inte finns idag så införs gröna påsar under nästa år. På skolor mäts matsvinnet och följs upp 
årligen. Energianvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2018 till 2022.  

Ett växande attraktivt Kalmar 

Företagsklimat 
Fullmäktige har beslutat att Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna avseende företagsklimat. 
Företagsklimatet i Södermöre ska spegla en livskraftig landsbygd. För att uppnå det ska Södermöre 
kommundelsnämnd fortsättningsvis dela ut Årets företagare i Södermöre i samverkan med Södermöre 
företagarförening. Samarbetet med företagarföreningen ska fortsätta genom att medverka på föreningens 
träffar och genom till exempel Event Södermöre.  

Attraktiv kommun 
Fullmäktige har beslutat att Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna i Sverige att besöka, att växa 
upp, bo och åldras i. För detta ska Södermöre kommundelsnämnd fortsätta arbeta med att stötta 
turistfoldern Upplev Södermöre som tas fram i samverkan med föreningar och företag. Södermöre 
kommundelsnämnd ska fortsätta arbeta för att en film om Södermöre görs samt att identifiera pärlor i 
Södermöre med hjälp av invånarna. Pärlor i Södermöre kan bli en publikation som delas ut under 
Södermöres 20 årsfirande. 
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Ökande mångfald  
Kalmar kommun arbetar för att ta tillvara nyanländas kompetens och arbetslivserfarenhet genom att 
anställa fler personer med olika bakgrund. Fulmäktige har beslutat att andelen utrikesfödda medarbetare i 
kommunen ska öka. Utifrån det har Södermöre kommundelsnämnd beslutat om följande mål för 
verksamheterna 
 

• Andelen utrikesfödda medarbetare ska öka. 
 

Bibliotek för alla  
Södermöre kommundelsnämnd fattar beslut om målet Bibliotek för alla, detta innebär att biblioteken 
spelar en viktig roll i den lokala utvecklingen och är en del i kommundelens utveckling. Biblioteken ska 
möta de behov som allmänhet, studerande, företag, föreningar/organisationer och förvaltningar har. 
Biblioteken är en mötesplats för alla i samhället och de anammar digitaliseringens möjligheter i 
verksamhetsutveckling och i folkbildning. Kulturarrangemang i bibliotekets regi ska erbjudas i hela 
kommundelen och fungera som informella demokratiska mötesplatser där invånare, 
föreningsrepresentanter, företagare, verksamhetsföreträdare och nämndledamöter kan träffas. Vid 
renovering/nybyggnation av biblioteken ska biblioteken tillgängliggöras med meröppet. Biblioteken i 
Södermöre ska arbeta med att försöka uppnå en jämn fördelning mellan könen vad gäller aktiva låntagare 
samt besökare vid evenemang. 

Södermöre/fritidsgård för alla  
Södermöre kommundelsnämnd fattar beslut om mål för verksamheten Södermöre för alla. Södermöre för 
alla ska främja ett socialt utbyte mellan åldersgrupper. Södermöre för alla ska ha verksamhet för hela 
kommundelen och utöka samverkan mellan omsorgen/träffpunkterna på fler platser än i Ljungbyholm 
framöver. Verksamheten ska arbeta med varierade metoder för att nå fler och locka nya ungdomar. 
Jämställdhet och jämlikhet ska genomsyra verksamhetens arbete och de målgrupper personalen arbetar 
gentemot. 

Hög kvalite i välfärden 

Bästa skolkommun 
Fullmäktige har beslutat att Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner senast 2020 gällande 
förskola, skola och fritidshem. Södermöre kommundel ska bidra och se till att detta mål uppfylls. 
Södermöre kommundelsnämnd har beslutat följande nämndsmål som fördelas vidare för verksamheterna: 
 
• Kvalitén i undervisningen ska öka 
• Likvärdigheten i utbildningen ska öka 
• Trygghet och studiero ska öka 
• Nöjdheten hos vårdnadshavare ska öka 
• Nöjdhet och inflytande för elever ska öka 

Bästa äldreomsorgskommun 
Fullmäktige har beslutat om målet att Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 
2020 (I SKL:s Öppna jämförelser). Utifrån det har Södermöre kommundelsnämnd beslutat om följande 
detaljerade mål för verksamheterna: 
 
• Fler omsorgstagare ska känna inflytande, delaktighet och uppleva självbestämmande i verksamheten. 
• Öka andelen som är sammantaget nöjda med vård- och omsorgsboende samt hemtjänst. 
• Öka andelen omsorgstagare som är nöjda med utbudet av sociala aktiviteter i vård- och 

omsorgsboende. 
• Öka andelen omsorgstagare som är nöjda med möjligheten till utevistelse i vård- och omsorgsboende. 
• Öka andelen omsorgstagare som är nöjda med boendemiljön i vård- och omsorgsboende. 
• Minska antalet olika personal som omsorgstagare möter under en 14-dagras period i hemtjänsten. 
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• Nattfastan ska inte överstiga 11 timmar för omsorgstagare på vård-och omsorgsboende. 
• Minska fallskadorna i vård- och omsorgsboende samt hemtjänst. 
• Minska läkemedelsavvikelser som orsakar förändrat hälsotillstånd i vård- och omsorgsboende samt 

hemtjänst. 

Verksamhet, personal och arbetsmiljö 

Jämställdhet 
Kommunfullmäktige har beslutat att ett av kommunens långsiktiga mål är jämställd verksamhet. 
Tidsmässigt förväntas målet vara uppfyllt senast 2022. Att jämställdhetssäkra kommunens 
verksamheter innebär att alla verksamheter säkerställer: 
 
• Likvärdig service och bemötande 
• Likvärdig myndighetsutövning 
• Likvärdig resursfördelning 
• Jämställd makt och inflytande 
 

till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet. Arbetet med att 
jämställdhetssäkra verksamheten fortsätter under 2019.  
 
Arbetet med att jämställdhetssäkra verksamheten görs genom att all framtagen statistik ska vara uppdelad 
på kön så långt det är möjligt. Betydande skillnader i resultat mellan kvinnor och män analyseras och 
vidare vidtas åtgärder för att minska skillnader mellan könen. Under 2018 tog förvaltningen fram en 
kompetensutvecklingsplan gällande jämställdhet som under 2019 implementeras i verksamheten. 
Kompetensutvecklingsplanen berör samtliga inom Södermöre kommundelsförvaltning. 

E-hälsokommun 
Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år 2022. En ny e-hälsostrategi togs fram 2018 och utifrån olika 
behovsområden prövas ny teknik i verksamheten. Nytt hjälpmedel gällande läkemedelshantering kommer 
att prövas inom hemtjänsten under 2019. Idag har enstaka omsorgstagare flera besök per dag för endast 
att hantera sina läkemedel. För att öka omsorgtagares självständighetet så tar vi hjälp av utvecklingen i 
tekniska lösningar gällande e-hälsa. En läkemedelsrobot minskar också på resandet med bil för 
hemtjänsten vilket bidrar till en mer resurseffektiv verksamhet och har en positiv inverkan på miljön. 

Den snabba teknikutvecklingen – digitalisering i våra verksamheter 
Digitaliseringsresan inom välfärdssektorn kommer att medföra ändrade arbetssätt och nya kompetenskrav 
som kommer att beröra all vår personal – både befintlig och kommande. Digitaliseringen ska göra livet 
lättare för invånare, företagare och besökare och skapa förutsättningar för tillväxt och innovation. . Under 
2019 påbörjas ett projekt mellan en skola och vård-och omsorgsboende. Tillsammans arbetar barn och 
äldre med att bygga upp en by i närområdet i formen hur det såg ut i byn ”förr i tiden”. Detta görs med 
hjälp av 3D-teknik. Samarbete mellan barn och äldre är ett led i arbetet med Generationer i Samverkan 
och främjar det sociala innehållet och skapar en aktiv och meningsfull vardag för barn och äldre. 

Utveckling av medarbetarskapet 
Medarbetare i kommunen har en hög grad av ansvar och kompetens. De ansvarar ofta för processer, 
verksamhetsutveckling och projekt utan att ha ett chefsansvar, vilket bidrar till ett mer aktivt och 
självständigt medarbetarskap. Att främja delaktighet och inflytande, hälsa och att stödja karriär och 
kompetensutveckling blir fortsatta utmaningar de närmaste åren. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden 
och andel medarbetare som arbetar heltid ska öka. Utifrån det har Södermöre kommundelsnämnd beslutat 
om följande detaljerade mål för verksamheterna: 

• Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang HME 
• Sjukfrånvaron ska minska förvaltningen 
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Egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter 

Kommundelsutveckling  
Södermöre kommundelsnämnd har fattat beslut om målet för kommundelsutveckling:  

• Södermöre kommundel är en attraktiv och livskraftig landsbygd.  
Södermöre kommundel är en attraktiv och livskraftig landsbygd genom att vi har en ökning av invånare. 
För att uppnå målet krävs förutsättningar till attraktiva och hållbara samhällen med ett varierat 
bostadsbestånd och god service. För att uppfylla målet har nya aktiviteter tagits fram och befintliga 
aktiviteter fortsätter att mätas. Befintliga aktiviter är att mäta invånarantalet samt verka för 
fiberutbyggnaden på landsbygden. Nya aktiviteter är att stötta butiker på landsbygden genom 
servicepunktsavtalet och genom dialog för att bibehålla en god servicenivå på landsbygden. Vi ska också 
verka för ett varierat bostadsbestånd på landsbygden (ständigt fråga och föra fram behov), vi ska 
genomföra workshop med skjutsgruppen tillsammans med minst ett byalag samt arbeta för extraturer med 
Kalmar länstrafik under något av sommarens evenemang. Det sista nytillkomna målet är att arbeta fram 
ett program inför uppmärksammandet av Södermöres 20 års firande år 2020.    

Demokratiuppdraget 
Södermöre kommundelsnämnd har fattat beslut om målet för demokratiutveckling: 

• Södermöre kommundelsnämnd främjar demokratipåverkan, medbestämmande och ett aktivt 
utbyte med invånarna.  

För detta arbetar kommundelsnämnden med befintliga plattformar gentemot invånares möjlighet att ta del 
av och kunna påverka kommunens arbete. Kommundelsnämnden arbetar proaktivt med att utveckla nya, 
och förfina befintliga metoder för att nå fler invånare under evenemang och via demokratiska plattformar. 
För det har nya aktiviteter tagits fram, en aktivitet tas bort av tre befintliga. De nya aktiviteterna är att 
antalet invånare som nås via evenemang och dialoger ska följas och jämföras mot kommande år. Vi ska 
även öka antalet medlemmar i medborgarpanelen, Södermöre kommundelsnämnd ska aktivt arbeta för att 
nå fler invånare och personal genom uppsökande verksamhet samt att arbeta för att deltagarna vid 
medborgardialoger ska vara jämställda (40/60 %). Aktiviteterna att nå fler invånare på Södermöre 
kommundels Facebook-sida och att fler invånare ska nås under demokrativeckan 2019 än vad som gjordes 
under demokrativeckan 2018, ligger kvar från föregående år.  
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Personal 
Antal årsarbetare i Södermöre kommundelsnämnd 

 
 
Totalt ökar antalet anställda i Södermöre med 6 personer, det vill säga 1,5% mellan 2017 och 2018 och det 
är tydligt att andelen tillsvidareanställd personal som ökar. Att andelen AVA-tjänster, allmän 
visstidsanställning, minskar beror troligtvis på att dessa istället får en tillsvidareanställlning.  

Procentuell fördelning mellan anställningstyper 

 
Södermöre kommundelsförvaltning speglar så när på en procentenhet Kalmar kommuns andel 
tillsvidareanställd personal. Södermöre har 88,2% tillsvidareanställd personal i oktober 2018, medan 
Kalmar kommun har 89,2%. Även när det kommer till andelen visstidsanställd personal är bilderna lika, 
Södermöre kommundel har totalt 11,9% månadsanställda med visstidsanställning varav 5,2 % av dessa är 
vikariat och 5,7 % är AVA-anställningar, medan Kalmar kommun har totalt 10,8% månadsanställda på 
visstid, varav 5,0 % på vikariat och 4,9 % på allmän visstidsanställning.  
Gruppen övriga uppgår till max 1 % i bägge bilder och innehåller anställningsformer som till exempel 
provanställning, vistidsanställning för personer över 67 och gruppen lärare utan examen. 

Andel anställda kvinnor och män i Södermöre kommundel 
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Resultatet för andelen anställda kvinnor och män är en siffra som rör sig trögt. Under tre års tid har 
fördelningen mellan kvinnor och män rört sig 0,2 %, från 11,7% män och 88,3% kvinnor både 2016 och 
2107 till 11,9% män och 88,1% kvinnor 2018. Samma trögförändring i fördelning återfinns i Kalmar 
kommun i stort. På tre års tid har fördelningen mellan män och kvinnor rört sig 0,3 % till männens fördel.  

Att andelen kvinnor i Södermöre kommundel är högre än i Kalmar kommun i stort beror till stor del på 
Södermöre kommundelsförvaltnings verksamheter och yrkesgrupper, vilka traditionellt sätt är 
kvinnodominerade.  
I omsorgsverksamheten går det att se en ökning i andelen anställa män. Mellan 2016 och 2017 skedde en 
ökning på 0,3 % fler anställda män, från 4,1 % till 4,4 %, och 2018 ligger andelen anställda män i 
omsorgsverksamheten på 5,8 % vilket är en ökning på 1,4 procentenheter. 
I den pedagogiska verksamheten har det inte skett någon direkt förändring i fördelningen mellan kvinnor 
och män under de senaste tre åren, utan fördelningen har stadigt legat på drygt 15 % (15,2% - 15,5%). 

Pensionsprognos 

 
 
Under de kommande fem åren, 2019-2023, förväntas 33 personer anställda i Södermöre 
kommundelsförvaltning gå i pension (beräknat på antagandet om pensionsavgång vid 65 år).  
12 av dessa anställda befinner sig inom omsorgsverksamheten, 19 inom den pedagogiska verksamheten 
och 2 inom kultur- och fritidsverksamheten.  
 
Kommande pensionsavgångar bevakas och planeras inför vid ny- och ersättningsrekryteringar och ses 
över återkommande under året.  

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaro i % av arbetad tid, jämförelse januari till september 2018 

 
Verksamheter Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 

Kalmar Kommun 7,5% 8,8% 7,7% 6,1% 5,5% 4,8% 3,8% 4,9% 6,3% 

Södermöre kommundelsnämnd 7,1% 7,1% 8,4% 5,9% 5,6% 4,7% 3,4% 5,8% 6,8% 

Barn- och ungdomsnämnd 7,1% 8,7% 8,0% 6,1% 5,6% 4,4% 3,4% 4,5% 6,0% 
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Omsorgsnämnd 8,9% 10,6% 9,2% 7,6% 7,4% 6,4% 4,9% 5,8% 7,8% 

SKDN Omsorgsverksamhet 10,8% 10,9% 13,0% 11,5% 10,0% 8,3% 7,0% 10,5% 10,0% 

SKDN Pedagogisk verksamhet 5,4% 5,5% 6,1% 3,4% 3,7% 2,9% 1,5% 3,0% 5,6% 
 
Diagramet visar sjukfrånvaron månad för månad i jämförelse med Kalmar kommun och 
fackförvaltningarna. I tabellen under står även Södermöres två stora verksamhetsområden med för 
jämförelse. Södermöre kommundel följer över lag Kalmar kommuns kurva, med viss skillnad i feb-mars 
samt en svag ökning under hösten.  
 
Södermöre kommundel jämför återkommande sjukfrånvarostatistik med fackförvaltningarna.  
Sjukfrånvaron för Södermöres pedagogiska verksamhet ligger under snittet för både Kalmar kommun i 
stort samt Barn- och ungdomsnämnden medan sjukfrånvaron i omsorgsverksamheten ligger högre i 
Södermöre jämfört med Omsorgsnämnden och Kalmar Kommun.  
 
Stort fokus ligger framåt på att hitta lösningar för att få ner sjukfrånvaron inom omsorgsverksamheten 
och insatser planeras för genomförande under 2019.  

Personalsatsningar 

Utveckla hälsofrämjande arbetsplatser 
En projektgrupp är tillsatt centralt utifrån arbetet med den fysiska arbetsmiljön på förskolor och skolor i 
Kalmar kommun, med syftet ” En god fysisk arbetsmiljö minskar risken för ohälsa samt ökar 
möjligheterna till trivsel och välbefinnande vilket bidrar till bättre arbetsprestationer”. Projektgruppen har 
tagit fram modell för utformningen av standardarbetsplatser och standardarbetsrum som blivit fastställd i 
samverkan, och genomförandet har börjat på vissa skolor i kommunen.  
 
I omsorgsverksamheten sker ett fortsatt arbete med att systematiskt se över arbetsmiljön. En del i detta är 
arbetet med att minska mängden delade turer samt att chefer och skyddsombud i äldreomsorgen gått 
utbildning i SAM . 

Fokus på hälsa 
Under 2018 har kommundelen fortsatt att främja hälsan hos medarbetare genom olika hälsofrämjande 
satsningar arrangerade av Södermöres AktivtLiv. Detta fortsätter under 2019 med hälsoutmaning för all 
personal i kommundelen samt möjlighet att gå matlagningskurs, sjunga i kör, yoga, vandringar mm. Till 
våren arrangeras Södermöres egna lopp för de som vill gå, jogga eller springa 5 km. 

Kompetensutveckling 
Att erbjuda och planera för kompetensutveckling är viktigt i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare, 
och nödvändigt för att kunna möta de krav och behov som finns i de olika verksamheterna.  
Övergripande kompetensutvecklingsplaner finns för den pedagogiska verksamheten och 
omsorgsverksamheten i Södermöre kommundelsförvaltning. Alla chefer gör årligen, tillsammans med sina 
medarbetare, individuella kompetensutvecklingsplaner för respektive medarbetare vid medarbetarsamtalet 
för kommande år. 
 
Under 2019 kommer tre undersköterskor utbildas till förflyttningsinstruktörer för att kunna hålla 
utbildning i förflyttningskunskap för medarbetare i kommundelen, detta för att i större utsträckning kunna 
möta behovet av kompetensutveckling på området. 

Rätt till heltid vid varje nyanställning 
Att erbjuda heltid som norm, med möjlighet att önska sysselsättningsgrad är ett nämndsmål. Heltid ska 
alltid erbjudas vid nya tillsvidareanställningar och inriktningen är att fler redan anställda medarbetare ska 
jobba heltid i större utsträckning än idag.  
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I Södermöre kommundel finns det fortfarande verksamheter där anställda inte jobbar heltid. I dessa 
verksamheter erbjuder man idag full sysselsättning genom tid i resurs- eller förstärkningspool, då full 
sysselsättning ibland inte är möjlig på den egna enheten.  
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Driftsbudget 
Budget per verksamhetsområde 
Rambudgeten för Södermöre kommundelsförvaltning uppgår 2019 till 227 mnkr. Rambudgeten fördelas 
mellan verksamheterna enligt bilden nedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Driftsredovisning per verksamhet 
Tabellen nedan visar en jämförelse mellan 2018 och 2019 gällande intäkter, kostnader och dess netto.  

Skillnaderna i rambudget mellan 2018 och 2019 uppgår till 3,2 mnkr.  
  

Driftsbudget
tkr Budget Budget Skillnad
Verksamhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto

Central administration inkl. nämnd 0 8 107 8 107 0 9 120 9 120 -1 013
Fritidsanläggningar -115 5 132 5 017 -118 5 146 5 028 -11
Bibliotek 0 3 224 3 224 -16 3 278 3 262 -38
Pedagogisk verksamhet -15 023 166 013 150 990 -13 521 160 782 147 261 3 729
Ledning och administration 0 13 561 13 561 0 13 902 13 902 -341

Öppna förskolan 0 1 039 1 039 0 1 070 1 070 -31

Förskola -6 817 52 481 45 664 -6 051 50 332 44 281 1 383

Fritidshem -3 141 7 552 4 411 -2 971 9 602 6 631 -2 220

Förskoleklass 0 5 073 5 073 0 4 792 4 792 281

Grundskola -4 465 73 748 69 283 -4 359 71 248 66 889 2 394

Elevhälsa -300 3 636 3 336 0 3 498 3 498 -162

Fristående verksamhet -300 8 922 8 622 -140 6 338 6 198 2 424

Omsorsverksamhet -13 879 73 658 59 779 -13 309 78 956 65 647 -5 868
Ledning och administration -140 5 937 5 797 -120 6 361 6 241 -444

Träffpunkter -140 1 769 1 629 0 1 781 1 781 -152

Omsorgsboende inkl. Pool -11 932 53 730 41 798 -11 509 53 690 42 181 -383

Hemtjänst -1 667 10 922 9 255 -1 680 11 731 10 051 -796

Hjälpmedel 0 1 300 1 300 0 0 0 1 300

HSL 0 0 0 0 5 393 5 393 -5 393

Summa -29 017 256 134 227 117 -26 964 257 282 230 318 -3 201

2019 2018



25 
 

Driftsredovisning per kontonivå 
 

 

Intäkter 
Budgetramen för intäkter för 2019 har höjts, höjningen beror på en ökning av baromsorgsavgifter, avgifter 
för fritidshem samt avgifter för äldreomsorg. Antalet statsbidrag har mellan åren minskat, dock har 
Södermöre kommundelsförvaltning 2019 i större utsträckning budgeterat statsbidragen till ett högre 
belopp jämfört med 2018. De budgeterade statsbidragen för den pedagogiska verksamheten 2019 utgör 
54,8 procent av den totala budgeten för intäkter, jämförande siffra för 2018 är 52,8procent. 

Personalkostnader 
Budgetramen för personalkostnader mellan 2018 och 2019 har minskat. Främst beror minskningen på att 
Södermöre kommundelsnämnd överlämnar HSL verksamheten till Omsorgsförvaltningen. Södermöre 
kommundelsnämnd prognostiserar även ett minskar barn och eleverantal jämfört med föregående år, 
vilket också resulterar i lägre budgetramar och färre antal anställda. Personalkostnaderna utgör 66,2 
procent av de totala kostnaderna 2019, jämförande siffra för 2018 är 67,8 procent. 

Lokalkostnader 
Budgetramen för lokalkostnader har ökat mellan åren för att täcka ökad hyra på grund av ny-och 
ombyggnation samt ökade kostnader till följd av hyreshöjning. 

Kapitalkostnader 
Budgetramen för kapitalkostnaderna ökar mellan 2018 och 2019. Det är investeringar gjorda 2018 och 
planerade investeringar för 2019 som utgör budgetökningen. 

Övriga kostnader 
Budgetramen för de övriga kostnaderna har ökat från 2018 till 2019. Ökningen består i ökade kostnader 
till fristående förskolor och grundskolor samt ökade kostnader för skolskjuts. Budgeten för de övriga 
kostnaderna har dock minskats på grund av att budgetram och kostnad för IT-tjänster övertagits av IT-
enheten. 

  

Driftsbudget
tkr
Verksamhet 2019 2018 Skillnad

Intäkter -29 017 -26 964 -2 053

Personalkostnader 169 711 174 352 -4 641

Lokalkostnader 35 370 34 442 928

Kapitalkostnader 2 780 2 034 746

Övriga kostnader 48 273 46 454 1 819

Summa 227 117 230 318 -3 201

Budget



26 
 

Investeringsbudget 
Investeringsredovisning 

 
 
Den totala investeringsbudgeten för Södermöre kommundelsnämnd 2019 uppgår till 1,9 mnkr. 
Investeringarna under 2019 kommer att innefatta uppgradering av larmanläggning på omsorgsboendena 
Björkhaga och Ljungbyhemmet. Södermöre kommundelsnämnd planerar också för införandet av ett 
meröppet bibliotek i Påryd. Under året kommer Södermöre kommundelsförvaltning se över 
kontorsarbetsplatserna och räknar då med att investering behöver göras för nya kontorsmöbler. Skillnaden 
mellan 2018 och 2019 beror på att Södermöre kommundelsnämnd 2018 fick en utökad investeringsbudget 
för att kunna göra investeringar till nybyggda och tillbyggda skollokaler.  
 

  

Investeringsbudget 2019 2018
tkr Budget Budget Skillnad
Verksamhet
Central administration 500 50 450

Fritidsanläggningar 50 50 0

Bibliotek 350 400 -50

Pedagogisk verksamhet 450 2 900 -2 450

Omsorgsverksamhet 550 200 350

Summa 1 900 3 600 -1 700
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Bilagor 
Verksamhetsmål i Hypergene 
 

Intern kontrollplan 2019 
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EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER
Under denna rubrik kan förvaltningar och bolag lägga in egna mål och aktiviteter som man vill följa upp, och som saknar koppling till
kommunfullmäktiges fokusområden och mål.

Södermöre kommundelsnämnds egna mål
Under denna rubrik kan Södermöre kommundelsnämnd lägga in eventuella nämndsmål och aktiviteter som inte är kopplade till
fullmäktigemålen.

För att det arbete som redovisas under denna rubrik ska bli synliggjort i de centrala uppföljningarna bör man skriva in relevanta delar
i kommentarerna under kommunfullmäktiges respektive fokusområde.

X

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

Kommundelsnämnden arbetar med befintliga plattformar gentemot invånares möjlighet att ta del av och kunna påverka kommunens
arbete. Kommundelsnämnden arbetar proaktivt med att utveckla nya, och förfina befintliga metoder för att nå fler invånare under
evenemang och via olika demokratiska plattformar.

Utfall dec 2018 Mål 2019

Utfall Januari

2019

SKDN - Antal följare på Södermöre kommundels Facebooksida 762 652

SKDN - Antal invånare som nås under demokrativeckan 657

SKDN - Antal invånare som nås av alla typer av evenemang

SKDN - Antal invånare i medborgarpanelen 199

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Södermöre 2020 Hanna Ivarss
on

X

Södermöre kommundel är en attraktiv och livskraftig
landsbygd

Södermöre kommundel är en attraktiv och livskraftig landsbygd genom att vi har en ökning av invånare. För att uppnå målet krävs
förutsättningar till attraktiva och hållbara samhällen med ett varierat bostadsbestånd och god service.

Utfall dec 2018 Mål 2019

Utfall Januari

2019

SKDN - Antal invånare i Södermöre kommundel 7 620

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Fiber på landsbygden Hanna Ivarss
on

Stötta butiker på landsbygden Hanna Ivarss
on

Arbeta för ett ökat
bostadsbestånd

Hanna Ivarss
on

Skjutsgrupp Hanna Ivarss
on

Extraturer med KLT Hanna Ivarss
on

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

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

X

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
För att bedöma om Södermöre kommundelsnämnds verksamheter är ändamålsenliga och kostnadseffektiva är ett antal nyckeltal
inom varje verksamhetskategori valda. Målet är även att alla verksamheter i Södermöre kommundelsnämnd ska ha en budget i
balans. Ekonomiska uppföljningar görs var tredje månad och i de fall det önskas eller ses som nödvändigt hålls tätare
uppföljningsmöten. Helårsprognoser görs minst tre gånger per år.

Utfall dec 2018 Mål 2019

Utfall Januari

2019

SKDN - Kostnad per vårddygn, särskilt boende

SKDN - Kostnad per timme, hemtjänst

SKDN - Kostnad per barn i förskola

SKDN - Kostnad per elev i grundskola

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

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

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

X

Företagsklimatet
Företagsklimatet i Södermöre ska spegla en livskraftig landsbygd.

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Årets företagare Hanna Ivarss
on

Samarbeta med Södermöre
företagarförening

Hanna Ivarss
on

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

X

Attraktiv kommun
Södermöre kommundelsnämnd ska bidra till att Kalmar ska vara en plats för alla samt vara en av Sveriges bästa kommuner att
besöka, att växa upp, bo och åldras i.
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Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Upplev Södermöre Hanna Ivarss
on

Film om Södermöre Hanna Ivarss
on

Pärlor/smultronställen i
Södermöre

Hanna Ivarss
on

X

Bibliotek för alla
Biblioteken spelar en viktig roll i den lokala utvecklingen och är en del i kommundelens utveckling. Biblioteken ska möta de behov
som allmänhet, studerande, företag, föreningar/ organisationer och förvaltningar har. Biblioteken är en mötesplats för alla i samhället
och de anammar digitaliseringens möjligheter i verksamhetsutveckling och i folkbildning. Kulturarrangemang i bibliotekets regi ska
erbjudas i hela kommundelen och fungera som informella demokratiska mötesplatser där invånare, föreningsrepresentanter,
företagare, verksamhetsföreträdare och nämndledamöter kan träffas. Vid renovering/nybyggnation av biblioteken ska biblioteken
tillgängliggöras med meröppet. Biblioteken i Södermöre ska arbeta med att försöka uppnå en jämn fördelning mellan könen vad
gäller aktiva låntagare samt besökare vid evenemang.

X

Södermöre/fritidsgård för alla
Södermöre för alla ska främja ett socialt utbyte mellan åldersgrupper. Södermöre för alla ska ha verksamhet för hela kommundelen
och utöka samverkan mellan omsorgen/träffpunkterna, på fler platser än i Ljungbyholm framöver. Verksamheten ska arbeta med
varierade metoder för att nå fler och locka nya ungdomar. Jämställdhet och jämlikhet ska genomsyra verksamhetens arbete och de
målgrupper som personalen arbetar gentemot.

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

X

Andelen utrikesfödda medarbetare i kommunen ska öka
Kalmar kommun arbetar för att ta tillvara nyanländas kompetens och arbetslivserfarenhet genom att anställa fler personer med olika
bakgrund. Fullmäktige har beslutat att andelen utrikesfödda medarbetare i kommunen ska öka.

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

Fullmäktigemål - Bästa skolkommun
Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020.

X

Kvalitén i undervisningen ska öka
Södermöre kommundels förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja
kvalitén samt utveckla den digitala kompetensen i undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt
utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen.

Utfall dec 2018 Mål 2019

Utfall Januari

2019

SKDN - Andel elever i åk 3 från förskolan som når kunskapskraven

på nationella proven i matematik 69.6%
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Utfall dec 2018 Mål 2019

Utfall Januari

2019

SKDN - Andel elever i åk 3 från förskolan som uppnår

kunskapskraven på nationella proven i svenska och svenska som

andraspråk 77.5%

SKDN - Andel elever i åk 3 som når kunskapskraven på nationella

proven i matematik 72.3%

SKDN - Andel elever i åk 3 som uppnår kunskapskraven på

nationella proven i svenska och svenska som andraspråk 75.0%

SKDN - Andel elever i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla

ämnen 80.8%

SKDN - Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla

ämnen 73.8%

SKDN - Andel elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet

(yrkesprogram) 85.0%

SKDN - Genomsnittligt meritvärde i åk 6 213.5

SKDN - Genomsnittligt meritvärde åk 9 211.3

SKDN - Index fritidshem-Kunskaper 10 2.0

SKDN - Index fritidshem-Kunskaper 5 2.4

SKDN - Index fritidshem-Kunskaper 6 2.0

SKDN - Index förskola-Omsorg, utveckling och lärande 10 2.8

SKDN - Index förskola-Omsorg, utveckling och lärande 15 3.5

SKDN - Index förskola-Omsorg, utveckling och lärande 17 3.2

SKDN - Placering på SKL:s ranking "Bästa skolkommun" 81.0

SKDN - Språklig medvetenhet återkoppling förskola

(spindeldiagram)

SKDN - Taluppfattning återkoppling förskola (spindeldiagram)

SKDN - Index skola

SKDN - Tillgång till antal digitala verktyg per elev

SKDN - Placering på SKL:s ranking "Bästa skolkommun"

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Utvecklingstjänster Martin Westb
randt

Modersmålsstöd i förskola Martin Westb
randt

Specialpedagogik för lärande Martin Westb
randt

Matematik deluxe Martin Westb
randt

Engelska deluxe Martin Westb
randt

Extra matematik år 7 Martin Westb
randt

Specialpedagogik för lärande Martin Westb
randt

Naturvetenskap och teknik för
alla

Martin Westb
randt

Utvecklingsuppdrag -
rektorer/biträdande rektorer

Martin Westb
randt
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Utfall dec 2018 Mål 2019

Utfall Januari

2019

SKDN - Andel elever i åk 3 från förskolan som uppnår

kunskapskraven på nationella proven i svenska och svenska som

andraspråk 77.5%

SKDN - Andel elever i åk 3 som når kunskapskraven på nationella

proven i matematik 72.3%

SKDN - Andel elever i åk 3 som uppnår kunskapskraven på

nationella proven i svenska och svenska som andraspråk 75.0%

SKDN - Andel elever i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla

ämnen 80.8%

SKDN - Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla

ämnen 73.8%

SKDN - Andel elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet

(yrkesprogram) 85.0%

SKDN - Genomsnittligt meritvärde i åk 6 213.5

SKDN - Genomsnittligt meritvärde åk 9 211.3

SKDN - Index fritidshem-Kunskaper 10 2.0

SKDN - Index fritidshem-Kunskaper 5 2.4

SKDN - Index fritidshem-Kunskaper 6 2.0

SKDN - Index förskola-Omsorg, utveckling och lärande 10 2.8

SKDN - Index förskola-Omsorg, utveckling och lärande 15 3.5

SKDN - Index förskola-Omsorg, utveckling och lärande 17 3.2

SKDN - Placering på SKL:s ranking "Bästa skolkommun" 81.0

SKDN - Språklig medvetenhet återkoppling förskola

(spindeldiagram)

SKDN - Taluppfattning återkoppling förskola (spindeldiagram)

SKDN - Index skola

SKDN - Tillgång till antal digitala verktyg per elev

SKDN - Placering på SKL:s ranking "Bästa skolkommun"

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Utvecklingstjänster Martin Westb
randt

Modersmålsstöd i förskola Martin Westb
randt

Specialpedagogik för lärande Martin Westb
randt

Matematik deluxe Martin Westb
randt

Engelska deluxe Martin Westb
randt

Extra matematik år 7 Martin Westb
randt

Specialpedagogik för lärande Martin Westb
randt

Naturvetenskap och teknik för
alla

Martin Westb
randt

Utvecklingsuppdrag -
rektorer/biträdande rektorer

Martin Westb
randt
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X

Likvärdigheten i utbildningen ska öka
Södermöre kommundels förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja
kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen
för utbildningen. Undervisningen ska anpassas till varje barns/elevs förutsättningar och behov. Alla elever ska få möjlighet att
utveckla adekvat digital kompetens genom att använda digitala verktyg i undervisningen.

Utfall dec 2018 Mål 2019

Utfall Januari

2019

SKDN - Andel i elever i åk 9 som anser att de få för lite utmanande

arbetsuppgifter i skolan 25.0%

SKDN - Index fritidshem-Kunskaper 13 3.8

SKDN - Index förskola-Omsorg, utveckling och lärande 12 5.0

SKDN - Skillnad i genomsnittligt meritvärde mellan elever med

föräldrar med hög utbildningsnivå jämfört med elever med föräldrar

med lägre utbildningsnivå 45.9

SKDN - Skillnad mellan flickor och pojkars måluppfyllelse i

matematik på nationella proven i åk 3 5%

SKDN - Skillnad mellan flickor och pojkars måluppfyllelse i

matematik på nationella proven i åk 3 från förskolan 4%

SKDN - Skillnad mellan flickor och pojkars måluppfyllelse i svenska

och svenska som andraspråk på nationella proven i åk 3 20%

SKDN - Skillnad mellan pojkar och flickors måluppfyllelse i svenska

och svenska som andraspråk på nationella proven i åk 3 från

förskolan 23%

SKDN - Skillnaden mellan flickor och pojkars genomsnittliga

meritvärde åk 6 44.5

SKDN - Skillnad mellan flickor och pojkars genomsnittliga

meritvärde åk 9 24.5

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Gemensam rättning av
nationella prov

Martin Westb
randt

Estetiska lärprocesser Martin Westb
randt

Fler specialpedagoger i
förskolan

Martin Westb
randt

Fokustid Martin Westb
randt

Lovskola Martin Westb
randt
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X

Likvärdigheten i utbildningen ska öka
Södermöre kommundels förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja
kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen
för utbildningen. Undervisningen ska anpassas till varje barns/elevs förutsättningar och behov. Alla elever ska få möjlighet att
utveckla adekvat digital kompetens genom att använda digitala verktyg i undervisningen.

Utfall dec 2018 Mål 2019

Utfall Januari

2019

SKDN - Andel i elever i åk 9 som anser att de få för lite utmanande

arbetsuppgifter i skolan 25.0%

SKDN - Index fritidshem-Kunskaper 13 3.8

SKDN - Index förskola-Omsorg, utveckling och lärande 12 5.0

SKDN - Skillnad i genomsnittligt meritvärde mellan elever med

föräldrar med hög utbildningsnivå jämfört med elever med föräldrar

med lägre utbildningsnivå 45.9

SKDN - Skillnad mellan flickor och pojkars måluppfyllelse i

matematik på nationella proven i åk 3 5%

SKDN - Skillnad mellan flickor och pojkars måluppfyllelse i

matematik på nationella proven i åk 3 från förskolan 4%

SKDN - Skillnad mellan flickor och pojkars måluppfyllelse i svenska

och svenska som andraspråk på nationella proven i åk 3 20%

SKDN - Skillnad mellan pojkar och flickors måluppfyllelse i svenska

och svenska som andraspråk på nationella proven i åk 3 från

förskolan 23%

SKDN - Skillnaden mellan flickor och pojkars genomsnittliga

meritvärde åk 6 44.5

SKDN - Skillnad mellan flickor och pojkars genomsnittliga

meritvärde åk 9 24.5

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Gemensam rättning av
nationella prov

Martin Westb
randt

Estetiska lärprocesser Martin Westb
randt

Fler specialpedagoger i
förskolan

Martin Westb
randt

Fokustid Martin Westb
randt

Lovskola Martin Westb
randt
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X

Trygghet och studiero ska öka
Alla verksamheter inom förskola, skola och fritidshem ska utforma sin verksamhet på ett sådant sätt så att alla barn/elever ska känna
sig trygga och få studiero för att kunna inhämta så mycket kunskap som möjligt.

Utfall dec 2018 Mål 2019

Utfall Januari

2019

SKDN - Andel elever som känner att de är trygga på fritidshemmet 98.3%

SKDN - Andel elever som känner att de är trygga på skolan 95.2%

SKDN - Andel elever som upplever att de har studiero på

lektionerna 66.2%

SKDN - Andel vårdnadshavare som upplever att kränkande

behandling inte accepteras på förskolan 94.6%

SKDN - Index fritidshem-Normer och värden 3 2.8

SKDN - Index förskola-Normer, värden och inflytande 3 4.3

SKDN - Index förskola-Normer, värden och inflytande 4 4.5

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Uppföljning av enheters planer
mot diskriminering och
kränkande behandling

Martin Westb
randt

Införande av digitalt system för
kränkningsanmälningar till
huvudman

Martin Westb
randt

X

Nöjdheten hos vårdnadshavare ska öka
Södermöre kommundels förskolor skolor och fritidshem ska hålla en hög kvalitet. Vårdnadshavarna ska få information om mål och
sätt att arbeta för att kunna bedöma kvalitén på verksamheten

Utfall dec 2018 Mål 2019

Utfall Januari

2019

SKDN - Andel vårdnadshavare som upplever att de är nöjda med

det inflytande på verksamheten i den förskola som deras barn går

på 95.0%

SKDN - Andel vårdnadshavare som upplever att de är nöjda med

det inflytande på verksamheten i det fritidshem som deras barn går

på 88.1%

SKDN - Andel vårdnadshavare som är nöjda med den förskola som

deras barn går på 97.2%

SKDN - Andel vårdnadshavare som är nöjda med den skola som

deras barn går på 91.7%

SKDN - Andel vårdnadshavare som är nöjda med det fritidshem

som deras barn går på 95.1%

X

Nöjdhet och inflytandet för elever ska öka
Södermöre kommundels förskolor skolor och fritidshem ska hålla en hög kvalitet. Alla elever ska få ett reellt inflytande på arbetssätt,
arbetsformer och undervisningens innehåll. Deras inflytande ska öka med stigande ålder. Verksamheter ska sträva efter en
undervisning som motiverar eleverna att nå högre måluppfyllelse.
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Utfall dec 2018 Mål 2019

Utfall Januari

2019

SKDN - Andel barn som är nöjda med det fritidshem de går på 97.4%

SKDN - Andel elever i skolan som upplever att de har möjlighet att

påverka påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter 77.1%

SKDN - Andel elever i åk 5 som känner att skolarbetet gör mig

nyfiken så att jag får lust att lära 75.3%

SKDN - Andel elever som är nöjda med den skola de går på 96.8%

SKDN - Andel elever som upplever skolan som meningsfull åk 7-9 80.0%

Fullmäktigemål - Bästa äldreomsorgskommun
Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020.

X

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

Beskriv Nämndsmål/bolagsmål

X

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

Beskriv Nämndsmål/bolagsmål

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Införande av IBIC (Individens
behov i centrum)

Mia Lindgren

X

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

Beskriv Nämndsmål/bolagsmål

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Minska ensamhet Mia Lindgren

X

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

Beskriv Nämndsmål/bolagsmål

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Kontinuerliga avstämningar
och uppföljning med Rikshem

Mia Lindgren
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X

Nämndsmål SKDN: Boendemiljön - Öka andelen
omsorgstagare som är nöjda med boendemiljön i vård-
och omsorgsboende

Beskriv Nämndsmål/bolagsmål

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Översyn av skapande av en ny
demensenhet

Mia Lindgren

X

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

Beskriv Nämndsmål/bolagsmål

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Effektivisera schemaläggningen
 inom hemtjänsten

Mia Lindgren

X

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

Beskriv Nämndsmål/bolagsmål

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Planeringsdag med fokus på
måltider inkl. nattfasta på vård-
och omsorgboenden. Mätning
sker under våren och hösten
2019.

Mia Lindgren

X

Nämndsmål SKDN: Fallskador - Minska fall som leder
fallskador i vård- och omsorgsboende och hemtjänst
Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Antal fall och fallskador följs
upp av förvaltningen varje
tertial för analys av orsak samt
åtgärder.

Mia Lindgren

X

Nämndsmål SKDN: Läkemedelsavikelser - Minska
läkemedelsavvikelser som orsakar förändrat
hälsotillstånd i vård- och omsorgsboende och hemtjänst

Beskriv Nämndsmål/bolagsmål
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Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Antal läkemedelsavvikelser
följs upp av förvaltningen varje
tertial för analys av orsak samt
åtgärder.

Mia Lindgren

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

Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet
Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022, vilket innebär att alla verksamheter säkerställer:

• Likvärdig service och bemötande

• Likvärdig myndighetsutövning

• Likvärdig resursfördelning

• Jämställd fördelning av makt och inflytande

till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.

X

Nämndsmål SKDN: Vård och omsorgsverksamheten i
Södermöre kommundel är jämställd

Beskriv Nämndsmål/bolagsmål

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Kompetensutveckling
jämställdhet

Mia Lindgren

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

X

Minska sjukfrånvaron
Kalmar kommun har mål för arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Målen ska leda till att främja hälsa och öka
organisationens förmåga att motverka ohälsa. Kalmar kommun har nolltolerans mot kränkande särbehandling, diskriminering och
olika former av trakasserier. I medarbetarenkäten och uppföljningen av SAM mäts olika parametrar av OSA. Mål för sänkt
sjukfrånvaro och tidiga insatser vid rehabilitering ligger inom ramen för OSA. Kommunens totala sjukfrånvaro ska fortsätta minska.
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.

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

X

Nämndsmål - E-hälsokommun
Beskriv Nämndsmål/bolagsmål

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Implementering av
läkemedelsrobot inom
hemtjänsten

Mia Lindgren
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Organisationsenhet: Södermöre kommundelsnämnd    År och fas: Intern kontroll 2019

Riskanalys och intern
kontrollplan
Alla risker grupperade på process
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Ledningsprocesser

Fastställa mål och fördela resurser
• Ta fram statistik

• Ta fram budget och följa upp den

• Hantera mål och uppdrag

• Ta fram underlag genom omvärldsbevakning

Organisera, leda och följa upp verksamheten
• Följa upp verksamheten

• Stödja, styra, samordna genom verksamhetsledningssystem

• Leda och fördela arbetet

• Bevaka och informera om lagar och förordningar

Risk för att arbetsplatsen inte är säker och trygg för liv,
egendom och miljö

Rapportering av brandskyddskontroll, rapport av utrymningsövningar, rapport om brandskyddsutbildning samt brandrisker i den egna
verksamheten.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 4)

Kontrollmoment Beskrivning Ansvarig Metod Frekvens

Kontroll av att
brandskyddskontrol
ler görs varje tertial

Kontroller av att brandskyddskontroller
genomförts varje tertial.

Maria Engblom

Kontroll av att
utrymningsövningar
 görs enligt rutin

Det är viktigt att organisationen vet vad man
ska göra vid en eventuell utrymning. Därför är
det viktigt att utföra utrymningsövningar. Hur
ofta dessa ska genomföras beror på lokalens
utformning, verksamhet mm. Som vägledning
gäller följande minimikrav:
Nivå 1: Dagverksamhet - utrymningsövning 1
gång per år
Nivå 2: Dygnet runt verksamheter -
utrymningsövning 2 gånger per år
En utrymningsövning kan utföras på olika sätt.
Den kan t ex utföras som en praktisk övning
tillsammans med brandkåren eller en
genomgång med personalen där man går
igenom de rutiner som finns för personalens
agerande vid utrymning.

Maria Engblom

Kontroll av att all
personal har
aktuell brandutbildn
ing enligt utbildning
splan.

Utbildningsplan finns i verksamhetshandboken
under systematiskt brandskyddsarbete.

Maria Engblom

Risker för brand i verksamheten
Risk för brand i verksamheten utvärderas och analyserar 2 gånger per år. Rapportering sker i tertial 2 och tertial 3.

Kategori:
Riskvärde: 3 (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 3)
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Huvudprocesser

Allmänt främja Kalmars näringsliv
• Lotsa företagare i den kommunala organisationen

• Genomföra företagsbesök

• Erbjuda ändamålsenliga lokaler för det lokala näringslivet

• Genomföra starta-eget kurser

• Hantera etableringsfrågor

Bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete
• Planera åtgärder inför extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

• Tillhandahålla räddningstjänst

• Arbeta med frågor inom förebyggande brandskydd

Bidra till individers utveckling och lärande
• Leda och stödja barns utveckling och lärande i förskola och pedagogisk omsorg

• Leda och stödja elevers utveckling och lärande i förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola

• Anordna gymnasial vuxenutbildning

• Bedriva och utveckla gymnasial utbildning

• Bedriva och utveckla kommunal vuxenutbildning

Risk - Barns utveckling i förskolan
Om undervisningen/utbildningen inte sker i enlighet med skrivningarna i skollagen, läroplanen och andra styrdokument finns en risk
att förskolan inte tillgodoser barnets möjligheter till inlärning och utveckling.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 4 (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 4)

Kontrollmoment Beskrivning Ansvarig Metod Frekvens

Stödprocess för
barns utveckling i
förskolan

Uppföljning av: Stödprocess för barns
utveckling i förskolan.

Martin Westbrandt Stödprocessen ska
revideras årligen i juni
av förskolechefer i
Förskolenätet.

En gång per år.

Risk - Diskriminering och kränkande behandling
Ett barn/en elev som utsätts för diskriminering eller kränkande behandling löper en stor risk att få livslånga (psykiska) skador samt
gå miste om möjligheterna till utveckling och lärande.

Kategori: Legal risk
Riskvärde: 4 (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 4)

Kontrollmoment Beskrivning Ansvarig Metod Frekvens

Stödprocess vid
diskriminering och
kränkande behandli
ng

Uppföljning av: Stödprocess vid diskriminering
och kränkande behandling.

Martin Westbrandt Stödprocessen och
tillhörande dokument
följs upp och
utvärderas årligen.
Uppföljningen sker vid
stadienätverken samt
vid möte med
representanter av
skolkuratorer.

Minst en gång per
läsår eller så fort
behov uppstår.

Risk - Elevers måluppfyllelse i grundskolan
Om undervisningen/utbildningen inte sker i enlighet med skrivningarna i skollagen, läroplanen och andra styrdokument finns en risk
att skolan inte tillgodoser elevens rättigheter och möjligheter till lärande och utveckling
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Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 4 (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 4)

Kontrollmoment Beskrivning Ansvarig Metod Frekvens

Stödprocess för
elevens måluppfylle
lse i grundskolan

Uppföljning av stödprocess för elevens
måluppfyllelse i grundskolan.

Martin Westbrandt Stödprocessen
revideras årligen, i juni,
av rektorer i
F-6nätverket och
Högstadienätverket.

En gång per läsår.

Risk - Elevs frånvaro i skolan
Om en elev inte är närvarande i skolan finns en risk för att hen inte möts av en strukturerad undervisning (timplan, kursplaneinnehåll)
och får ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd (återkoppling/omdömen/IUP) i den omfattning som behövs för att skapa förutsättningar så
att hen når de kunskapskrav som minst ska uppnås och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen (Lgr 11 -
Skolans värdegrund och uppdrag/Övergripande mål och riktlinjer).

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 4 (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 4)

Kontrollmoment Beskrivning Ansvarig Metod Frekvens

Stödprocess för
elevers närvaro i
skolan

Uppföljning av: Stödprocess för elevers
närvaro i skolan

Martin Westbrandt Chef för central
elevhälsa ansvarar för
att stödprocessen
årligen revideras i
samverkan med
socialförvaltningen
samt planeringssekrete
rare på barn- och
ungdomsförvaltningens
förvaltningskontor.

En gång per läsår
eller så fort behov
uppstår.

Risk - Nyanlända elever
Om en nyanländ elev inte får den bästa tänkbara starten i sin grundskoleutbildning är risken en låg måluppfyllelse.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 4 (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 4)

Kontrollmoment Beskrivning Ansvarig Metod Frekvens

Stödprocess för
nyanlända elever

Uppföljning av: stödprocess för nyanlända
elever.

Martin Westbrandt Verksamhetschef på
Skolmottagningsenhete
n sammankallande till
möte, för översyn av
arbetsgången i
stödprocessen samt
tillhörande dokument.
Övriga deltagare: ett
urval av rektor,
klasslärare/mentor
samt SVA-lärare, på
mottagande skolor.

En gång per år.

Främja ett rikt kultur- och fritidsliv
• Erbjuda kulturaktiveter

• Erbjuda undervisning

• Svara för informationsförsörjning

• Stödja föreningslivet

• Sköta inom- och utomhusanläggningar för idrott och friluftsliv

Förvalta och utveckla det fysiska samhället
• Prioritera och samordna fysisk planering
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• Handlägga lantmäterifrågor

• Planera trafikmiljön

• Handlägga lov enlig PBL

• Producera och hantera geografisk information

• Planera för infrastruktur/kommunikationer

• Planera mark till bostäder och verksamhet

• Sälja anläggningstillgångar

• Förvalta och utveckla allmän platsmark

• Förvalta och utveckla kommunal mark

• Hantera bidrag till enskilda vägar

• Hantera markreservationer

• Handlägga parkeringstillstånd och tillfälliga markupplåtelser

• Genomföra exploatering och investeringar

• Bedriva tillsyn enligt PBL

• Handlägga anmälan enligt PBL

Svara för vård, omsorg och sociala tjänster
• Hantera invandrar- och flyktingfrågor

• Lindra effekter av arbetslöshet

• Ansvara för stöd, omsorg och vård till äldre och till personer under 65 år med mindre omfattande funktionsnedsättningar

• Ansvara för individ- och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning

• Tillhandahålla olycksfallsförsäkring

Risk för otydliga beslutsunderlag
Det kan finnas risk för att felaktig information hämtas från system som inte har uppdaterats korrekt (felaktig filöverföring, fel vid
manuell registrering, system fungerar inte på avsett sätt, mänskliga faktorn).

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)

Risk för att beviljade insaster inte utförs
Att beviljade insatser inte blir utförda kan bero på flera saker. Tillfällig arbetsanhopning i verksamheten, hänvisning till resursbrist,
yttre omständigheter verksamheten inte kan påverka (väder). Beviljade insatser ska sammantaget ge omsorgstagaren skälig
levnadsnivå och detta blir en del i risken att skälig levnadsnivå inte uppnås om insatser inte utförs eller inte erbjuds i nära anslutning
till när den var planerad.

Kategori:
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)

Risk för att beslut inte verkställs inom laglig tid
Förändringar och tillgång till resurser påverkar om fattade beslut kan verkställas inom laglig tid. Erbjudande om lägenhet i vård- och
omsorgsboende är ett exempel. Kan verksamheten inte verkställa inom laglig tid för risk för ej tillgodosedda behov. Risk för
vitesföreläggande.

Kategori:
Riskvärde: 4 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 2)

Värna om miljö och hälsa
• Bidra till säker livsmedelshantering

• Erbjuda energirådgivning

• Hantera frågor om naturvård

• Hantera avfall

• Ta emot felanmälan

• Bidra till bättre livsmiljö för människor, djur och natur

• Hantera strandskyddsdispens
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Stödprocesser

Hantera ekonomi
• Hantera redovisning och övrig ekonomiadministration

• Hantera finansförvaltning

• Handlägga finansieringsfrågor

• Arbeta med dagliga ekonomiprocesser

• Arbeta med fastighetstaxering

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

Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)

Kontrollmoment Beskrivning Ansvarig Metod Frekvens

Beslutsattest Kontrollera att beslutsattest skett av
rätt person med hjälp av stickprov från
leverantörsreskontran. Kontroll ska ske
mot attestförteckning samt mot riktlinjer
för jäv och mutor.

Maria Engblom Stickprovet bör omfatta
två procent av
kontrollperiodens totala
antal leverantörsfakturo
r.

Två gånger per år

Beslutsattestförteck
ning

Kontrollera beslutsattestförteckningen
är uppdaterad av nämnd samt att
beslutsattestförteckningen har kommit
systemförvaltare av utbetalande
system till handa.

Maria Engblom Hämta attestförteckning
i ärendehanteringssyst
em och jämför med
systemförvaltarens
handling.

Minst en gång per
år, men alltid om
förändring av
beslutsattestförteck
ning sker.

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

Maria Engblom En gång per år

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

Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 3)

Kontrollmoment Beskrivning Ansvarig Metod Frekvens

Kontering Kontroll av kontering mot kommunbas
13

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

Två gånger per år
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Kontrollmoment Beskrivning Ansvarig Metod Frekvens

Representation,
kurser och resor

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

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

Två gånger per år

Förfallna fakturor Kontrollera att det inte finns några
förfallna leverantörsfakturor vid
månadsbryt.

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

En gång per månad

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

Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)

Kontrollmoment Beskrivning Ansvarig Metod Frekvens

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

Maria Engblom Stickprov ur redovisnin
gen. Stickprovet bör
omfatta 2% av
kontrollerad period.

Två gånger per år

Avstämning av
balanskonton

Stäm av balanskonto mot korrekta
underlag.

Maria Engblom Balanskonton stäms av
mot redovisningen.

Två gånger per år
(vid delårsbokslut
och helårsbokslut)

Bokförda investerin
gar

Kontroll av att alla kostnader bokförda
som investering uppfyller kraven.

Maria Engblom Kontroll av alla
investeringsprojekt.
Kontroll mot prisbasbel
opp ska ske.

Två gånger per år

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

Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 4 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 2)
Kommentar:
Kundfakturering sker inte inom Södermöre kommundelsnämnd utan sker via Utbildningsförvaltningen och Omsorgsförvaltningen,
vilket gör att hanteringen är säkrare.

Risk för brister i hanteringen av mervärdesskatt
Det finns risk för att kommunens hantering och redovisning av mervärdesskatt är felaktig. Momslagstiftningen är komplicerad vilket
ökar risken för fel.

Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten för att hantering av mervärdesskatt ska bli fel är relativt låg, vilket beror på att hantering av fakturor hanteras av
Ekonomi och Lönecenter som har större kunskap om regler kring mervärdesskatt.



maer001, 2018-11-26 10:48 8

Risk för brister i hantering av kontanter eller
motsvarande stöldbegärliga värdeföremål

Det finns risk för att kontanter eller andra stöldbegärliga föremål inte hanteras enligt gällande rutiner och riktlinjer. När det gäller
kontanter finns det också risk för att handkassorna redovisas i fel period och momsen därmed blir felaktig. Det finns också risk för att
förteckningen över handkassor eller andra stöldbegärliga föremål inte är aktuell och handkassorna/föremålen därmed försvinner.

Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 8 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 4)

Kontrollmoment Beskrivning Ansvarig Metod Frekvens

Kontroll av att
investeringar och
inköp finns inom
verksamheterna

Kontroll ska ske mot att gjorda
investeringar finns i verksamheterna.

Maria Engblom

Risk för att verksamheten inte når budget i balans
Varje verksamhet analyserar sina risker för att nå budget i balans och följer upp dessa två gånger om året, rapportering sker i tertial
2 och tertial 3.

Kategori:
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)

Kontrollmoment Beskrivning Ansvarig Metod Frekvens

Ekonomiavstämnin
gar sker regelbund
et med samtliga
enheter

Maria Engblom

Hantera ärenden och dokument
• Hantera post

• Hantera arkiv och bevarandefrågor

• Hantera skrivelser och frågor från kunder/medborgare

• Hantera uppdrag och projekt från nämnd/styrelse och kommunfullmäktige

Risk för att diarieföring och gallring inte sker enligt
gällande lagstiftning

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

Kategori: Legal risk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)

Kontrollmoment Beskrivning Ansvarig Metod Frekvens

Uppföljning av
arbete med
dokumenthantering
splan

Internrevisorer följer upp om
dokumenthanteringsplanen följs i
Södermöre kommundels verksamheter
vid internrevision under våren.

Martin Westbrandt Internrevisorer ställer
frågor kring
användandet av
dokumenthanteringspla
nen.

Vid internrevison
april-maj 2019

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

Kategori: Verksamhetsrisk
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Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Det finns liten  risk för att ärenden och skrivelser inte hanteras eller besvaras. Liten risk för att uppdrag och projekt från nämnd och
kommunfullmäktige inte hanteras eller besvaras.

Informera och kommunicera
• Välja hur vi ska informera

• Publicera och samordna Kalmar.se

• Hantera presskontakter

• Producera trycksaker

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

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att information som kommundelen vill kommunicera inte når fram eller inte tas emot är liten.

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

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att information är felaktig, inte uppdaterad, bristfällig eller kan misstolkas är liten.

Leverera IT-stöd
• Bistå med IT-stöd

• Införa och hantera drift av IT-system

• Förändra IT-miljön

• Leverera ny dator-arbetsplats

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

Kategori: IT-risk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 2)

Risk för att det finns oklarheter i befogenheter och
ansvar

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

Kategori: IT-risk
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Riskvärde: 0 (Sannolikhet: 0, Konsekvens: 3)

Risk för att system köps ute i verksamheter utan IT:s
kännedom

System för samma hantering kan finnas i flera av kommunens verksamheter vilket innebär en onödig kostnad. Informationssäkerhet,
drift och underhåll av systemet beaktas ej vid införskaffandet.

Kategori: IT-risk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 2)

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

Kategori: Legal risk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)

Kontrollmoment Beskrivning Ansvarig Metod Frekvens

Kontroll av rektorer,
förskolechefer och
enhetschefer som
slutat eller bytt
anställning

Kontroll av personal (förskolechef,
rektor och enhetschefer) som avslutat
eller bytt tjänst och som har haft
behörighet i system för externa
webbsidan samt andra system där
person- och företagskänsliga uppgifter
förvaras/hanteras.

Martin Westbrandt Genomgång av
aktuella behörigheter
samt inventering av
behörigheter vid byte
eller avslut av tjänst

Vid avslut eller
byte av tjänst

Kontroll av
personals behörigh
eter i system vid
ändrad eller
avslutad tjänst

Kontroll av personal som avslutat eller
bytt tjänst och som har haft behörighet
i system för externa webbsidan samt
andra system där person- och
företagskänsliga uppgifter
förvaras/hanteras.

Martin Westbrandt Genomgång av
aktuella behörigheter
samt inventering av
behörigheter vid byte
eller avslut av tjänst

Vid byte eller
avslut av tjänst

Rekrytera, utveckla och avveckla personal
• Rekrytera personal

• Genomföra löneöversyn

• Genomföra förhandlingar

• Arbeta med kompetensutveckling

• Arbeta med personaladministration

• Stödja utvecklingen av en attraktiv och frisk arbetsplats

• Administrera lokal och central samverkansgrupp

• Genomföra tvisteförhandlingar

• Genomföra intresseförhandlingar

• Handlägga pensionsfrågor

• Hantera och utbetala lön

• Arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete

• Handlägga arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

• Arbeta med vårt inre miljöarbete

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

Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
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Kontrollmoment Beskrivning Ansvarig Metod Frekvens

Kontroll av att all
personal använder
Självservice

Har nyanställda under 2019 fått
utbildning i Självservice?

Lena Thor Kontrollmomentet
besvaras av ansvarig
chef.

En gång per år.

Risk för att kommunen inte kan säkerställa
personalförsörjningen med rätt kompetens

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

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)

Kontrollmoment Beskrivning Ansvarig Metod Frekvens

Rekryteringsproces
s

Uppföljning av att tillsatta tjänster har
föregåtts av Kalmar kommuns
rekryteringsprocess.

Louise Lindstedt Gör uppföljning på
tillsatta tjänster och
jämför med ursprungligt
 behov.

En gång per år

Risk för att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet
inte uppfylls

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

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)

Kontrollmoment Beskrivning Ansvarig Metod Frekvens

Kontroll att kraven i
det systematiska
arbetsmiljöarbetet
uppfylls

Används kommungemensam mall eller
liknande underlag för arbetsplatsträff
på din enhet?

Lena Thor Kontrollmomentet
besvaras av ansvarig
chef.

En gång per år

Stödja och utveckla den demokratiska processen
• Administrera nämndens/styrelsens verksamhet

• Hantera motioner

• Hantera medborgarförslag

• Genomföra allmänna val

• Genomföra medborgardialoger

• Hantera interpellationer och frågor

Risk för att lagar och rutiner inte följs i den demokratiska
processen

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

Kategori: Legal risk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)

Risk för att delegationsbeslut inte rapporteras
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Det finns risk för att delegationsbeslut inte återrapporteras enligt antagen delegationsordning.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 4 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 2)
Kommentar:
Det finns risk för att delegationsbeslut inte återrapporteras enligt antagen delegationsordning. Information kommer ges till chefer i
kommundelen på första chefsmöten januari /februari 2019 vilket kommer att medföra att risken minskar att inte återrapportering sker.

Risk för att tagna beslut inte verkställs
Det finns risk för att tagna beslut inte verkställs eller att det finns tveksamheter om vad som är beslutat.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 8 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 4)

Kontrollmoment Beskrivning Ansvarig Metod Frekvens

Uppföljning av
verkställighet

Uppföljning av att nämndens beslut har
verkställts

Martin Westbrandt Uppföljning av att
nämndens beslut har
verkställts

En gång per år

Tillhandahålla lokaler
• Beställa installation och funktion för telefoni och data

• Lösa verksamhetens behov av lokaler

• Arbeta med larm/styr och övervakning av fastigheter

• Genomföra uppdrag kring nybyggnation

• Överlämna entreprenad till Drift&service

• Hantera uppdrag på Drift&service

• Hyra ut lediga lokaler externt

• Hantera felanmälan

• Arbeta med energieffektivisering

• Planera underhåll av fastigheter

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

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)

Tillhandahålla varor och tjänster
• Tillhandahålla vaktmästeritjänster

• Tillhandahålla telefonisttjänster

• Upphandla telefoner och datorer

• Förvalta IT-system

• Lösa ärenden till helpdesk

• Hantera förändringar av IT-infrastrukturen

• Lösa verksamhetens behov av lokaler

• Hantera våra försäkringar

• Arbeta med inköp och upphandling

• Arbeta med skal- och personskydd

• Hantera kundbeställningar, leveranser och förråd

• Anskaffa material från leverantörer

• Planera och utföra städuppdrag

• Utföra transporter

• Underhålla, reparera och besiktiga fordon

• Köpa/leasa fordon och motorredskap
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• Planera och leverera kostverksamhet

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

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 3)

Kontrollmoment Beskrivning Ansvarig Metod Frekvens

Inköp följer avtal Kontroll av att SKDN handlar i enlighet
med kommunens avtalade leverantörer.

Maria Engblom Kontroll av leverantörsf
akturor mot avtalsdatab
asen. Gruppera efter
inköpsområden (tex
elektronik, pedagogiskt
material, sjukvårdsartikl
ar) och notera
avvikelse i gemensamt
upprättat dokument för
kontroll av inköp
utanför avtal.

2 gånger per år

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

Kategori: Legal risk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Det finns risk för att direktupphandling inte görs enligt gällande lagkrav. Lagens krav är inte kända hos alla som gör inköp. Det finns
också risk att de direktupphandlingar som görs inte redovisas till upphandlingsenheten. Under 2019 är inga större investeringar
planerade vilket gör att risken minskar att direktupphandling inte görs enligt gällande lagkrav.

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

Kategori: Legal risk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Kalmar kommun har antagit riktlinjer mot mutor och jäv samt tillhörande handlingsplan som en del i ett aktivt förebyggande arbete.
Södermöre kommundelsnämnd bedömer risken för mutor, jäv och oegentligheter inom sin verksamhet.
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X

Likvärdigheten i utbildningen ska öka
Södermöre kommundels förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja
kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen
för utbildningen. Undervisningen ska anpassas till varje barns/elevs förutsättningar och behov. Alla elever ska få möjlighet att
utveckla adekvat digital kompetens genom att använda digitala verktyg i undervisningen.

Utfall dec 2018 Mål 2019

Utfall Januari

2019

SKDN - Andel i elever i åk 9 som anser att de få för lite utmanande

arbetsuppgifter i skolan 25.0%

SKDN - Index fritidshem-Kunskaper 13 3.8

SKDN - Index förskola-Omsorg, utveckling och lärande 12 5.0

SKDN - Skillnad i genomsnittligt meritvärde mellan elever med

föräldrar med hög utbildningsnivå jämfört med elever med föräldrar

med lägre utbildningsnivå 45.9

SKDN - Skillnad mellan flickor och pojkars måluppfyllelse i

matematik på nationella proven i åk 3 5%

SKDN - Skillnad mellan flickor och pojkars måluppfyllelse i

matematik på nationella proven i åk 3 från förskolan 4%

SKDN - Skillnad mellan flickor och pojkars måluppfyllelse i svenska

och svenska som andraspråk på nationella proven i åk 3 20%

SKDN - Skillnad mellan pojkar och flickors måluppfyllelse i svenska

och svenska som andraspråk på nationella proven i åk 3 från

förskolan 23%

SKDN - Skillnaden mellan flickor och pojkars genomsnittliga

meritvärde åk 6 44.5

SKDN - Skillnad mellan flickor och pojkars genomsnittliga

meritvärde åk 9 24.5

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Gemensam rättning av
nationella prov

Martin Westb
randt

Estetiska lärprocesser Martin Westb
randt

Fler specialpedagoger i
förskolan

Martin Westb
randt

Fokustid Martin Westb
randt

Lovskola Martin Westb
randt
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Trygghet och studiero ska öka
Alla verksamheter inom förskola, skola och fritidshem ska utforma sin verksamhet på ett sådant sätt så att alla barn/elever ska känna
sig trygga och få studiero för att kunna inhämta så mycket kunskap som möjligt.

Utfall dec 2018 Mål 2019

Utfall Januari

2019

SKDN - Andel elever som känner att de är trygga på fritidshemmet 98.3%

SKDN - Andel elever som känner att de är trygga på skolan 95.2%

SKDN - Andel elever som upplever att de har studiero på

lektionerna 66.2%

SKDN - Andel vårdnadshavare som upplever att kränkande

behandling inte accepteras på förskolan 94.6%

SKDN - Index fritidshem-Normer och värden 3 2.8

SKDN - Index förskola-Normer, värden och inflytande 3 4.3

SKDN - Index förskola-Normer, värden och inflytande 4 4.5

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Uppföljning av enheters planer
mot diskriminering och
kränkande behandling

Martin Westb
randt

Införande av digitalt system för
kränkningsanmälningar till
huvudman

Martin Westb
randt

X

Nöjdheten hos vårdnadshavare ska öka
Södermöre kommundels förskolor skolor och fritidshem ska hålla en hög kvalitet. Vårdnadshavarna ska få information om mål och
sätt att arbeta för att kunna bedöma kvalitén på verksamheten

Utfall dec 2018 Mål 2019

Utfall Januari

2019

SKDN - Andel vårdnadshavare som upplever att de är nöjda med

det inflytande på verksamheten i den förskola som deras barn går

på 95.0%

SKDN - Andel vårdnadshavare som upplever att de är nöjda med

det inflytande på verksamheten i det fritidshem som deras barn går

på 88.1%

SKDN - Andel vårdnadshavare som är nöjda med den förskola som

deras barn går på 97.2%

SKDN - Andel vårdnadshavare som är nöjda med den skola som

deras barn går på 91.7%

SKDN - Andel vårdnadshavare som är nöjda med det fritidshem

som deras barn går på 95.1%

X

Nöjdhet och inflytandet för elever ska öka
Södermöre kommundels förskolor skolor och fritidshem ska hålla en hög kvalitet. Alla elever ska få ett reellt inflytande på arbetssätt,
arbetsformer och undervisningens innehåll. Deras inflytande ska öka med stigande ålder. Verksamheter ska sträva efter en
undervisning som motiverar eleverna att nå högre måluppfyllelse.
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Utfall dec 2018 Mål 2019

Utfall Januari

2019

SKDN - Andel barn som är nöjda med det fritidshem de går på 97.4%

SKDN - Andel elever i skolan som upplever att de har möjlighet att

påverka påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter 77.1%

SKDN - Andel elever i åk 5 som känner att skolarbetet gör mig

nyfiken så att jag får lust att lära 75.3%

SKDN - Andel elever som är nöjda med den skola de går på 96.8%

SKDN - Andel elever som upplever skolan som meningsfull åk 7-9 80.0%

Fullmäktigemål - Bästa äldreomsorgskommun
Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020.

X

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

Beskriv Nämndsmål/bolagsmål

X

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

Beskriv Nämndsmål/bolagsmål

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Införande av IBIC (Individens
behov i centrum)

Mia Lindgren

X

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

Beskriv Nämndsmål/bolagsmål

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Minska ensamhet Mia Lindgren

X

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

Beskriv Nämndsmål/bolagsmål

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Kontinuerliga avstämningar
och uppföljning med Rikshem

Mia Lindgren
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X

Nämndsmål SKDN: Boendemiljön - Öka andelen
omsorgstagare som är nöjda med boendemiljön i vård-
och omsorgsboende

Beskriv Nämndsmål/bolagsmål

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Översyn av skapande av en ny
demensenhet

Mia Lindgren

X

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

Beskriv Nämndsmål/bolagsmål

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Effektivisera schemaläggningen
 inom hemtjänsten

Mia Lindgren

X

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

Beskriv Nämndsmål/bolagsmål

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Planeringsdag med fokus på
måltider inkl. nattfasta på vård-
och omsorgboenden. Mätning
sker under våren och hösten
2019.

Mia Lindgren

X

Nämndsmål SKDN: Fallskador - Minska fall som leder
fallskador i vård- och omsorgsboende och hemtjänst
Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Antal fall och fallskador följs
upp av förvaltningen varje
tertial för analys av orsak samt
åtgärder.

Mia Lindgren

X

Nämndsmål SKDN: Läkemedelsavikelser - Minska
läkemedelsavvikelser som orsakar förändrat
hälsotillstånd i vård- och omsorgsboende och hemtjänst

Beskriv Nämndsmål/bolagsmål
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Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Antal läkemedelsavvikelser
följs upp av förvaltningen varje
tertial för analys av orsak samt
åtgärder.

Mia Lindgren

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

Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet
Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022, vilket innebär att alla verksamheter säkerställer:

• Likvärdig service och bemötande

• Likvärdig myndighetsutövning

• Likvärdig resursfördelning

• Jämställd fördelning av makt och inflytande

till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.

X

Nämndsmål SKDN: Vård och omsorgsverksamheten i
Södermöre kommundel är jämställd

Beskriv Nämndsmål/bolagsmål

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Kompetensutveckling
jämställdhet

Mia Lindgren

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

X

Minska sjukfrånvaron
Kalmar kommun har mål för arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Målen ska leda till att främja hälsa och öka
organisationens förmåga att motverka ohälsa. Kalmar kommun har nolltolerans mot kränkande särbehandling, diskriminering och
olika former av trakasserier. I medarbetarenkäten och uppföljningen av SAM mäts olika parametrar av OSA. Mål för sänkt
sjukfrånvaro och tidiga insatser vid rehabilitering ligger inom ramen för OSA. Kommunens totala sjukfrånvaro ska fortsätta minska.
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.

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

X

Nämndsmål - E-hälsokommun
Beskriv Nämndsmål/bolagsmål

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Implementering av
läkemedelsrobot inom
hemtjänsten

Mia Lindgren
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Fullmäktigemål - Hållbart medarbetarengagemang
Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang (HME).

X

Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang HME
Medarbetare i kommunen har en hög grad av ansvar och kompetens. De ansvarar ofta för processer, verksamhetsutveckling och
projekt utan att ha ett chefsansvar, vilket bidrar till ett mer aktivt och självständigt medarbetarskap. Att främja delaktighet och
inflytande, hälsa och att stödja karriär och kompetensutveckling blir fortsatta utmaningar de närmaste åren. Den genomsnittliga
sysselsättningsgraden och andel medarbetare som arbetar heltid ska öka.
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X

Trygghet och studiero ska öka
Alla verksamheter inom förskola, skola och fritidshem ska utforma sin verksamhet på ett sådant sätt så att alla barn/elever ska känna
sig trygga och få studiero för att kunna inhämta så mycket kunskap som möjligt.

Utfall dec 2018 Mål 2019

Utfall Januari

2019

SKDN - Andel elever som känner att de är trygga på fritidshemmet 98.3%

SKDN - Andel elever som känner att de är trygga på skolan 95.2%

SKDN - Andel elever som upplever att de har studiero på

lektionerna 66.2%

SKDN - Andel vårdnadshavare som upplever att kränkande

behandling inte accepteras på förskolan 94.6%

SKDN - Index fritidshem-Normer och värden 3 2.8

SKDN - Index förskola-Normer, värden och inflytande 3 4.3

SKDN - Index förskola-Normer, värden och inflytande 4 4.5

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Uppföljning av enheters planer
mot diskriminering och
kränkande behandling

Martin Westb
randt

Införande av digitalt system för
kränkningsanmälningar till
huvudman

Martin Westb
randt

X

Nöjdheten hos vårdnadshavare ska öka
Södermöre kommundels förskolor skolor och fritidshem ska hålla en hög kvalitet. Vårdnadshavarna ska få information om mål och
sätt att arbeta för att kunna bedöma kvalitén på verksamheten

Utfall dec 2018 Mål 2019

Utfall Januari

2019

SKDN - Andel vårdnadshavare som upplever att de är nöjda med

det inflytande på verksamheten i den förskola som deras barn går

på 95.0%

SKDN - Andel vårdnadshavare som upplever att de är nöjda med

det inflytande på verksamheten i det fritidshem som deras barn går

på 88.1%

SKDN - Andel vårdnadshavare som är nöjda med den förskola som

deras barn går på 97.2%

SKDN - Andel vårdnadshavare som är nöjda med den skola som

deras barn går på 91.7%

SKDN - Andel vårdnadshavare som är nöjda med det fritidshem

som deras barn går på 95.1%

X

Nöjdhet och inflytandet för elever ska öka
Södermöre kommundels förskolor skolor och fritidshem ska hålla en hög kvalitet. Alla elever ska få ett reellt inflytande på arbetssätt,
arbetsformer och undervisningens innehåll. Deras inflytande ska öka med stigande ålder. Verksamheter ska sträva efter en
undervisning som motiverar eleverna att nå högre måluppfyllelse.
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Utfall dec 2018 Mål 2019

Utfall Januari

2019

SKDN - Andel barn som är nöjda med det fritidshem de går på 97.4%

SKDN - Andel elever i skolan som upplever att de har möjlighet att

påverka påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter 77.1%

SKDN - Andel elever i åk 5 som känner att skolarbetet gör mig

nyfiken så att jag får lust att lära 75.3%

SKDN - Andel elever som är nöjda med den skola de går på 96.8%

SKDN - Andel elever som upplever skolan som meningsfull åk 7-9 80.0%

Fullmäktigemål - Bästa äldreomsorgskommun
Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020.

X

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

Beskriv Nämndsmål/bolagsmål

X

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

Beskriv Nämndsmål/bolagsmål

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Införande av IBIC (Individens
behov i centrum)

Mia Lindgren

X

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

Beskriv Nämndsmål/bolagsmål

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Minska ensamhet Mia Lindgren

X

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

Beskriv Nämndsmål/bolagsmål

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Kontinuerliga avstämningar
och uppföljning med Rikshem

Mia Lindgren
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X

Nämndsmål SKDN: Boendemiljön - Öka andelen
omsorgstagare som är nöjda med boendemiljön i vård-
och omsorgsboende

Beskriv Nämndsmål/bolagsmål

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Översyn av skapande av en ny
demensenhet

Mia Lindgren

X

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

Beskriv Nämndsmål/bolagsmål

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Effektivisera schemaläggningen
 inom hemtjänsten

Mia Lindgren

X

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

Beskriv Nämndsmål/bolagsmål

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Planeringsdag med fokus på
måltider inkl. nattfasta på vård-
och omsorgboenden. Mätning
sker under våren och hösten
2019.

Mia Lindgren

X

Nämndsmål SKDN: Fallskador - Minska fall som leder
fallskador i vård- och omsorgsboende och hemtjänst
Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Antal fall och fallskador följs
upp av förvaltningen varje
tertial för analys av orsak samt
åtgärder.

Mia Lindgren

X

Nämndsmål SKDN: Läkemedelsavikelser - Minska
läkemedelsavvikelser som orsakar förändrat
hälsotillstånd i vård- och omsorgsboende och hemtjänst

Beskriv Nämndsmål/bolagsmål
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Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Antal läkemedelsavvikelser
följs upp av förvaltningen varje
tertial för analys av orsak samt
åtgärder.

Mia Lindgren

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

Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet
Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022, vilket innebär att alla verksamheter säkerställer:

• Likvärdig service och bemötande

• Likvärdig myndighetsutövning

• Likvärdig resursfördelning

• Jämställd fördelning av makt och inflytande

till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.

X

Nämndsmål SKDN: Vård och omsorgsverksamheten i
Södermöre kommundel är jämställd

Beskriv Nämndsmål/bolagsmål

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Kompetensutveckling
jämställdhet

Mia Lindgren

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

X

Minska sjukfrånvaron
Kalmar kommun har mål för arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Målen ska leda till att främja hälsa och öka
organisationens förmåga att motverka ohälsa. Kalmar kommun har nolltolerans mot kränkande särbehandling, diskriminering och
olika former av trakasserier. I medarbetarenkäten och uppföljningen av SAM mäts olika parametrar av OSA. Mål för sänkt
sjukfrånvaro och tidiga insatser vid rehabilitering ligger inom ramen för OSA. Kommunens totala sjukfrånvaro ska fortsätta minska.
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.

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

X

Nämndsmål - E-hälsokommun
Beskriv Nämndsmål/bolagsmål

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Implementering av
läkemedelsrobot inom
hemtjänsten

Mia Lindgren
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Fullmäktigemål - Hållbart medarbetarengagemang
Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang (HME).

X

Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang HME
Medarbetare i kommunen har en hög grad av ansvar och kompetens. De ansvarar ofta för processer, verksamhetsutveckling och
projekt utan att ha ett chefsansvar, vilket bidrar till ett mer aktivt och självständigt medarbetarskap. Att främja delaktighet och
inflytande, hälsa och att stödja karriär och kompetensutveckling blir fortsatta utmaningar de närmaste åren. Den genomsnittliga
sysselsättningsgraden och andel medarbetare som arbetar heltid ska öka.
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