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Bakgrund 

Södermöre kommundelsförvaltning tar årligen fram förslag till 
verksamhetsplan och internbudget med utgångspunkt från de 
kommungemensamma rutiner som finns för arbetet. Förslaget till 
verksamhetsplan innehåller risker, utmaningar och prioriteringar som 
Södermöre kommundelsförvaltning står inför, ekonomiska förutsättningarna 
inför kommande år samt förvaltningens förslag på nämndsmål nerbrutna från 
kommunfullmäktiges mål. Verksamhetsplanen tar också upp driftsbudget och 
personalplanering inför 2021. 

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

 
Verksamhetsplan med internbudget och internkontroll 2021 lyfts först som 
informationsärende för att möjliggöra för Södermöre kommundelsnämnd att 
aktivt delta i arbetet med nämndsmål i verksamhetsplanen och risker i den 
interna kontrollplanen. 

Beslut 

Södermöre kommundelsnämnd beslutar att fastställa förslag till 
verksamhetsplan med internbudget och intern kontroll 2021 för Södermöre 
kommundels-förvaltning och överlämna den till kommunfullmäktige för 
kännedom. 

Protokollsanteckning 

Christopher Dywik (KD redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
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”Kalmaralliansen i Södermöre konstaterar att den föreslagna internbudgeten, 
innehåller positiva delar såsom att ett extra strukturstöd till stöd för de 
särskilda förutsättningar som finns inom skola, förskola och äldreomsorg i 
Södermöre kommundelsnämnd äntligen blivit av. 
 
Samtidigt går det inte att bortse ifrån att kommundelens förutsättningar hade 
varit än bättre om Kalmaralliansens budget hade fått råda. 
 
Södermöre kommundelsnämnd bildades som ett demokratiprojekt på 
landsbygden: ett sätt att flytta besluten närmare medborgarna och bättre kunna 
bejaka kommundelens unika förutsättningar. På senare år har utvecklingen 
dessvärre gått i motsatt riktning. Under de senaste åren har nämnden blivit 
fråntagna ansvaret över område efter område, vilket gett både nämnden och 
kommunen som helhet högre kostnader. Vi ser med oro på en sådan 
utveckling.  
 
Södermöre kommundelsnämnd behöver inte färre ansvarsområden, utan 
tvärtom fler för att få större kontroll över verksamheten, skapa en robust 
ekonomi och kunna hitta unika särlösningar och vinna samordningsfördelar 
som ger både bättre kvalitet, arbetsmiljö och mer pengar över till 
kärnverksamheten. Därför föreslog Kalmaralliansen i vår budget – det som 
nämnden tidigare alltid varit eniga om – nämligen att nämnden tar över 
ansvaret för gata- och parkskötsel och lokalvård inom Södermöres geografiska 
område till kommundelsnämnden. Det skulle innebära ett tillskott på 9,238 
mnkr. Det är viktigt för att Södermöre i framtiden verkligen ska kunna vara 
”steget före”.  
 
Utöver detta avsatte Kalmaralliansen ytterligare medel och uppdrag riktat mot 
våra barn och ungdomar, våra äldre och trygghetsskapande åtgärder. Värt att 
nämna är tex: 
 
Barn och unga 

 En generell höjning av elevpengen med 1000 kr per elev och år för alla 
elever i åk 1–9. Kalmar är en av de kommuner som har lägst elevpeng i 
landet. Höjningen av den generella höjningen av elevpengen skapar 
utrymme för Kalmars rektorer att utifrån sin skolas förutsättningar 
förstärka där det gör mest pedagogisk nytta.  

 Utreda hur kommunen kan NPF-säkra Kalmars grundskolor genom 
universell utformning.  

 Synliggöra och verkställa handlingsplanen för särskilt begåvade barn.  

 Extra anslag för att möjliggöra fritidsgårdsverksamhet även på helger och 
lov samt att utveckla de mobila fritidsgårdsaktiviteterna i Södermöres 
ytterområden med fokus på bättre frekvens. 

 
Äldre 

 Självfinansiera projektet “Hjälpverksamhet bland behövande äldre”. 
Projektet avslogs tyvärr av Kampradstiftelsen men är mycket lovvärt då 
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syftet är att med bland annat frivilliga på ett uppsökande sätt motverka 
ofrivillig ensamhet. Totalt 1,4 mnkr avsätts för ändamålet.  

 Ytterligare 500 tkr avsätts för uppsökande verksamhet på landsbygden 
(varav en stor del till Södermöre).  

 Motverka ensamhet bland äldre som ännu bor hemma genom att stärka det 
sociala innehållet på kommundelens träffpunkter och erbjuda möjlighet till 
äldre att få en s.k. måltidsvän.  

 Verka för att Kalmar kommun ska rekrytera fler sjuksköterskor och 
undersköterskor med specialkompetens inom äldreomsorg (tex geriatrik, 
demens etc). 

 Konvertera Ljungbyhemmet till ett rent demensboende och renodla minst 
en avdelning på Björkhaga och Möregården till demensavdelningar.  

 Utred huruvida förenklad biståndsbedömning av trygghetslarm för seniorer 
över 70 år kan vara en kostnadseffektiv förebyggande åtgärd.  

 
Trygghet 

 Agera för att ett särskilt fokus på landsbygden ska inkluderas i Polisens 
medborgarlöften även i framtiden.  

 Trygghetsvandringar för att ta fram en områdesvis sammanställning av 
“mörka fläckar” även i våra mindre samhällen och utred hur vi kan 
engagera även föreningar på landsbygden i kommunens vuxenvandringar.  

 Nollvision mot klotter, skadegörelse och nedskräpning även i våra mindre 
samhällen och på landsbygden.  

 Planera för ljusa, trygga, gröna och välkomnande miljöer vid nyproduktion 
även i våra mindre samhällen.  

 Utred om Grannstödsbilar kan introduceras i brottsutsatta områden för att 
komplettera arbetet inom grannsamverkan. Kommunen bekostar bilen 
sedan är det den ansvariga för trygghet på kommunen som håller ihop det 
arbetet. Det är sedan volontärer som kör runt. De lägger ut lappar och 
varnar, ger tips och råd samt har en nära samverkan med polisen.  

 Informera kring Coyards, en app för grannsamverkan, så att fler ansluter 
och är aktiva.” 

 
 

Sekreterare 

Martin Westbrandt 
 
 

Justeras 

 
Magnus Uhr Fredrik Löfgren 
ordförande  
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Verksamhetsplan med internbudget 2021 inklu-
sive intern kontrollplan 2021 

Förslag till beslut 

Södermöre kommundelsnämnd beslutar att fastställa förslag till verksamhets-
plan med internbudget och intern kontroll 2021 för Södermöre kommundels-
förvaltning och överlämna den till kommunfullmäktige för kännedom. 

Bakgrund 

Södermöre kommundelsförvaltning tar årligen fram förslag till verksamhets-
plan och internbudget med utgångspunkt från de kommungemensamma ruti-
ner som finns för arbetet. Förslaget till verksamhetsplan innehåller risker, ut-
maningar och prioriteringar som Södermöre kommundelsförvaltning står inför, 
ekonomiska förutsättningarna inför kommande år samt förvaltningens förslag 
på nämndsmål nerbrutna från kommunfullmäktiges mål. Verksamhetsplanen 
tar också upp driftsbudget och personalplanering inför 2021. 

Södermöre kommundelsnämnd har enligt Kalmar kommuns reglemente för 
intern kontroll det yttersta ansvaret för att organisera den interna kontrollen 
inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska också, i syfte att åstadkomma en 
god intern kontroll, dokumentera och anta regler och anvisningar som kan 
behövas för den nämndspecifika verksamheten. I övrigt ska kommunövergri-
pande riktlinjer, reglementen, policydokument och regler gälla. 

Verksamhetsplan med internbudget och internkontroll 2021 lyfts först som 
informationsärende för att möjliggöra för Södermöre kommundelsnämnd att 
aktivt delta i arbetet med nämndsmål i verksamhetsplanen och risker i den in-
terna kontrollplanen. 
 
 
Lena Thor Martin Westbrandt 
Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare 
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Inledning 
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 kommundels-
nämnd ansvarar för kommundelens kultur- och fritidsverksamhet så som fritidsgård "Söder-
möre för alla", bibliotek och föreningsdrivna anläggningar. Södermöre kommundelsnämnd 
verkar för demokratiutveckling genom närhet mellan invånare och politik 

 
Vision – delaktighet, kreativitet och trygghet i möjligheternas landsbygd 

Det nya millenniet blev också starten på kommundelen Södermöre som firar 20 år. Den nu-
varande kommundelsnämnden vill spinna vidare på det arbete som har genomförts och 
rikta blicken framåt. Under 2019–2020 har nämnden arbetat fram en ny vision för Södermöre 
kommundel. Efter många, långa och givande diskussionen har vi gemensamt landat i tre ord 
som ska vara vägledande för alla boende, företagare och anställda, unga och äldre, nyinflyt-
tade och släkter som har varit Södermöre trogna i generationer. De orden är: delaktighet, 
kreativitet och trygghet. 

Delaktighet 

Med delaktighet menar vi att vi uppmuntrar alla att delta i Södermöres utveckling. Vi skapar 
möjligheter för personalen i våra verksamheter, företagare, föreningsliv och invånare att ta 
aktiv del i kommundelens och verksamheternas utveckling. Det kan handla om öppna kom-
mundelsmöten, möten med fokusgrupper som ungdomar och äldre, dialoger med företagare 
och föreningar. Genom medborgarenkäter kan vi få veta vad som är angeläget för medbor-
garna. Vi vill även testa medborgarbudget. Det ska vara lätt att få kontakt och kunna på-
verka oavsett vem man är. 

Kreativitet 

Med kreativitet menar vi en tillåtande attityd hos oss politiker och verksamheternas ledning 
som skapar utrymme både för personal och invånare att komma med tankar och idéer som 
utvecklar vår kommundel. Att våga prova och inspireras av varandra är utvecklande. Det 
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ska finnas rutiner som effektiviserar och minimerar risker, men mötet med varje människa är 
unikt och ska tas tillvara i Södermöres alla verksamheter. Som företagare ska det vara lätt att 
förverkliga sina idéer, få hjälp att knyta värdefulla kontakter och hitta lösningar. I Södermöre 
finns tradition och nytänkande i större och mindre företag. Kreativitet innebär också att vi 
stödjer och samarbetar med kulturlivet i kommundelen. På publika arrangemang på biblio-
tek, event Södermöre, vid midsommar och valborg eller vid andra tillfällen syns kulturen 
och unga talanger får ta plats. 

Trygghet 

Med trygghet menar vi att det ska finnas en känsla och upplevelse av att Södermöre är en 
trygg plats att bo och verka i. Alla ska känna en trygghet både fysiskt för sig själv och sin fa-
milj, men också trygg som anställd att kunna framföra sina tankar och idéer och att de be-
handlas seriöst av chefer, ledning och politiker. Vi vill ge företagare trygga förutsättningar 
för att våga satsa och våga anställa. Trygghet är en förutsättning för att ett kreativt och inno-
vativt klimat ska kunna skapas. 

Möjligheternas landsbygd 

Med mottot möjligheternas landsbygd vill vi visa på allt viktigt och vackert som görs och 
finns här i Södermöre nu och i framtiden. Det finns och händer här just för att vi är på lands-
bygden, inte trots att vi är på landsbygden. Möjligheternas landsbygd lyfter fram styrkan i 
landsbygden som en viktig förutsättning ör att människor ska känna större delaktighet, krea-
tivitet och trygghet här. 
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Verksamhetsmål 
Ordning och reda i ekonomin 

Södermöre kommundel har ett övergripande verksamhetsmål för ekonomin och det är att 
bedriva ändamålsenliga och kostnadseffektiva verksamheter. Det långsiktiga målet för Sö-
dermöre kommundelsnämnd är att nå budget i balans genom att hitta innovativa lösningar 
som hjälper verksamheterna att anpassa ekonomin efter rådande förutsättningar och därige-
nom uppnå kostnadseffektiva verksamheter. 

Ett steg i arbetet med detta är att alla enheter själva jobbar med riskanalys i den interna kon-
trollplanen. Varje chef är ansvarig för att ta fram utmaningar och risker som står i vägen för 
målet om budget i balans. Utifrån riskerna formas sedan kontrollmoment som ska reducera 
riskernas inverkan på målet och därigenom syfta till att budget i balans uppnås. 

Inför det ekonomiska arbetet 2021 har nämndsmålet brutits ner till alla enheter i Södermöre 
kommundelsnämnd. Varje enhet har utifrån sin egen riskanalys tagit fram aktiviteter som 
syftar till att uppfylla målet om en ändamålsenligt och kostnadseffektiv verksamhet. 

Det ekonomiska målet för Södermöre kommundelsnämnd är även att påbörja och planlägga 
arbetet mot en jämställdhetssäkrad budget. 
 
Ett grönare Kalmar 

Kalmar kommun ska vara en av Sveriges mest hållbara kommuner och under 2020 blev kom-
munen utsedd till miljöbästa landsbygdskommun. 2030 ska kommunen vara fossilbränslefri 
med fokus på biogasutveckling i södra kommundelen. Kommunen arbetar för ett cirkulärt 
samhälle där resurser används effektivt, avfall sorteras och källsorteras samt arbete för mins-
kat matsvinn. 
 
Ett växande attraktivt Kalmar 

Södermöre kommundel är en stor del av Kalmar kommun som har mycket att erbjuda med 
en varierad natur och kultur och ett rikt föreningsliv. Under 2021 kommer fiberutbyggnaden 
i hela kommunen vara klar vilket är en avgörande förutsättning för att kunna nå tillväxt och 
utveckling. 

En av fördelarna med kommundelen är att det är korta beslutsvägar genom kommundels-
nämnden, här finns etablerade nätverk med företagare, föreningsliv och kultursektor som 
nämnden för dialog med och har nära kontakt med. Det gör det förmånligt att genomföra pi-
lotprojekt här och testa utvecklingsidéer. Det är en av styrkorna med Södermöre kommun-
del, möjligheternas landsbygd. 

I Södermöre finns tre filialbibliotek som alla är meröppna, vi är stolta över att ha tre mo-
derna folkbibliotek på landsbygden som erbjuder en hög standard och tillgänglighet. Biblio-
teken är viktiga mötesplatser precis som allaktivitetshuset Södermöre för alla där alla oavsett 
bakgrund och ålder kan mötas. Det är mötesplatser som främjar dialog och det ska synliggö-
ras ännu mer under 2021. 
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Hög kvalitet i välfärden 

Fullmäktige har beslutat att Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner senast 
2021 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 under-
visningen, öka trygghet och studiero, öka delaktighet och inflytande för elever och vård-
nadshavare samt att öka barns och elevers välbefinnande och mående. 

Fullmäktige har beslutat att Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner 
med fokus på ökad nöjdhet, minska ensamhet, sociala aktiviteter och en fortsatt god perso-
nalkontinuitet inom hemtjänsten. Samarbete över generationsgränser och verksamheter ska 
vara en naturlig del av verksamheten. Digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara för att 
kvalitetssäkra och utveckla verksamheten samt vara en äldreomsorg i framkant. 

Fullmäktigemålet att Kalmar kommuns ska bli årets e-hälsokommun är framflyttat till 2025. 
Under 2020 utsågs Kalmar till en av tio modellkommuner för utveckling av e-hälsa inom 
äldreomsorg. 

Fullmäktigemålet att alla kommunens verksamheter ska vara jämställdhetssäkrade är fram-
flyttat till 2024. Målet syftar till att säkra att både flickor och pojkar, kvinnor och män har 
samma rättigheter och inflytande på lika villkor. 

Hbtqi är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med 
queera uttryck och identiteter. Kalmar kommun ska vara en plats där människors lika värde 
respekteras oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Ingen människa ska be-
höva dölja ovanstående på grund av rädsla. 
 
Kalmar kommunkoncern som arbetsgivare 

Kalmar kommunkoncern ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Våra medarbetare är våra 
viktigaste ambassadörer. En viktig framgångsfaktor för hög kvalitet i välfärden är att våra 
medarbetare känner sig trygga på jobbet, att arbetet är meningsfullt och att det finns en stolt-
het i att arbeta hos oss. Ett aktivt arbete för ett jämställt och hållbart arbetsliv där god social 
och organisatorisk arbetsmiljö kombineras med bra villkor och utvecklingsmöjligheter lägger 
grunden till att båda attrahera och behålla medarbetare. Som medarbetare i en stor koncern 
har vi samma mål – att tillsammans göra det bästa för kommunens invånare. Vi ska ha ett 
kommunikativt ledarskap där chefer och medarbetare tillsammans utvecklar vår verksam-
het. Vi erbjuder en god fysisk, och organisatorisk arbetsmiljö, fri från diskriminering. Vi be-
höver samsyn runt våra gemensamma målbilder och en gemensam bild av våra utmaningar 
och uppdrag. För att nå dit ska vi stimulera och uppmuntra samarbete mellan förvaltningar 
och bolag samt ta tydliga steg mot en koncerngemensam personalpolitik. Våra processer ska 
vara långsiktigt hållbara, kostnadseffektiva, kvalitetssäkrade och jämlika. 
 
Egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter 

Södermöre kommundelsnämnd har ett särskilt uppdrag att arbeta med demokrati och föra 
demokratin närmare invånarna. Södermöre kommundelsnämnd värderar dialog med invå-
narna högt. Dialogen gör oss bättre, bidrar till verksamhetsutveckling och bygger förtroende. 

För kommundelsnämnden innebär demokratiuppdraget att främja demokratipåverkan, 
medbestämmande/delaktighet och att ha ett aktivt utbyte med invånarna. Kommundels-
nämnden arbetar med befintliga metoder och modeller så som medborgardialoger av olika 
slag och utvecklar nya möjligheter för invånare att vara med och påverka kommunen. Under 
2021 kommer kommundelsnämnden att arbeta för att alla verksamheter ska ha som mål att 
lyfta demokratiupprdraget. 
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Utmaningar och risker 
Omvärldsutmaningarna som beskrivs i befolkningsprognosen ger Södermöre kommundel 
förutsättningarna för att kunna bedriva sina verksamheter. Verksamhetsutmaningarna i Sö-
dermöre kommundelsnämnd grundar sig mycket i de förutsättningar som omvärlden ger. 
En stor del av de anställda i Södermöre kommundel bor i kommundelen och ett minskat an-
tal personer i arbetsför ålder kan innebära att det framöver kan bli svårare med kompetens-
försörjning i verksamheterna. 

I och med att andelen personer som nyttjar verksamheterna i Södermöre kommundels-
nämnd ökar, ökar även efterfrågan av förskoleplatser, plats i grundskola och äldreomsorg, 
vilket ställer högre krav på verksamheterna när det gäller effektiv personalanvändning, lo-
kalnyttjande samt hantering av omsorgsärenden med ökad vårdtyngd. För att kunna förbe-
reda och förändra inför framtida förutsättningar behöver verksamheterna beakta utmaningar 
gällande effektiv implementering av digital teknik samt verksamhetsgemensamma tjänster. 

För att skapa kostnadseffektiva verksamheter inom den pedagogiska verksamheten behöver 
barn och elevantalet i Södermöre kommundelsnämnd öka. För att kunna påverka denna om-
världsutmaning behöver Södermöre kommundelsnämnd arbeta för ett ökat bostadsbyg-
gande på landsbygden och god service vilket kan resultera i positiva synergieffekter i Söder-
möres verksamheter. 
 
Utmaningar och risker i pedagogisk verksamhet 

En stor utmaning i pedagogisk verksamhet är att kunna bibehålla en hög standard i utbild-
ningen. Risk föreligger med en utdragen pandemieffekt vilket i sin tur kan leda till svårig-
heter med kompetensförsörjning. Med en uppåtgående trend kring sjukskriven personal blir 
följden att övriga pedagoger får täcka upp än mer för varandra vilket i sin tur skapar trött-
het. 

För att kunna verka i ett samhälle med stort informationsflöde, ökande digitalisering och 
snabb förändringstakt behöver barn och elever utveckla adekvat digital kompetens. Detta tas 
upp i gällande styrdokument där Skolverket har definierat begreppet digital kompetens 
samt infört digitala mål i läroplan och kursplaner. 

För att möjliggöra det behövs även digital kompetens hos lärare och strategisk digital kom-
petens hos skolledare. Arbetssätt och elevuppgifter måste förändras, inte bara i några klass-
rum utan i alla. Och inte hur som helst, utan på ett systematiskt sätt som innebär att man ar-
betar målmedvetet över lång tid för att transformera undervisningen i takt med ökad digita-
lisering. 

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 för ökad måluppfyl-
lelse. För att alla barn och elever ska få samma förutsättningar att utveckla adekvat digital 
kompetens krävs dessutom en likvärdighet inom våra olika skolor och förskolor. 

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 kon-
tinuerligt 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. Verksamheter 
inom förskola och skola har fortsatta utmaningar med att minska skillnader mellan pojkar 
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och flickors måluppfyllelse samt att fortsatt minska skillnaden i resultat mellan elever med 
högutbildade föräldrar kontra elever med lågutbildade föräldrar. 
 
Utmaningar och risker inom äldreomsorgsverksamhet 

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. Risk 
finns att det inte kommer finnas tillräckligt många i arbetsför ålder inom äldreomsorg. Det 
innebär att verksamheten måste se på andra lösningar gällande utförande av vissa arbets-
uppgifter. 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 grundförutsätt-
ningar som fungerande och tillfredställande nätverksuppkoppling med fler accesspunkter. 
Det måste också finnas en support och tydliga föreskrifter hur tekniken skall och får använ-
das i verksamheten, för att kvalitetssäkra arbetet inom omsorgen kopplat till teknik. Det är 
en investering som är mycket kostsam för verksamheterna. 

Fler äldre innebär fler multisjuka och personer med demenssjukdom inom äldreomsorgen 
och det är en utmaning för verksamheterna att möta upp det tyngre omsorgsbehovet. Risken 
finns att äldre med psykisk ohälsa ökar och blir oftare förekommande i verksamheten och 
behöver mötas upp med ökad kompetensutveckling för medarbetare samt en god samver-
kan mellan SoL och HSL. 

Otillgänglig kollektivtrafik gör det till en utmaning 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 och det finns en risk att medarbetare väljer 
att arbeta inne i stan istället för på landsbygd. Här behöver kommundelen arbeta med att 
hålla en hög kvalitet i verksamheten samt ha en god arbetsmiljö och väl fungerande mark-
nadsföring för att kunna rekrytera framtida nya medarbetare. Mycket kraft läggs vid att 
skapa nöjda medarbetare, de är de bästa ambassadörerna för kommundelens framtida kom-
petensförsörjning. 
 
Utmaningar och risker ett attraktivt Kalmar 

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 mötes-
plats för alla innebär att biblioteken ska erbjuda en varierad, tillgänglig och hög servicenivå 
inom verksamheten som passar alla. En annan utmaning för biblioteken är att arbeta för en 
mer jämställd verksamhet vad gäller aktiva låntagare och publik på evenemang. 

Utmaningar för Södermöre för allas verksamhet är att ha verksamhet för hela kommundelen, 
det kan finnas risk att barn och ungdomar annars inte kan ta del av Södermöre för allas ut-
bud på lika villkor. En annan utmaning är att utöka samverkan mellan omsorgen/träffpunk-
terna på fler platser än i Ljungbyholm. 

Det är också en utmaning att få fler ungdomar att ta del av fritidsgårdsverksamheten samt 
att få fler ungdomar att engagera sig i de olika nätverken av grupper och råd som samordnas 
av fritidsgården. 

Bostäder på landsbygden är en fortsatt viktig utmaning, annars är risken överhängande att 
våra orter tappar befolkning vilket leder till negativa konsekvenser för välfärdstjänster och 
handel, bland annat. 
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Utmaningar och risker demokrati 

Det är en utmaning att få olika målgrupper i samhället att göra sin röst hörd. Kommundels-
nämnden behöver arbeta för att möta alla människor oavsett bakgrund och förutsättningar. 
Risken är annars att nämnden inte får en representativ bild över utvecklingsmöjligheter i 
kommundelen. 

Ekonomiska förutsättningar 

 
Tabellen ovan visar de rambudgetförändringar som skett från 2020 till 2021. 

Den pedagogiska verksamheten har fått kompensation för ökat barn och elevantal mellan 
2020 och 2021. Resurskompensationen inför 2021 bygger på 1 818 barn och elever i Söder-
möre kommundel. Södermöre kommundelsnämnd har även fått kompensation för kostnads-
ökning vid köp av tjänst samt effekt av komponentavskrivning. Äldreomsorgen har fått 
ökad tilldelning för demografi, vilket innebär att andelen äldre i Södermöre kommundel 
ökar mellan 2020 och 2021. Södermöre kommundelsnämnd har även fått resurstilldelning för 
strukturella förutsättningar och personalfrämjande åtgärder. Södermöre kommundelsför-
valtning delar också ram till kommunikationsenheten för 20% kommunikatörtjänst. Det 
kommer inför 2021 att göras två interna omfördelningar gällande rörlig ram för IT-kostnader 
samt kostnad för ekonomi och lönesystem. 
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Prioriteringar 
Prioriteringar i pedagogisk verksamhet 

I och med pandemins framfört under 2020 ställdes flera av de planerade utvecklingsinsatser 
in. Det innebär att flera av de effekter som man hoppades på att kunna se 2020 istället får 
vänta ett år. På grund av detta förlängs flera av de planerade prioriteringarna till verksam-
hetsplan 2021. 

Regeringens reform för tidiga stödinsatser, Läsa-skriva-räkna-garantin, är ett viktigt steg för 
att utveckla den svenska skolan. Garantin ska säkerställa att alla elever som behöver stödin-
satser i förskoleklass och lågstadiet tidigt får det i svenska, svenska som andraspråk och ma-
tematik. 

Södermöre kommundels grundskolor behöver än bättre förutsättningar för att uppfylla den 
övergripande ambitionen med garantin – att alla våra elever ska ha goda kunskaper i läsa, 
skriva och räkna när de lämnar lågstadiet. Bättre förutsättningar skapar vi genom en mer va-
rierad undervisning och än högre kompetens inom området. Planering påbörjas för och utar-
beta material som bidrar till mer varierad undervisning likt tidigare modell med NTA-lådor. 
En sådan modell innehåller pedagogiskt material i lådor samt kompetensutveckling kopplad 
till varje temaområde. Det för att möta elever som behöver stöd för att utveckla sina för-
mågor i att läsa, skriva och räkna och även möta elever som behöver än större utmaningar. 

Utifrån arbetet med den utbildningspolitiska visionen och genom aktuell forskning har för-
valtningen sett ett behov av att ta tillvara lärare som besitter stor kompetens samt vidareut-
veckla och sprida denna kompetens för att utveckla förskolorna och skolorna i Kalmar kom-
mun till att bli bland de bästa i Sverige. Under 2012 utarbetades ett förslag på tjänst, utveckl-
ingslärare, för lärare som ska stärka arbetet i skolorna, förskolorna och fritidshemmen. Ut-
vecklingslärarna ska arbeta både med ämnesdidaktik och allmändidaktik för att stärka och 
höja barnens och elevernas måluppfyllelse. 

Södermöre kommundelsnämnd vill förbättra kvaliteten och öka likvärdigheten i rättningen 
av de nationella proven. Detta sker genom att rättningen görs gemensamt. Insatsen avser 
samtliga nationella prov i 3:an, 6:an och 9:an och i samtliga ämnen. 

Fortsatt arbete bedrivs för att öka elevernas måluppfyllelse, framförallt elevernas enskilda 
meritvärde. Stort fokus ligger på att öka pojkarnas måluppfyllelse då gapet mellan pojkar 
och flickor återigen ökar. Som ett led i detta fortsätter rektorers utvecklingsarbete tillsam-
mans med utvecklingslärare gällande normkritiskt förhållningssätt. Efter gemensam genom-
förd kompetensutbildning ska arbetet sippra ner i verksamheterna och mynna ut i förhö-
jande kunskaper till pedagogerna. 
 
Prioriteringar inom äldreomsorgsverksamhet 

Pandemin har påverkat äldreomsorgen i stort och verksamheten står inför ett osäkert läge 
hur situationen utvecklar sig vilket kan få påverkan på planerade prioriteringar. Under 2020 
genomfördes en omorganisation inom äldreomsorgen vilken bestod i att vård-och omsorgs-
boende samt hemtjänst renodlas som separata enheter med en enhetschef per enhet det vill 
säga fyra enhetschefer istället för tidigare tre dock med ett nära samarbete och helhetssyn 
över Södermöres äldreomsorg. Enhetscheferna har särskilda uppdrag som täcker hela om-
sorgsverksamheten vilket förväntas skapa en helhetsbild och kvalitetshöjning i verksam-
heten, effektivisera samt förtydliga ansvarsområden och pågående projekt. Under året kom-
mer förvaltningen prioritera att omorganisationen implementeras fullt ut vilket beräknas ta 
året ut. 
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IBIC (Individens behov i centrum) är ett systematiskt arbetssätt med dokumentation av indi-
videns behov. Arbetssättet innebär en kvalitetssäkring av biståndshandläggningen, genom-
förandeplaner och annan social dokumentation som utförs av medarbetare på vård- och om-
sorgsboenden samt inom hemtjänst. Implementeringen av IBIC påbörjades under 2018 och 
pausades under 2020 på grund av pandemin och planeras fortsätta under 2021 med målet att 
samtliga enheter har genomfört implementeringen. Införandet av IBIC är ett stort projekt 
som påverkar arbetssätt för såväl biståndshandläggare, undersköterskor som enhetschefer. 
Målet är att skapa en kvalitetshöjning i verksamheten och under implementeringstiden behö-
ver verksamheten avsatt tid för kompetensutveckling för all personal samt utbildningsinsat-
ser i nya IT-system. 

2019 utbildades tre undersköterskor i förflyttningsteknik vilket gör att verksamheten har tre 
utbildade förflyttningsinstruktörer i verksamheten. Utbildning av baspersonal påbörjades 
under 2019/2020 men fick avbrytas på grund av pandemin men bedöms kunna påbörjas un-
der slutet av 2020. All baspersonal förväntas genomgått en basutbildning innan årets slut. 

Under 2021 inför omsorgsverksamheten digitala signeringslistor som ett led i att minska an-
tal läkemedelsavvikelser. Digitala signeringslistor förväntas minska administrationen och 
kvalitetssäkra läkemedelshanteringen. 

Introduktion av nyanställda är av vikt för att kvalitetssäkra verksamheten. Under 2021 byg-
ger förvaltningen en ny digital lärplattform i Office 365 som gett verksamheten goda möjlig-
heter att kommunicera digitalt och säkra upp att nya medarbetare tagit del av den informat-
ion de behöver inför sin yrkesutövning inom äldreomsorgen i Södermöre. 

Delade turer inom äldreomsorgsverksamhet ska tas bort under 2021. Detta för att skapa en 
bättre arbetsmiljö för medarbetare samt vara en attraktiv arbetsgivare. 
 
Prioriteringar ett växande och attraktivt Kalmar 

Södermöre kommundelsnämnd fortsätter att arbeta för fler bostäder i samverkan med andra 
förvaltningar och nämnder i kommunen. Bostäder i hela Kalmar kommun är avgörande för 
att Södermöre ska utvecklas framåt med bra service, arbetstillfällen, bra skolor och omsorg. 

Under 2021 ska kommundelsnämnden arbeta för utökad service på landsbygden genom att 
arbeta för att etablera servicepunkter i Södermöre som också blir mötesplatser för befolk-
ningen på orten. 

Tillgänglighet är ett prioriterat område där kommundelsnämnden kommer att arbeta för att 
möjliggöra webbsända nämndsmöten, och använda digital teknik för att webbsända med-
borgardialoger. 

Biblioteken fortsätter att utvecklas för att vara attraktiva och vara tillgängliga mötesplatser. 
Biblioteken ska främja lusten att läsa och växa som mötesplatser som också är ett sätt att 
främja dialogen. 

Utveckla ungdomsrådet till en arena där man ska kunna stärka ungdomars möjligheter att 
påverka utvecklingen i frågor som berör dem. 
 
Prioriteringar Demokrati 

Södermöre ska fortsätta utveckla den lokala demokratin. Under 2021 kommer demokratiar-
betet bli ännu tydligare i alla verksamhet då demokratiuppdraget kommer fördelas till alla 
chefer. Alla anställda i Södermöre har i uppdrag att arbeta med den lokala demokratin och 
delaktighet. 
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2021 är året som kommundelsnämnden kommer arbeta för att få medborgarbudget med 
start 2022. Kommundelsnämnden vill att medborgarna under 2022 ska få möjlighet att pla-
nera för en del av kommunens budget. I april kommer nämnden att äska pengar från kom-
munstyrelsen. Medborgarbudget kommer kräva resurser och engagemang från flera förvalt-
ningar i kommunen. 

Likvärdig resursfördelning 
Pedagogisk verksamhet 

Antal barn och elever 

 
Det antal barn och elever som den pedagogiska verksamhetens rambudget för 2021 grundar 
sig i uppgår till 1 818 st. Det är en minskning av antalet jämfört med budgeten för 2020. Dock 
prognostiseras det för en ökning av barnantalet under 2021 till följd av nybyggnationer i Sö-
dermöre kommundel. Enligt prognosen de kommande åren finns en varaktig ökning inom 
de flesta verksamheterna förutom fritidshemsverksamheten. 

 
I Södermöre kommundel prognostiseras att enheterna kommer att ha 1 683 barn och elever i 
verksamheterna under 2021. Prognosen för de fristående verksamheterna uppgår till 88 st 
och de barn och elever som valt att gå i andra kommunala enheter i Kalmar kommun uppgår 
totalt till 34 st. Totalt handlar det om 122 barn och elever som valt annan verksamhet än den 
som erbjuds i Södermöre kommundelsnämnds ansvar. Totalt motsvarar detta 6,8 procent av 
det totala barn och elevantalet, vilket är likvärdigt med fördelningen 2020. Antalet barn och 
elever som väljer annan verksamhet utanför Södermöre kommundelsförvaltning innebär en 
uppskattad kostnad på 9,6 mnkr inför 2021. 
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De verksamheter där flest barn och elever väljer andra verksamheter är förskoleverksam-
heter, förskoleklass samt mellanstadieverksamhet, där 8,8 procent, 9,8 procent respektive 7,9 
procent väljer andra verksamheter än Södermöres. 

I budgetfördelningen finns även en post för ej utfördelade barn och elever. Dessa barn och 
elever är budgetberäknade enligt befolkningsprognosen men är inte prognostiserade varken 
i södermöres verksamheter, fristående verksamheter eller verksamheter i Utbildningsförvalt-
ningens regi. Prognosen räknar med en ökning av förskolebarn under 2021. 

Strukturbelopp 

Bakgrundsfaktorn inom förskoleverksamheten utgörs av 20 procent av förskoleverksamhet-
ens budgetomslutning, vilket motsvarar 8,7 mnkr i budget 2021. Bakgrundsfaktorn inom 
grundskoleverksamheten utgörs av 20 procent av grundskolans budgetomslutning, vilket 
motsvarar 14,6 mnkr i budget 2021. Syftet med fördelning utifrån bakgrundsfaktorn är att 
möjliggöra för förskolor och skolor med hög bakgrundsfaktor att kunna möjliggöra en ökad 
personaltäthet. 

Enhetsbidrag 

Södermöre kommundelsnämnd fördelar budget genom grundbelopp per barn och elev men 
även genom enhetsbidrag. Anledningen till att nämnden valt att göra fördelning utifrån en-
hetsbidrag beror på att en del av enheterna inte har ett tillräckligt barn och elevunderlag för 
att kunna bekosta de fasta kostnaderna som inte påverkas av att barn och elevantalet mins-
kar eller ökar. Södermöre kommundelsnämnd ger enhetsbidrag för hyreskostnader, kapital-
tjänstkostnader, tilläggsbelopp, skolskjuts och utvecklingstjänster. 
 
Äldreomsorgsverksamhet 

Resursfördelning omsorgsboende 

 
Antalet platser per omsorgskategori har mellan 2018 till 2021 förändrats utifrån det rådande 
behov som finns i Södermöre kommundel. Omsorgsboendena i Södermöre kommundel har 
känt av ett ökat behov av både korttidsplatser och demensplatser. Budgeten har därmed om-
fördelats enligt antalet platser i varje omsorgskategori enligt tabellen nedan. 

 

Resursfördelning hemtjänstverksamhet 

Antalet hemtjänsttimmar som budgeteras under 2021 är 22 083 timmar och kostnaden per 
hemtjänsttimme beräknas uppgå till 408 kr per timme. Tendensen som varit synlig under de 
senaste åren är att antalet hemtjänsttimmar ökat, men kostnaden per hemtjänsttimme har 
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inte ökat i samma utsträckning. En anledning kan vara att fler hemtjänsttagare möjliggör 
bättre planerade rutter. 
Kultur och fritidsverksamhet 

Kultur och fritidsverksamheten i Södermöre kommundel har tilldelats budgettilldelning för 
kostnadsökningar och har fördelats i budgetramen för 2021. 

Kvalitet i verksamheten 
Ordning och reda i ekonomin 

Södermöre kommundel har ett övergripande verksamhetsmål för ekonomin och det är att 
bedriva ändamålsenliga och kostnadseffektiva verksamheter. 

Det långsiktiga målet för Södermöre kommundelsnämnd är att nå 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 kon-
trollplanen. Varje chef är ansvarig för att ta fram utmaningar och risker som står i vägen för 
målet om budget i balans. Utifrån riskerna formas sedan kontrollmoment som ska reducera 
riskernas inverkan på målet och därigenom syfta till att budget i balans uppnås. 

Inför det ekonomiska arbetet 2021 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. 

Det ekonomiska målet för Södermöre kommundelsnämnd är även att påbörja och planlägga 
arbetet mot en jämställdhetssäkrad budget. 
 
Ett grönare Kalmar 

Fossilbränslefri kommun 2030 med nettonollutsläpp 2045 

Kalmar kommun ska bli en fossilfri kommun 2030 och ett led i arbetet är att Södermöre bi-
drar genom att kommundelens egna fordon och inköpta transporter ska vara fossilfria 2023. 
Kalmar ska fortsätta ligga i framkant när det gäller utveckling av biogas. Södermöre kom-
mundelsnämnds fortsätter verka som en länk mellan kommunen och lantbrukare i Söder-
möre kommundel för att möjliggöra en biogasproduktion i Södermöre där arbetet redan 
kommit en bra bit på vägen. Gällande förvaltningens egna fordon byts dessa löpande ut till 
elbilar men med fördel till biogas för att underlätta förutsättningar för (biogasproduktion) 
biogasmack i kommundelen. 

Cirkulärt samhälle 

I Kalmar kommun ska vi utnyttja alla resurser så effektivt det bara går. Matsvinn ska mini-
meras och avfall källsorteras. Arbete med minskat matsvinn sker på skolor, förskolor och 
planeras framåt på vård-och omsorgsboenden. På skolor mäts matsvinnet och följs upp årli-
gen. Miljöpåverkan börjar redan vid inköp av produkter vilket gör att verksamheterna under 
kommande år kommer fokusera på hantering av inköp samt fortsatt arbete kring kemikalie-
hantering och källsortering. 
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Ett växande attraktivt Kalmar 

Bostäder behövs i Södermöre för att säkra en positiv befolkningsutveckling. Det finns en ef-
terfrågan i samtliga orter på ett varierat bostadsbestånd men framförallt lägenheter, vilket 
har förts fram i medborgardialoger och föreningsdialoger under ett par års tid. Södermöre 
kommundelsnämnd kommer fortsätta att arbeta för fler bostäder i samverkan med andra 
förvaltningar och nämnder i kommunen. Bostäder i hela Kalmar kommun är avgörande för 
att Södermöre ska utvecklas framåt med bra service, arbetstillfällen, bra skolor och omsorg. 
Södermöre kommundelsnämnd vill vara en del av "dubbel markanvisning" där kommun-
delsnämnden i ett första skede ser att Halltorp bör vara först ut med tanke på kriminalvår-
dens planerade miljardsatsning av en anstalt i närheten. Statens och kommunens satsningar i 
form av markinköp, ny- och ombyggnation av skola och planerade anstalten är positivt och 
kommunen bör nu planera för byggbar mark med både villatomter och lägenheter så orten 
kan utvecklas och växa. 

Under 2021 ska kommundelsnämnden arbeta för utökad service på landsbygden genom att 
arbeta för att etablera servicepunkter i Södermöre som också blir mötesplatser. Nämnden ska 
också stödja lokalt engagemang bland ideella föreningar, invånare och företag. Andra ini-
tiativ som kommundelsnämnden kommer att arbeta med är de som kommer genom bygde-
peng. Under 2018 genererade bygdepengen många aktiviteter, både nya och förbättrade an-
läggningar och en bra samverkan i bygderna. 

Södermöre kommundelsnämnd kommer under 2021 att rikta om samverkan med företa-
garna till att erbjuda en samverkansarena för företagare i kommundelen. Förhoppningen är 
att sprida den kreativitet som finns bland företagarna, att samverkan kan uppstå och kom-
mundelsnämnden delges vilka frågor som är aktuella bland företagarna. Det blir även till 
tillfälle för medborgardialog med företagarfokus, det kommer att bidra till flera av fullmäkti-
ges mål så som attraktiva tätorter och landsbygd och växande näringsliv. 

Under 2021 kommer kommundelsnämnden att lyfta fram natur och kulturupplevelser i Sö-
dermöre genom en folder som sprids till medborgarna, turistbyråer och andra strategiska 
platser. I spåren av pandemin är det särskilt viktigt att lotsa medborgarna att hitta pärlor att 
besöka till vardags och turista hemma, foldern blir även ett sätt att gynna den inhemska tur-
ismen som sannolikt kommer öka i spåren av pandemin. 

Tillgänglighet 

Principen om universell utformning ska prägla kommundelens arbete och den kommunala 
strategin ”Tillträde till samhället” är vägledande för arbetet med tillgänglighet i kommunde-
len. Tillgänglighet kan vara både fysisk och digital i form. För kommundelen är tillgänglig-
het ett prioriterat område inom alla områden och specifikt i demokratiarbetet för att möjlig-
göra dialog med kommundelens medborgare. 

Tillgänglighet ska genomsyra verksamheterna för att personer med funktionsnedsättning 
ska kunna delta och påverka sin vardag på samma villkor som personer utan funktionsned-
sättningar. 
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Hög kvalitet i välfärden 

Attraktiv skola 

Fullmäktige har beslutat att Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner senast 
2021 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 

• Delaktighet och inflytande ska öka 

• Barn och elevers välbefinnande och mående ska öka 

Omsorg för de äldre 

Fullmäktige har beslutat att Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner. 
Samarbetet över generationsgränser är en naturlig del av verksamheten i Södermöre men 
kan utvecklas vidare mellan verksamheter och i träffpunktverksamheten. Digitaliseringens 
möjligheter tas tillvara och under 2021 införs digitala signeringslistor för att kvalitetssäkra 
läkemedelshanteringen. Södermöre kommundelsnämnd har beslutat följande nämndsmål 
som fördelas vidare för verksamheterna med fokus på ovanstående prioriterade områden: 

• Öka kvalitén och delaktighet på vård- och omsorgsboende 

• Öka kvalitén och delaktighet inom hemtjänst 

• Öka välbefinnandet hos äldre genom att möjliggöra förebyggande arbete tillsammans 
med övriga professioner kring fall, läkemedelsavvikelser och kost 

Jämställdhetssäkrad verksamhet 

Fullmäktige har beslutat att ett av kommunens mål är jämställd verksamhet. Tidsmässigt för-
väntas målet vara uppfyllt senast 2024. Att jämställdhetssäkra kommunens verksamheter in-
nebär 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 2021. 

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. För-
valtningen arbetar enligt framtagen kompetensutvecklingsplan som är verksamhetsöverskri-
dande för Södermöre kommundelsförvaltning. 
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Hbtqi 

Det krävs insatser för att öka kunskapen kring levnadsvillkoren för personer hbtqi-personer. 
Stereotypa normer kan göra att dessa personer ej blir delaktiga i samhället på samma villkor 
som heterosexuella personer. Under 2020 utbildades enhetschefer och rektorer gällande 
hbtqi-frågor i form av en basutbildning samt ett tillhörande arbetsmaterial. Under 2021 arbe-
tar verksamheterna vidare med materialet ute på sina enheter. 

E-hälsokommun 2025 

Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år 2025. En ny e-hälsostrategi togs fram 2018 och utifrån 
olika behovsområden prövas ny teknik i verksamheten. Strategin kommer under 2020 omsät-
tas i en handlingsplan med aktiviteter som påbörjas 2021.Digital signering av läkemedelslis-
tor, fler läkemedelsautomater, digitala tillsynsbesök dagtid och ett fortsatt digitalt utveckl-
ingsarbetet med regionens system Cosmic är några viktiga beståndsdelar i e-hälsoarbetet. 
När det gäller implementering av ny teknik inom e-hälsa behöver Södermöre kommundels-
förvaltning ta stöd av fackkompetens på omsorgsförvaltningen kring digitalisering och e-
hälsa för att efterleva kvalitétsstegen i den antagna E-hälsostrategin. 
 
Kalmar kommunkoncern som arbetsgivare 

Södermöre kommundelsförvaltning ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Våra medarbe-
tare är våra viktigaste ambassadörer och vi vill att våra medarbetare känner att arbetet är 
meningsfullt och att det finns en stolthet i att arbeta hos oss. Vår arbetsmiljö ska främja hälsa 
och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. Våra arbetsplatser ska ha ett öppet, 
inkluderande och jämställt arbetsklimat, där varje medarbetare bemöts på ett respektfullt 
sätt. Våra ledare ska känna sig trygga med sitt uppdrag och ha de kunskaper, mandat och 
befogenheter som behövs för sitt uppdrag. De ska ha ett rimligt antal medarbetare per chef 
för att de ska ha goda förutsättningar att utöva ett utvecklande och tillitsbaserat ledar-
skap.Utifrån den övergripande kompetensförsörjningsplanen behöver Södermöre kommun-
delsförvaltning ta fram aktiviteter och lokala insatser, för att säkra vårt framtida kompetens-
försörjningsbehov och behålla medarbetare med hög kompetens. Digitaliseringens möjlig-
heter är en viktig faktor för Södermöre kommundelsförvaltning för att fortsätta arbeta med 
att utveckla arbetssätt och verktyg för verksamheter i vår geografiskt spridda förvaltning. 
Detta kan möjliggöra både en högre kvalité, attraktivitet som arbetsgivare och inte minst 
mindre påverkan på miljön. Södermöre kommundelsförvaltning ska vara möjligheternas 
landsbygd, och ska vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats som präglas av delaktighet, 
kreativitet och trygghet. 

• Kalmar kommuns HME-index ska vara topp tre i jämförelse med ”liknande kommu-
ner övergripande” enligt SCB och våra jämförelsekommuner i 3KVH 

• Antal långtidssjukskrivna medarbetare ska minska 

• Andelen utrikesfödda medarbetare i kommunen ska öka för att nå ett balanstal mel-
lan 0,8 och 1,0 

• Vi ska aktivt använda digitalisering för en hållbar utveckling inom kommunkoncer-
nens verksamheter 
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Egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter 

Demokratiuppdraget 

Under 2021 kommer Södermöre kommundelsnämnd att arbeta för att bli pilotområde för att 
testa medborgarbudget, det är en demokratiprocess som innebär att kommunen låter med-
borgarna bestämma över hur en del av budgeten ska användas. Medborgarna får ge förslag 
utifrån framtagna kriterier, förslagen blir sedan röstningsbara och vinnande förslag/försla-
gen presenteras under högtidliga omständigheter och genomförs sedan kommande år. Med-
borgarbudget är ett sätt att öppna upp för medborgarna att vara delaktiga i processer om hur 
kommunala medel används och som skapar transparens, öppenhet, ansvarstagande och lä-
rande om hur de kommunala resurserna används och prioriteras. Medborgarbudget har vi-
sat sig engagera medborgare oavsett bakgrund. Förtroendevalda bygger också närmare re-
lationer med medborgare och förtroendet har visat sig ökat för det demokratiska systemet 
där kommuner använt sig av medborgarbudget. 

Demokratiuppdraget ska bli ännu tydligare i våra verksamheter, under 2021 har varje verk-
samhet egna demokratiaktiviteter/mål i verksamhetsplanen. På så sätt synliggörs demokra-
tiuppdraget ytterligare och ökar kunskapen om vilka möjligheter det finns att påverka, både 
som anställd, besökare, brukare, elev, barn, unga och anhörig/vårdnadshavare. 
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Personal 
Antal årsarbetare 

 
Det är en fortsatt minskning av det totala antalet årsarbetare. Framför allt gäller minskningen 
antalet tillsvidareanställda. På grund av minskat antal barn och elever i verksamheterna 
minskade  även antalet pedagoger under 2020. HSL-verksamheten gick 2020 över till om-
sorgsförvaltningen vilket innebar att sjuksköterskorna inte finns under Södermöres förvalt-
ning. Totalt motsvarar minskningen 19 personer. Den enda kategorin som har ökat är ”öv-
riga” som innehåller anställningsformer som t ex provanställning, visstidsanställning för 
personer över 67 och gruppen lärare utan examen 
Procentuell fördelning mellan anställningstyper 

 
Fördelningen av olika anställningsformer i Södermöre ser ut som kommunen i övrigt. Nästan 90% av de anställda har tills-
vidareanställningar. Detta ger en trygghet i anställningen och bidrar till att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare. 

Andel anställda kvinnor och män 

 
Andelen anställda män har ökat från knappt 12% till drygt 14% på ett år. Att fördelningen mellan kvinnor och män ser ut 
som ovan i förvaltningen beror till stor del på den verksamhet som finns i förvaltningen, som traditionellt sett är kvinnodo-

minerade. 
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Pensionsprognos 

 
Under de kommande fem åren, 2021-2025, förväntas 37 personer i Södermöre kommundelsförvaltning gå i pension (beräknat 
på antagandet om pensionsavgång vid 65 år). 13 av dessa personer befinner sig idag inom omsorgsverksamheten, 23 medar-
betare inom den pedagogiska verksamheten och 1 inom Södermöres kultur- och fritidsverksamhet. Kommande pensionsav-

gångar bevakas och planeras inför vid ny- och ersättningsrekryteringar och ses över återkommande under året. 

Sjukfrånvaro 

 
Sjukfrånvaron under 2020 har till stor del präglats av den pågående pandemin, covid 19. I mars månad kan man utläsa att 

sjukfrånvarotalen stiger väldigt mycket, till stor del på grund av de allmänna rekommendationerna om att stanna hemma vid 
minsta förkylningssymptom. Under sommarmånaderna sjunker sjukfrånvarotalen men vi ser nu tyvärr en ökning igen i sep-

tember månad. Diagrammet visar sjukfrånvaron månad för månad i jämförelse med Kalmar kommun och fackförvaltning-
arna. I tabellen under står även Södermöres två stora verksamhetsområden med för jämförelse. Sjukfrånvaron i Södermöre 

kommundelsförvaltning startade på ungefär samma nivå som Kalmar kommun totalt och har under året i snitt legat lägre än 
totalt i Kalmar kommun.   Södermöre kommundel jämför återkommande sjukfrånvarostatistik med fackförvaltningarna.  

Sjukfrånvaron för Södermöres pedagogiska verksamhet ligger under snittet för både Kalmar kommun i stort samt Utbild-
ningsnämnden. Sjukfrånvaron inom omsorgsverksamheten ligger över tid betydligt lägre än jämfört med Omsorgsnämnden. 
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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 arbets-
prestationer”. Projektgruppen har tagit fram modell för utformningen av standardarbetsplat-
ser 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. 

Fokus på hälsa 

Under 2020 har kommundelen tyvärr fått ställa in flera planerade hälsofrämjande satsningar 
på grund av pågående pandemi. Under hösten har dock hälsoutmaning genomförts för håll-
bar livsstil. Hälsoinspiratörerna i Södermöre kommer under 2021 planera för hälsofrämjande 
aktiviteter. 

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. 

Rätt till heltid vid varje nyanställning 

Att erbjuda heltid som norm, med möjlighet att önska sysselsättningsgrad är ett nämndmål. 
Heltid ska alltid erbjudas vid nya tillsvidareanställningar och inriktningen är att fler redan 
anställda medarbetare ska jobba heltid i större utsträckning än idag. 

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 förstärk-
ningspool, då full sysselsättning ibland inte är möjlig på den egna enheten. 

Delade turer 

Kalmar kommun gör en riktad satsning på äldreomsorgen och personal som arbetar inom 
äldreomsorg genom att delade turer avskaffas. 
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Driftbudget 
Budget per verksamhet 

Rambudgeten för Södermöre kommundelsförvaltning uppgår 2021 till 237,8 mnkr. Rambud-
geten fördelas mellan verksamheterna enligt bilden nedan. 

 
Driftsredovisning per verksamhet 

 
Tabellen ovan visar en jämförelse mellan 2020 och 2021 gällande intäkter, kostnader och dess netto. 

Skillnaderna i rambudget mellan 2020 och 2021 uppgår till 6,3 mnkr. Den största skillnaden 
mellan åren återfinns inom den pedagogiska verksamheten som har en ökad budgetram till 
följd av budgeterat ökat antal barn och elever. Även äldreomsorgsverksamheten har ett till-
skott i budgeten vilket främst beror på personalsatsning och kompensation för strukturella 
förutsättningar. 
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Driftsredovisning per kontonivå 

 

Intäkter 

Budgetramen för intäkter för 2021 ligger på ungefär samma nivå som 2020. De budgeterade 
statsbidragen för Södermöre kommundel 2021 utgör 37,5 procent av den totala budgeten för 
intäkter, jämförande siffra för 2020 är 40,8 procent. Inför budget 2021 har statsbidragen bud-
geterats med försiktighet på grund av osäkerhet gällande graden av beviljande statsbidrag. 

Personalkostnader 

Budgetramen för personalkostnader har ökat mellan åren och beror till störst del på ett ökat 
barn och elevantal i den pedagogiska verksamheten, vilket innebär att budgetramen utgör 
ett större utrymme för högre personalkostnader. Personalkostnaderna utgör 67,3 procent av 
de totala kostnaderna 2021, jämförande siffra för 2020 är 66,1 procent. 

Lokalkostnader 

Budgetramen för lokalkostnader har ökat. Ökningen består i att helårseffekten gällande debi-
tering av elkostnader under 2021 kommer att inkluderas i lokalkostnade. Höjningen består 
också av årliga hyreshöjningar samt ökad hyra på grund av renoveringar och tillbyggnader. 

Kapitalkostnader 

Budgetramen för kapitalkostnaderna minskar mellan 2020 och 2021. Den minskade ramen 
beror på att enheterna under flera år inte nått upp i budgeterad investeringsram vilket har 
gjort att ramen för kapitalkostnader till viss del har kunnat sänkas. 

Övriga kostnader 

Budgetramen för de övriga kostnaderna har minskat mellan 2020 och 2021. Minskningen be-
ror till största del på att kostnader som tidigare hanterats via driftsredovisningen inför 2021 
kommer att hanteras via interna ramfördelningar till andra förvaltningar. Minskningen beror 
också på en lägre budgeterad summa för interkommunala kostnader. 
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Investeringsbudget 

 
Den totala investeringsbudgeten för Södermöre kommundelsnämnd 2021 uppgår till 5,1 
mnkr. Investeringarna under 2021 kommer att innefatta hjälpmedel, bibliotek, nybyggnation 
Ljungbyholmsskolan samt inköp av inventarier. 
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Bilagor 



 

 

Verksamhetsplan 
2021 

Fas: Verksamhetsplan 2021 - Inmatning    Rapportperiod: 2021-01-01    Organisation: 
Södermöre kommundelsnämnd     

FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH 
REDA I EKONOMIN 

 
Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt 
perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 
Långsiktigt mål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

Kommunkoncernens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och 
kostnadseffektivt sätt. 
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Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

Verksamheterna i Södermöre kommundelsnämnd ska bedriva ändamålsenliga 
verksamheterna samtidigt som budgetföljsamhet uppnås. Varje verksamhetsområde följer 
kvalitetsindikatorer för att kunna följa målet om ändamålsenliga verksamheter och 
ekonomiska uppföljningar med speciell hänsyn till indikatorerna görs för att kunna anpassa 
enskilda verksamheter efter rådande förutsättningar. Analys med fokus på utmaningar och 
risker för att uppnå ändamålsenliga och kostnadseffektiva verksamheter vidtas för att 
reducera dess inverkan på måluppfyllelsen. 

Planera för jämställdhetssäkrad budget 

FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE 
KALMAR 
Kalmar ska fortsätta vara en av Sveriges mest hållbara kommuner och ett föredöme inom 
miljöområdet. 
Långsiktigt mål - Fordon och transporter 

Kommunkoncernens egna fordon och inköpta transporter ska vara fossilbränslefria 2023. 

Fossilbränslefri kommun 2030 

Kalmar kommun ska vara helt fossilfri 2030 och kommunens fordon och transporter ska vara 
fossilbränslefria 2023. Förvaltningen arbetar övergripande med gå över till biogas alternativt 
el. Tills övergången är klar behöver enheterna arbeta med aktiviteter för att minska körning i 
tjänsten. 
Långsiktigt mål - Avfallet 

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

Cirkulär konsumtion 

Kalmar kommun arbetar för ett cirkulärt samhälle vilket innebär att allt avfall källsorteras 
och resurser ska användas så effektivt som möjligt. Kemikalier inventeras och riskbedöms i 
alla verksamheter. Verksamheterna ska ha en medvetenhet gällande miljöpåverkan från de 
egna verksamheterna samt sprida information kring miljöfrågor på enheten. 

  



2018-11-01 09:29  2 

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. 
Långsiktigt mål - Företagsklimat 

Kalmar ska vara topp tre avseende företagsklimat i jämförelse med "liknande kommuner 
övergripande" enligt SCB och våra jämförelsekommuner i 3KVH. 

Kommundelsnämnden är nätverkskoordinator som möjliggör kreativitet och 
samverkan mellan företagarna i Södermöre 

Kommundelsnämnden hjälper till att samordna träffar för företagare i Södermöre. 

En samverkansarena skapas där nämnden bjuder in företagarna 
Vi bjuder in till två träffar till att börja med. En på våren och en på hösten. 

 
Långsiktigt mål - Attraktiv kommun 

Kalmar ska vara topp tre i Sverige att besöka, att växa upp, bo och åldras i, i jämförelse med 
"liknande kommuner övergripande" enligt SCB och våra jämförelsekommuner i 3KVH. 

Kommundelsutveckling i framkant 

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. 

Titel Kön Senaste utfall Utfall 2021 Mål 2021 
SKDN - Antal 
följare på 
Södermöre 
kommundels 
Facebooksida 

Alla 760   

SKDN - Antal 
invånare i 
Södermöre 
kommundel 

Alla 7 623   

 
Arbeta för att upprätthålla servicenivån på landsbygden 
Stödja servicebutiker genom servicepunktsavtalet, hemsändning och genom dialog, för att 
bibehålla en god servicenivå på landsbygden. 

Arbeta för ett varierat bostadsbestånd på landsbygden 
Södermöre kommundelsnämnd fortsätter att arbeta för fler bostäder i samverkan med andra 
förvaltningar och nämnder i kommunen. Bostäder i hela Kalmar kommun är avgörande för 
att Södermöre ska utvecklas framåt med bra service, arbetstillfällen, bra skolor och omsorg. 
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Bygdepeng möjliggör kommundelsutveckling 
2021 återkommer bygdepeng som 2018 blev en succé. Nu ska möjligheterna marknadsföras 
igen för att inspirera föreningar till att utveckla sina bygder. 

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 ska bidra till/öka barns språk- och läsutveckling 
 
Biblioteken som mötesplats. 
Biblioteken ska vara en mötesplats för alla där antalet låntagare ska öka. 

Biblioteken är en mötesplats för alla i samhället och de anammar digitaliseringens 
möjligheter i verksamhetsutveckling och i folkbildning.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. 
Biblioteken ska bistå med digitala verktyg och arbeta för att öka den digitala kompetensen 
bland invånare som i sin tur ökar den digitala delaktigheten. 

Jämställd biblioteks- och kulturverksamhet 
Biblioteks- och kulturverksamheten ska vara jämställd, enligt 40/60 procentfördelning 

Titel Kön Senaste utfall Utfall 2021 Mål 2021 
SKDN - Antal 
aktiva låntagare 

Alla 2 169   

SKDN - Antal 
aktiva låntagare 

Kvinnor 1 382   

SKDN - Antal 
aktiva låntagare 

Män 669   

 
Utbud av kulturupplevelser 
Ett mångsidigt utbud av kulturupplevelser ska erbjudas i hela kommundelen och antalet 
deltagare ska öka på de evenemang som erbjuds. 

Titel Kön Senaste utfall Utfall 2021 Mål 2021 
SKDN - Antal 
deltagande på 
publika 
evenemang 

Alla 0   

SKDN - Antal 
deltagande på 
publika 
evenemang 

Kvinnor 0   

SKDN - Antal 
deltagande på 
publika 
evenemang 

Män 0   
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Södermöre/fritidsgård för alla 

Södermöre för alla ska främja ett utbyte mellan åldersgrupper. Jämställdhet och jämlikhet 
ska genomsyra verksamhetens arbete och de målgrupper personalen arbetar gentemot. 
Södermöre för alla har i sitt uppdrag att arbeta med demokratiutveckling vilket innebär att 
pröva och hitta bra metoder för ungdomars rätt påverka 

Södermöre för alla - Södermöre för alla ska främja ett utbyte mellan 
åldersgrupper. 
Södermöre för alla ska utöka samverkan mellan omsorgen/träffpunkterna på fler platser än i 
Ljungbyholm 

Titel Kön Senaste utfall Utfall 2021 Mål 2021 
Skdn - Antal 
generationsöverskridande 
aktiviteter på Södermöre 
För Alla 

Alla 0   

Skdn - Antal 
generationsöverskridande 
aktiviteter på Södermöre 
För Alla 

Kvinnor 0   

Skdn - Antal 
generationsöverskridande 
aktiviteter på Södermöre 
För Alla 

Män 0   

 
Södermöre för alla ska arbeta med att stärka ungdomars delaktighet och 
inflytande och skapa goda förutsättningar för ungas villkor i kommundelen. 
Beskriv Enhetsmål/avdelningsmål 

Titel Kön Senaste utfall Utfall 2021 Mål 2021 
SKDN - Antal 
ungdomar som är 
med i grupper 
eller råd 

Alla 103   

SKDN - Antal 
ungdomar som är 
med i grupper 
eller råd 

Kvinnor 70   

SKDN - Antal 
ungdomar som är 
med i grupper 
eller råd 

Män 33   
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Södermöre för alla ska vara en tillgänglig mötesplats för att nå och locka fler 
ungdomar  
Arbeta för 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. Målet är att fler ungdomar ska besöka fritidsgården och ta del av aktiviteter, 
råd/grupper. 

Titel Kön Senaste utfall Utfall 2021 Mål 2021 
SKDN - Antal 
ungdomar/besökare 
på fritidsgården 

Alla 1 096   

SKDN - Antal 
ungdomar/besökare 
på fritidsgården 

Kvinnor 396   

SKDN - Antal 
ungdomar/besökare 
på fritidsgården 

Män 632   
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FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I 
VÄLFÄRDEN 
I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Invånare i 
Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när 
enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. 
Långsiktigt mål - Bästa skolkommun 

Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner. 

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. 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. 

Titel Kön Senaste utfall Utfall 2021 Mål 2021 
SKDN - Andel 
elever i åk 3 som 
når 
kunskapskraven 
på nationella 
proven i 
matematik 

Alla 73,4%   

SKDN - Andel 
elever i åk 3 som 
uppnår 
kunskapskraven 
på nationella 
proven i svenska 
och svenska som 
andraspråk 

Alla 75,5%   

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

Alla 81,0%   

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

Alla 74,4%   

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

Alla 87,2%   
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SKDN - 
Genomsnittligt 
meritvärde i åk 6 

Alla 217,7   

SKDN - 
Genomsnittligt 
meritvärde åk 9 

Alla 219,3   

SKDN - Index 
totalt fritidshem-
Kunskaper 

Alla 4,0   

SKDN - Index 
totalt förskola-
Omsorg, 
utveckling och 
lärande 

Alla 4,5   

SKDN - Index 
totalt 
förskoleklass - 
Kunskaper 

Alla    

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. Den ska främja barnets/elevens fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 
utgångspunkt i barnens/elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. 
Alla elever ska få möjlighet att utveckla adekvat digital kompetens genom att använda 
digitala verktyg i undervisningen. Verksamheten ska aktivt och medvetet arbeta med ett 
jämställdhetsperspektiv så att alla barn och elever ges utrymme att pröva och utveckla sin 
förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. 

Titel Kön Senaste utfall Utfall 2021 Mål 2021 
SKDN - Andel 
elever i åk 5 som 
känner att 
skolarbetet gör 
mig nyfiken så att 
jag får lust att 
lära 

Alla 69,0%   

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

Alla 20,9%   

SKDN - Andel 
elever som 
upplever att 
killar och tjejer 
får samma 
förutsättningar 
på fritidshemmet 

Alla 95,7%   
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SKDN - Andel 
elever som 
upplever att 
lärare  ger killar 
och tjejer samma 
förutsättningar i 
skolan 

Alla 85,6%   

SKDN - Andel 
vårdnadshavare 
som upplever att 
flickor och pojkar 
ges samma 
förutsättningar 
på förskolan 

Alla 98,0%   

SKDN - Index 
fritidshem-
Kunskaper 13 

Alla 4,6   

SKDN - Index 
förskola-Omsorg, 
utveckling och 
lärande 12 

Alla 5,6   

SKDN - Index 
förskoleklass 
kunskaper 12 

Alla    

SKDN - Skillnad i 
genomsnittligt 
meritvärde 
mellan elever 
med  föräldrar 
med hög 
utbildningsnivå 
jämfört med 
elever med 
föräldrar med 
lägre 
utbildningsnivå 

Alla 43,7   

SKDN - Skillnad 
mellan flickor 
och pojkars 
genomsnittliga 
meritvärde åk 9 

Alla 35,2   

SKDN - Skillnad 
mellan flickor 
och pojkars 
måluppfyllelse i 
matematik på 
nationella proven 
i åk 3 

Alla -0,7%   

SKDN - Skillnad 
mellan flickor 
och pojkars 
måluppfyllelse i 
svenska och 
svenska som 

Alla 7,4%   
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andraspråk på 
nationella proven 
i åk 3 
SKDN - 
Skillnaden 
mellan flickor 
och pojkars 
genomsnittliga 
meritvärde åk 6 

Alla 7,5   

Trygghet och studiero ska öka 

Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som 
präglas av trygghet och studiero. De regler som ska gälla på skolan ska elever och vuxna 
bestämma tillsammans. När eleverna och de vuxna har kommit överens om vilka regler de 
vill ha bestämmer rektorn vilka regler som ska gälla. De kan handla om att komma i tid till 
lektionerna, vara en bra kompis, lyssna på de vuxna i skolan och att inte använda sin 
mobiltelefon under lektionstid. Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) ska 
åtgärder genomföras för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för 
kränkande behandling. Det förebyggande arbetet handlar om att undanröja risker för att 
barn och elever blir utsatta för kränkande behandling inom ramen för verksamheten. Det 
förebyggande arbetet genomförs i en systematisk process som omfattar kartläggning, analys, 
mål och åtgärder samt uppföljning och utvärdering. 

Titel Kön Senaste utfall Utfall 2021 Mål 2021 
SKDN - Andel 
elever som 
känner att de är 
trygga på 
fritidshemmet 

Alla 98,1%   

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

Alla 93,0%   

SKDN - Andel 
elever som 
upplever att de 
har studiero på 
lektionerna 

Alla 69,6%   

SKDN - Andel 
vårdnadshavare 
som upplever att 
kränkande 
behandling inte 
accepteras på 
förskolan 

Alla 95,8%   

SKDN - Index 
totalt fritidshem-
Normer och 
värden 

Alla 3,9   

SKDN - Index 
totalt förskola-

Alla 4,6   
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Normer, värden 
och inflytande 
SKDN - Index 
totalt 
förskoleklass, 
Normer och 
värden 

Alla    

Delaktighet och inflytande ska öka 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska genomsyra 
verksamheten. Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen och formerna ska 
anpassas efter barn/elevers ålder och mognad. Samverkan ska ske med vårdnadshavare för 
att skapa de bästa förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande. 

Titel Kön Senaste utfall Utfall 2021 Mål 2021 
SKDN - Andel 
barn i fritidshem 
som upplever att 
de har möjlighet 
att påverka vad 
de gör på 
fritidshemmet 

Alla 92,7%   

SKDN - Andel 
elever i skolan 
som upplever att 
de har möjlighet 
att påverka på 
vilket sätt vi ska 
arbeta med olika 
skoluppgifter 

Alla 73,2%   

SKDN - Andel 
vårdnadshavare 
som upplever att 
de är nöjda med 
det inflytande på 
verksamheten i 
den förskola som 
deras barn går på 

Alla 93,4%   

SKDN - Andel 
vårdnadshavare 
som upplever att 
de är nöjda med 
det inflytande på 
verksamheten i 
det fritidshem 
som deras barn 
går på 

Alla 83,8%   

SKDN - Andel 
vårdnadshavare 
som är nöjda 
med den förskola 
som deras barn 
går på 

Alla 96,1%   
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SKDN - Andel 
vårdnadshavare 
som är nöjda 
med den skola 
som deras barn 
går på 

Alla 89,1%   

SKDN - Andel 
vårdnadshavare 
som är nöjda 
med det 
fritidshem som 
deras barn går på 

Alla 93,3%   

Barn och elevers välbefinnande och mående ska öka 

Förskolan och skolan ska bidra till att ge alla barn och ungdomar goda framtidsmöjligheter. 
Det förutsätter att förskolan och skolan som miljö är bra och bidrar till barnens och elevernas 
lärande och hälsa. Forskning har visat att en lyckad skolgång är den överlägset starkaste 
skyddsfaktorn mot psykisk ohälsa. Eftersom förskolan och skolan möter alla barn utgör 
verksamheterna i sig också en viktig arena för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk 
ohälsa, både utifrån förskolans/skolans och elevhälsans uppdrag och i samverkan med 
andra aktörer. 

Titel Kön Senaste utfall Utfall 2021 Mål 2021 
SKDN - 
Hälsoenkät PMO 
åk 4, Andel 
elever som har 
någon vuxen att 
prata med om de 
känner sig 
nedstämda och 
ledsna 

Alla 100,0%   

SKDN - 
Hälsoenkät PMO 
åk 4, Andel 
elever som har 
någon vuxen att 
prata med om de 
känner sig 
nedstämda och 
ledsna 

Kvinnor 100,0%   

SKDN - 
Hälsoenkät PMO 
åk 4, Andel 
elever som har 
någon vuxen att 
prata med om de 
känner sig 
nedstämda och 
ledsna 

Män 100,0%   

SKDN - 
Hälsoenkät PMO 
åk 4, Andel 

Alla 8,8%   
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elever som 
känner sig 
nedstämd och 
ledsen 
SKDN - 
Hälsoenkät PMO 
åk 4, Andel 
elever som 
känner sig 
nedstämd och 
ledsen 

Kvinnor 9,3%   

SKDN - 
Hälsoenkät PMO 
åk 4, Andel 
elever som 
känner sig 
nedstämd och 
ledsen 

Män 8,3%   

SKDN - 
Hälsoenkät PMO 
åk 4, Index 
känner du dig 
stressad i skolan, 
(1 mycket stress, 
10 lite stress) 

Alla 8,4%   

SKDN - 
Hälsoenkät PMO 
åk 4, Index 
känner du dig 
stressad i skolan, 
(1 mycket stress, 
10 lite stress) 

Kvinnor 8,8%   

SKDN - 
Hälsoenkät PMO 
åk 4, Index 
känner du dig 
stressad i skolan, 
(1 mycket stress, 
10 lite stress) 

Män 8,1%   

SKDN - 
Hälsoenkät PMO 
åk 7, Andel 
elever som har 
någon vuxen att 
prata med om de 
känner sig 
nedstämda och 
ledsna 

Alla 98,8%   

SKDN - 
Hälsoenkät PMO 
åk 7, Andel 
elever som har 
någon vuxen att 
prata med om de 

Kvinnor 100,0%   



2018-11-01 09:29  13 

känner sig 
nedstämda och 
ledsna 
SKDN - 
Hälsoenkät PMO 
åk 7, Andel 
elever som har 
någon vuxen att 
prata med om de 
känner sig 
nedstämda och 
ledsna 

Män 98,0%   

SKDN - 
Hälsoenkät PMO 
åk 7, Andel 
elever som 
känner sig 
nedstämd och 
ledsen 

Alla 9,4%   

SKDN - 
Hälsoenkät PMO 
åk 7, Andel 
elever som 
känner sig 
nedstämd och 
ledsen 

Kvinnor 15,6%   

SKDN - 
Hälsoenkät PMO 
åk 7, Andel 
elever som 
känner sig 
nedstämd och 
ledsen 

Män 2,5%   

SKDN - 
Hälsoenkät PMO 
åk 7, Index 
känner du dig 
stressad i skolan, 
(1 mycket stress, 
10 lite stress) 

Alla 8,2%   

SKDN - 
Hälsoenkät PMO 
åk 7, Index 
känner du dig 
stressad i skolan, 
(1 mycket stress, 
10 lite stress) 

Kvinnor 8,1%   

SKDN - 
Hälsoenkät PMO 
åk 7, Index 
känner du dig 
stressad i skolan, 
(1 mycket stress, 
10 lite stress) 

Män 8,1%   
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Långsiktigt mål - Bästa äldreomsorgskommun 

Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner. 

Öka kvalitén och delaktighet på vård-och omsorgsboende 

Socialstyrelsens brukarundersökning kommer en gång per år i vilken olika indikatorer följs 
upp. Fullmäktige har beslutat att Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa 
äldreomsorgskommuner med fokus på ökad nöjdhet, minska ensamhet, sociala aktiviteter 
och en fortsatt god personalkontinuitet inom hemtjänsten. Samarbete över 
generationsgränser och verksamheter ska vara en naturlig del av verksamheten. 
Digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara för att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten 
samt vara en äldreomsorg i framkant. 

Öka kvalitén och delaktighet inom hemtjänst 

Socialstyrelsens brukarundersökning kommer en gång per år i vilken olika indikatorer följs 
upp. Fullmäktige har beslutat att Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa 
äldreomsorgskommuner med fokus på ökad nöjdhet och en fortsatt god personalkontinuitet 
inom hemtjänsten. Digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara för att kvalitetssäkra och 
utveckla verksamheten samt vara en äldreomsorg i framkant. 

Öka välbefinnandet hos äldre genom att möjliggöra förebyggande arbete 
tillsammans med övriga professioner kring fall, läkemedelsavvikelser och kost 

Risk för fall bland äldre är vanligt förekommande och kräver en god samverkan mellan SoL 
och HSL. Verksamheterna arbetar förebyggande med fall, som kan leda till fallskador samt 
med att minska läkemedelsavvikelser som kan leda till försämrad hälsa, på boende och 
hemteam. Nattfastan bör inte överstiga 11 timmar därav mäts nattfastan två gånger per år 
och följs upp med åtgärder vid behov. Senior alert är ett kvalitetsregister där varje person, 65 
år eller äldre, registreras med riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat inom områdena 
fall, undernäring, trycksår och munhälsa. 

 
Långsiktigt mål - e-hälsokommun 

Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år 2025. 

E-hälsokommun 2025 

Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år 2025. En ny e-hälsostrategi togs fram 2018 och utifrån 
olika behovsområden prövas ny teknik i verksamheten. Strategin kommer under 2020 
omsättas i en handlingsplan med aktiviteter som påbörjas 2021.Digital signering av 
läkemedelslistor, fler läkemedelsautomater, digitala tillsynsbesök dagtid och ett fortsatt 
digitalt utvecklingsarbetet med regionens system Cosmic är några viktiga beståndsdelar i e-
hälsoarbetet. När det gäller implementering av ny teknik inom e-hälsa behöver Södermöre 
kommundelsförvaltning ta stöd av fackkompetens på omsorgsförvaltningen kring 
digitalisering och e-hälsa för att efterleva kvalitétsstegen i den antagna E-hälsostrategin 
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Långsiktigt mål - Jämställdhetssäkrad verksamhet 

Kommunkoncernens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2024, vilket innebär att alla 
verksamheter säkerställer att alla kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och 
tillhörighet ges: 

• Likvärdig service och bemötande 

• Likvärdig myndighetsutövning 

• Likvärdig resursfördelning 

• Jämställd fördelning av makt och inflytande 

Jämställdhetssäkrad verksamhet 2024 

Fullmäktige har beslutat att ett av kommunens mål är jämställd verksamhet. Tidsmässigt 
förväntas målet vara uppfyllt senast 2024. 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 2021. 

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. 
Förvaltningen arbetar enligt framtagen kompetensutvecklingsplan som är 
verksamhetsöverskridande för Södermöre kommundelsförvaltning. 
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FOKUSOMRÅDE - KALMAR 
KOMMUNKONCERN SOM 
ARBETSGIVARE 
Kalmar kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare. 
Mål 2021 - Medarbetarengagemang 

Kalmar kommuns HME-index ska vara topp tre i jämförelse med "liknande kommuner 
övergripande" enligt SCB och våra jämförelsekommuner i 3KVH. En enkät utvärdera och 
följer kontinuerligt upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och regioner med fokus på 
Hållbart medarbetarengageman (HME). 

Mål 2021 - Medarbetarengagemang 

Kalmar kommuns HME-index ska vara topp tre i jämförelse med "liknande kommuner 
övergripande" enligt SCB och våra jämförelsekommuner i 3KVH. En enkät utvärdera och 
följer kontinuerligt upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och regioner med fokus på 
Hållbart medarbetarengageman (HME). 
Mål 2021 - Långtidssjukskrivningar 

Antal långtidssjukskrivna medarbetare ska minska. 

Mål 2021 - Långtidssjuksrivningar 

Antal långtidssjukskrivna medarbetare ska minska. 
Mål 2021 - Utrikesfödda medarbetare 

Andelen utrikesfödda medarbetare i kommunkoncernen ska öka för att nå ett balanstal 
mellan 0,8 och 1,0. 

Mål 2021 - Utrikesfödda medarbetare 

Andelen utrikesfödda medarbetare i kommunkoncernen ska öka för att nå ett balanstal 
mellan 0,8 och 1,0. 
Mål 2021 - Digitalisering 

Kommunen ska aktivt använda digitalisering för en hållbar utveckling inom 
kommunkoncernens verksamheter. 

Mål 2021 - Digitalisering 

Kommunen ska aktivt använda digitalisering för en hållbar utveckling inom 
kommunkoncernens verksamheter. 
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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 verksamhetsspecifika mål 

Demokratiuppdraget genomsyrar alla verksamheter i Södermöre 
kommundelsförvaltning 

Demokratiuppdraget ska bli ännu tydligare i våra verksamheter, under 2021 har varje 
verksamhet egna aktiviteter/mål kopplade till demokrati i verksamhetsplanen. På så sätt 
synliggörs demokratiuppdraget ytterligare och ökar kunskapen om vilka möjligheter det 
finns att påverka, både som anställd, besökare, brukare, elev, barn, unga och 
anhörig/vårdnadshavare. Alla som jobbar i Södermöre har i uppdrag att arbeta med den 
lokala demokratin och delaktighet på sin arbetsplats. 

Demokratiuppdraget i skolan 
Demokratiuppdraget ska bli ännu tydligare under 2021. Varje verksamhet har egna 
aktiviteter/mål kopplade till demokrati i verksamhetsplanen, det kan vara saker ni redan 
gör, saker ni vill förbättra eller utveckla. På så sätt synliggörs demokratiuppdraget 
ytterligare och vi ökar kunskapen om vilka möjligheter det finns att påverka, både som 
anställd, besökare, brukare, elev, barn, unga och anhörig/vårdnadshavare. Alla som jobbar i 
Södermöre har i uppdrag att arbeta med den lokala demokratin och delaktighet på sin 
arbetsplats. 

Demokratiuppdraget i fritidsgårdsverksamheten 
Demokratiuppdraget ska bli ännu tydligare under 2021. Varje verksamhet har egna 
aktiviteter/mål kopplade till demokrati i verksamhetsplanen, det kan vara saker ni redan 
gör, saker ni vill förbättra eller utveckla. På så sätt synliggörs demokratiuppdraget 
ytterligare och vi ökar kunskapen om vilka möjligheter det finns att påverka, både som 
anställd, besökare, brukare, elev, barn, unga och anhörig/vårdnadshavare. Alla som jobbar i 
Södermöre har i uppdrag att arbeta med den lokala demokratin och delaktighet på sin 
arbetsplats. 

Demokratiuppdraget i biblioteksverksamheten 
Demokratiuppdraget ska bli ännu tydligare under 2021. Varje verksamhet har egna 
aktiviteter/mål kopplade till demokrati i verksamhetsplanen, det kan vara saker ni redan 
gör, saker ni vill förbättra eller utveckla. På så sätt synliggörs demokratiuppdraget 
ytterligare och vi ökar kunskapen om vilka möjligheter det finns att påverka, både som 
anställd, besökare, brukare, elev, barn, unga och anhörig/vårdnadshavare. Alla som jobbar i 
Södermöre har i uppdrag att arbeta med den lokala demokratin och delaktighet på sin 
arbetsplats. 

Demokratiuppdraget i äldreomsorgen 
Demokratiuppdraget ska bli ännu tydligare under 2021. Varje verksamhet har egna 
aktiviteter/mål kopplade till demokrati i verksamhetsplanen, det kan vara saker ni redan 
gör, saker ni vill förbättra eller utveckla. På så sätt synliggörs demokratiuppdraget 
ytterligare och vi ökar kunskapen om vilka möjligheter det finns att påverka, både som 
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anställd, besökare, brukare, elev, barn, unga och anhörig/vårdnadshavare. Alla som jobbar i 
Södermöre har i uppdrag att arbeta med den lokala demokratin och delaktighet på sin 
arbetsplats. 

Utveckla demokratin gentemot våra invånare 

Södermöre kommundelsnämnd ska 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. 

Stärka arbetet med ungdomars delaktighet och inflytande  
Samverka med Södermöre för alla för att utveckla ungdomsrådet och engagera fler unga att 
delta. 

Södermöre kommundelsnämnd ska främja demokratipåverkan, 
medbestämmande 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. 

Titel Kön Senaste utfall Utfall 2021 Mål 2021 
SKDN - Antal 
följare på 
Södermöre 
kommundels 
Facebooksida 

Alla 760   

SKDN - Antal 
invånare i 
medborgarpanelen 

Alla 197   

SKDN - Antal 
invånare som nås 
under 
demokrativeckan 

Alla 0   

SKDN - Antal 
invånare som nås 
under 
demokrativeckan 

Kvinnor 0   

SKDN - Antal 
invånare som nås 
under 
demokrativeckan 

Män 0   

 
Utveckla nya, och förfina befintliga metoder för att nå fler invånare. 
Arbeta för att utveckla demokratin och nå fler medborgare som vi inte nått tidigare. 

 

 



 

 

Intern kontroll 2021 
Fas: Intern kontroll 2021 - Inmatning    Rapportperiod: 2021-01-01    Organisation: 
Södermöre kommundelsnämnd     
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 

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 
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• Planera åtgärder inför extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

• Tillhandahålla räddningstjänst 

• Arbeta med frågor inom förebyggande brandskydd 

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. 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 
 Elin Freeman 8 2 4 

KONTROLLMOMENT 

Titel Beskrivning Ansvarig Frekvens Metod 

Kontroll av att all 
personal har aktuell 
brandutbildning enligt 
utbildningsplan. 

Kontrollmomentet är 
nedfördelat till samtliga 
enheter i Södermöre 
kommundelsförvaltning. 
Varje chef ska se till att 
deras personal har 
aktuell brandutbildning 
enligt utbildningsplan. 
Utbildningsplan finns i 
verksamhetshandboken 
under systematiskt 
brandskyddsarbete. 

Elin 
Freeman 

Avstämning sker 
två gånger per år, 
vid tertial 2 och 
tertial 3. 

Varje chef ska se till 
att personal har 
aktuell 
brandutbildning 
enligt 
utbildningsplan. 
Chefen ska 
kontrollera att 
samtlig personal på 
enheten har aktuell 
brandutbildning 
enligt 
utbildningsplan. 

Kontroll av att 
brandskyddskontroller 
görs varje tertial 

Kontroller av att 
brandskyddskontroller 
genomförts varje kvartal 

Elin 
Freeman 

Avstämning sker 
varje kvartal 

Brandskyddskontroll 
ska göras vid varje 
tertial, efter avslutat 
brandskyddskontroll 
ska 
brandskyddsprotokoll 
biläggas i hypergene. 
Vid brister i 
brandskyddet ska 
aktiviteter läggas till i 
hypergene. Dessa ska 
sedan följas upp och 
rapporteras tills de är 
åtgärdade. 

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: 

Elin 
Freeman 

Nivå 1: 
Dagverksamhet - 
utrymningsövning 
1 gång per år 
Nivå 2: Dygnet 
runt verksamheter 
- 
utrymningsövning 
2 gånger per år 
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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. 

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 - Anmälan vid misstanke om att barn far illa 

Det finns en risk att barn inte får det stöd och den hjälp som de behöver om personal i n t e 
anmäler sin oro för att barn far illa, till socialförvaltningen. Den som är anmälningsskyldig 
ska genast anmäla till socialtjänsten om man i sin yrkesroll misstänker eller får kännedom 
om att ett barn far illa. Som anmälare behöver du inte vara säker på att barnet far illa, det 
räcker att du misstänker det. 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 
Legal risk Martin Vestbrant 8 2 4 

Kommentar: 

Sannolikheten för att anmälan inte görs, vid misstanken om att ett barn far illa, är något 
förhöjd då det kan finnas en osäkerhet bland personalen kring vilka signaler som bör/ska 
uppmärksammas. Konsekvensen för det enskilda barnet/eleven kan bli förödande därav det 
högsta värdet. 
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KONTROLLMOMENT 

Titel Beskrivning Ansvarig Frekvens Metod 

Stödprocess 
vid misstanke 
om att barn far 
illa 

Chef för central elevhälsa 
ansvarar för att 
stödprocessen årligen 
revideras, i samverkan 
med socialförvaltningen; 
representanter för 
utbildningsförvaltningens 
kuratorer samt 
planeringssekreterare på 
utbildningsförvaltningens 
kontor. 

Martin 
Vestbrant 

Minst en gång 
per läsår eller 
så fort behov 
uppstår. 

Chef för central 
elevhälsa kallar 
till möte för 
översyn av 
processen. 
Genomlysning 
görs av 
processens alla 
steg och 
tillhörande 
dokument. Om 
processen ingått i 
intern revision 
används 
revisionsresultatet 
vid 
genomlysningen. 

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. 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 
Legal risk Martin Vestbrant 4 1 4 

Kommentar: 

En förankrad och inarbetad stödprocess gör att sannolikheten värderas som låg. 
Konsekvensen av kränkande behandling kan för den enskilda individen ge kraftig negativ 
(psykisk) påverkan och värderas därför högt. 

KONTROLLMOMENT 

Titel Beskrivning Ansvarig Frekvens Metod 

Stödprocess vid 
diskriminering 
och kränkande 
behandling 

Dokumentansvarig 
ansvarar för att 
stödprocessen och 
tillhörande 
dokument årligen 
revideras. 

Martin 
Vestbrant 

Minst en gång 
per läsår eller så 
fort behov 
uppstår. 

Dokumentansvarig 
ser till att 
genomlysningen 
sker vid 
stadienätverken 
samt vid möte med 
representanter av 
skolkuratorer. En 
genomlysning görs 
av processens alla 
steg och 
tillhörande 
dokument. Om 
processen ingått i 
intern revision 
används 
revisionsresultatet 
vid 
genomlysningen. 



2018-11-01 09:29  4 

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). 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 
Verksamhetsrisk Martin Vestbrant 4 1 4 

Kommentar: 

Ett inarbetat system för närvarokontroll gör att sannolikheten för att inte uppmärksamma 
elevers frånvaro är låg. Konsekvensen för den enskilda eleven, på grund av missade 
möjligheter till lärande och social samvaro, kan leda till sämre (framtida) valmöjligheter och 
förutsättningar i livet. 

KONTROLLMOMENT 

Titel Beskrivning Ansvarig Frekvens Metod 

Stödprocess för 
elevers närvaro 
i skolan 

Chef för central elevhälsa 
ansvarar för att 
stödprocessen årligen 
revideras i samverkan 
med socialförvaltningen 
samt 
planeringssekreterare på 
utbildningsförvaltningens 
kontor. 

Martin 
Vestbrant 

Minst en gång 
per läsår eller 
så fort behov 
uppstår. 

Chef för central 
elevhälsa kallar 
till möte för 
översyn av 
processen. 
Genomlysning 
görs av 
processens alla 
steg och 
tillhörande 
dokument. Om 
processen ingått i 
intern revision 
används 
revisionsresultatet 
vid 
genomlysningen. 

Risk - Nyanlända elever 

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

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 
Verksamhetsrisk Martin Vestbrant 4 1 4 

Kommentar: 

Skolmottagningsenhetens arbete med bl a kartläggning av elevens kunskaper, samt åtgärder 
vid markerade mätpunkter i stödprocessen, minskar sannolikheten för risken. 

Konsekvensen för den enskilda elevens möjligheter till utveckling och lärande 
(måluppfyllelse) är mycket stor, om risken inträffar. 
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KONTROLLMOMENT 

Titel Beskrivning Ansvarig Frekvens Metod 

Stödprocess 
för nyanlända 
elever 

Verksamhetschef på 
Skolmottagningsenheten 
ansvarar för att 
stödprocessen och 
tillhörande dokument 
årligen revideras i 
samverkan med ett 
urval av rektorer, 
klasslärare/mentorer 
samt SVA-lärare, på 
mottagande skolor. 

Martin 
Vestbrant 

En gång per 
år. 

Verksamhetschef på 
Skolmottagningsenheten 
kallar till möte för 
översyn av processen. 
Genomlysning görs av 
processens alla steg och 
tillhörande dokument. 
Om processen ingått i 
intern revision används 
revisionsresultatet vid 
genomlysningen. 

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. 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 
Verksamhetsrisk Martin Vestbrant 4 1 4 

Kommentar: 

Arbetsgången i stödprocessen samt de kontrollstationer som finns, under elevens tid i 
grundskolan, gör att sannolikheten är låg för att risken ska inträffa. 

Konsekvensen för den enskilda elevens framtid kan dock vara förödande om 
undervisningen/utbildningen inte sker i enlighet med skrivningarna i skollagen, läroplanen 
och andra styrdokument. 

KONTROLLMOMENT 

Titel Beskrivning Ansvarig Frekvens Metod 

Stödprocess för 
elevens 
måluppfyllelse i 
grundskolan 

Dokumentansvarig 
ansvarar för att 
stödprocessen och 
tillhörande 
dokument årligen 
revideras. 

Martin 
Vestbrant 

En gång per 
läsår. 

Dokumentansvarig 
ser till att 
genomlysningen 
sker vid F-6- och 7-
9nätverken (i juni). 
En genomlysning 
görs av processens 
alla steg och 
tillhörande 
dokument. Om 
processen ingått i 
intern revision 
används 
revisionsresultatet 
vid 
genomlysningen. 

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. 
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Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 
Verksamhetsrisk Martin Vestbrant 4 1 4 

Kommentar: 

Arbetsgången i stödprocessen gör att sannolikheten är låg för att risken ska inträffa. 

För det enskilda barnets framtid kan dock konsekvenserna bli allvarliga om 
undervisningen/utbildningen inte sker i enlighet med skrivningarna i skollagen, läroplanen 
och andra styrdokument. 

KONTROLLMOMENT 

Titel Beskrivning Ansvarig Frekvens Metod 

Stödprocess för 
barns utveckling 
i förskolan 

Dokumentansvarig 
ansvarar för att 
stödprocessen och 
tillhörande 
dokument årligen 
revideras. 

Martin 
Vestbrant 

En gång per 
läsår. 

Dokumentansvarig 
ser till att 
genomlysningen 
sker vid 
Förskolenätet (i 
juni).  En 
genomlysning görs 
av processens alla 
steg och 
tillhörande 
dokument. Om 
processen ingått i 
intern revision 
används 
revisionsresultatet 
vid 
genomlysningen. 
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Främja ett rikt kultur- och fritidsliv 
• Erbjuda kulturaktiveter 

• Erbjuda undervisning 

• Svara för informationsförsörjning 

• Stödja föreningslivet 

• Sköta inom- och utomhusanläggningar för idrott och friluftsliv 
Risk - Begränsat kultur- och fritidsliv 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

Verksamhetsrisk Hanna Ivarsson 8 4 2 

Kommentar: 

Sannolikheten är stor att planerade evenemang under 2021 kommer ställas in på grund av 
pågående pandemi Covid-19. 

Konsekvensen bedöms låg. 

Förvalta och utveckla det fysiska 
samhället 

• Prioritera och samordna fysisk planering 

• Handlägga lantmäterifrågor 

• Planera trafikmiljön 

• Handlägga lov enlig PBL 

• Producera och hantera geografisk information 

• Planera för infrastruktur/kommunikationer 

• Planera mark till bostäder och verksamhet 

• Sälja anläggningstillgångar 

• Förvalta och utveckla allmän platsmark 

• Förvalta och utveckla kommunal mark 

• Hantera bidrag till enskilda vägar 

• Hantera markreservationer 

• Handlägga parkeringstillstånd och tillfälliga markupplåtelser 

• Genomföra exploatering och investeringar 

• Bedriva tillsyn enligt PBL 

• Handlägga anmälan enligt PBL 
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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 
Potentiella medarbetare väljer bort landsbygd för arbete centralt 

På grund av bristande kollektivtrafik på landsbygden finns risk att potentiella medarbetare 
väljer arbete i stad istället för landsbygd. För att locka medarbetare till landsbygden behöver 
verksamheten hålla en hög kvalité och erbjuda en god kompetensutveckling samt 
marknadsföring. 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 
Omvärldsrisk Mia Lindgren 4 2 2 

Kommentar: 

Det finns en risk att medarbetare väljer stad för landsbygd på grund av undermålig 
kollektivtrafik och konsekvensen är till viss del betydande för verksamheten. Dock väljer 
många som bor på landsbygden att arbeta kvar i sitt närområde. Under 2020 gjordes en 
omorganisation med renodlad hemtjänst och vård-och omsorgsboende inom äldreomsorgen 
vilket förväntas öka kvalitén inom äldreomsorgen. Enhetschefer har samtidigt tilldelats 
särskilda ansvarsområden bland annat kompetensutveckling och semesterrekrytering. 
Risk att biståndsbeslut inte verkställs inom lagstadgad tidsram 

Bifall av biståndsbeslut ska enligt lag verkställas senast inom 3 månader. Om detta inte sker 
ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 
Legal risk Mia Lindgren 3 1 3 

Kommentar: 

Risken bedöms som låg då Inspektionen för vård och omsorg meddelar kommunerna aktuell 
rapporteringstid. Verksamhetsutvecklare på förvaltningen stämmer av med verksamheterna 
gällande ev. icke verkställda beslut och rapporterar vid behov. 
Risk att missförhållanden inte rapporteras  

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

Legal risk Mia Lindgren 8 2 4 

Kommentar: 

Risk finns att alla medarbetare inte har kunskap om rutiner gällande avvikelser och 
skyldighet att rapportera missförhållanden. 
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KONTROLLMOMENT 

Titel Beskrivning Ansvarig Frekvens Metod 

Rapportering av 
avvikelser 

Samtliga 
medarbetare som 
arbetar i 
verksamheten 
har ett lagstadgat 
ansvar att 
rapportera om 
missförhållanden 
och risk för 
missförhållanden. 
Verksamheterna 
har ett tydligt 
underlag 
gällande 
vägledning för 
hantering av 
avvikelser. 
Kunskap om 
rutiner 
för efterlevnad av 
rapportering av 
avvikelser följs 
upp vid den 
interna 
revisionen. 

Mia Lindgren En gång per år Intern revision 

Risk att omsorgstagare inte görs delaktiga i planerande och genomförande av insatser 

Omsorgstagare har rätt att vara delaktiga i den vård och omsorg verksamheten utför kring 
den enskilde. 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 
Legal risk Mia Lindgren 6 2 3 

Kommentar: 

I dokumentationssystemet Lifecare finns alternativ för verksamheten att fylla i om den 
enskilde varit delaktig i planerande och utförande av vård och omsorgsinsatser. 

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 att enheten inte når budget i balans 

Det finns risk för att enheten inte kan minska kostnader i den mån de rådande 
förutsättningarna kräver. 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 
 Elin Freeman 9 3 3 

KONTROLLMOMENT 

Titel Beskrivning Ansvari
g 

Frekvens Metod 

Ekonomiavstämnin
g 

Ekonomiavstämninga
r sker regelbundet 
med samtliga enheter 

Elin 
Freeman 

Avstämninga
r sker 
varannan 
månad eller 
vid behov 

Ekonomiavstämninga
r sker regelbundet 
med samtliga enheter 

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. 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 
Risk i finansiell 
rapportering 

Elin Freeman 9 3 3 

KONTROLLMOMENT 

Titel Beskrivning Ansvarig Frekvens Metod 

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. 

Elin 
Freeman 

Tre gånger per år Stickprovet bör omfatta 
två procent av 
kontrollperiodens totala 
antal 
leverantörsfakturor. 

Beslutsattestförteckning Kontrollera 
beslutsattestförteckningen 
är uppdaterad av nämnd 

Elin 
Freeman 

Minst en gång per år, 
men alltid om 
förändring av 

Hämta attestförteckning 
i 
ärendehanteringssystem 
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samt att 
beslutsattestförteckningen 
har kommit 
systemförvaltare av 
utbetalande system till 
handa. 

beslutsattestförteckning 
sker. 

och jämför med 
systemförvaltarens 
handling. 

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

Elin 
Freeman 

En gång per år  

Risk för brister i hantering av leverantörsfakturor 

Risk föreligger att kostnader inte redovisas enligt gällande kommunbas. Risk att 
representation, kurser och resor inte har korrekt dokumentation avseende syfte, deltagande 
och program. Risk för att abonnemangsfakturor och utländska fakturor är svåra att 
rimlighets bedöma. Risk att leverantörsfakturor inte betalas i tid. 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 
Risk i finansiell 
rapportering 

Elin Freeman 9 3 3 

 

KONTROLLMOMENT 

Titel Beskrivning Ansvarig Frekvens Metod 

Kontering Kontroll av 
kontering mot 
kommunbas 13 

Elin Freeman Tre gånger 
per år 

Stickprov av 
leverantörsfakturor ur 
ekonomisystemet som 
kontrolleras mot 
kommunbas13 avseende 
kontoslag och motpart. 
Stickprovet bör omfatta 
två promille av 
kontrollerad periods 
leverantörsfakturor. 

Förfallna 
fakturor 

Kontrollera att det 
inte finns några 
förfallna 
leverantörsfakturor 
vid månadsbryt. 

Elin Freeman En gång per 
månad 

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

Representation, 
kurser och resor 

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

Elin Freeman Tre gånger 
per år 

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

Risk för felaktig kontering gällande periodisering, motparter, kontoslag, drift och 
investeringskostnader. Risk för brister i rättelser som inte kan härledas. Risk för att 
balanskonto inte stäms av regelbundet. 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 
Risk i finansiell 
rapportering 

Elin Freeman 9 3 3 

KONTROLLMOMENT 

Titel Beskrivning Ansvarig Frekvens Metod 

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

Elin Freeman Tre gånger per år Stickprov ur 
redovisningen. 
Stickprovet bör 
omfatta 2% av 
kontrollerad 
period. 

Avstämning av 
balanskonton 

Stäm av 
balanskonto mot 
korrekta 
underlag. 

Elin Freeman Två gånger per 
år (vid 
delårsbokslut 
och 
helårsbokslut) 

Balanskonton 
stäms av mot 
redovisningen. 

Bokförda 
investeringar 

Kontroll av att 
alla kostnader 
bokförda som 
investering 
uppfyller kraven. 

Elin Freeman Tre gånger per år Kontroll av alla 
investeringsprojekt. 
Kontroll mot 
prisbasbelopp ska 
ske. 

Risk för brister i hantering av kundfakturering 

Risk för att fakturering inte sker i rätt tid eller inte alls. Risk att försystem inte har 
uppdaterade kundregister, taxor eller avtal. 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 
Risk i finansiell 
rapportering 

Elin Freeman 4 2 2 

Kommentar: 

Fakturering mot kund sker inte på förvaltningen utan hanteras av fackförvaltningarna som 
kontrollerar att rätt avgifter faktureras kund i rätt tid. 
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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. 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 
Legal risk Martin Vestbrant 9 3 3 

Kommentar: 

Sannolikheten att kommunen skulle bryta mot lagstiftningen bedöms som stor då osäkerhet 
finns hos personalen om vad som ska diarieföras och inte samt vad som ska gallras och inte. 
Utbildning och information sker till personal varmed sannolikheten bedöms som lägre än 
tidigare år. Konsekvensen om kommunen bryter mot lagen bedöms som stor och kan leda 
till allvarlig förtroendeskada för kommunen. Det är också allvarligt om dokument som ska 
diarieföras/bevaras inte återfinns. 

KONTROLLMOMENT 

Titel Beskrivning Ansvarig Frekven
s 

Metod 

Uppföljning av 
arbete med 
dokumenthanterings
plan 

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

Martin 
Vestbrant 

Vid 
internrevi
sion april-
maj 2021 

Internrevisorer ställer 
frågor kring 
användandet av 
dokumenthanteringspl
anen. 

Risk för felaktig hantering av ärenden och dokument 

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

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 
Verksamhetsrisk Martin Vestbrant 9 3 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. 
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KONTROLLMOMENT 

Titel Beskrivning Ansvarig Frekvens Metod 

Kontroll av att 
dokumenthanteringsplan 
är uppdaterad 

Dokumenthanteringsplanen 
ska uppdateras vid 
ändringar och kontrolleras 
årligen 

Martin 
Vestbrant 

  

AKTIVITET 

Titel Beskrivning Ansvarig Startdatum Slutdatum 

Uppdatering av 
dokumenthanteringsplan 

Alla roller på 
kommundelskontoret har 
gått igenom sina 
verksamhetsområden för att 
kontrollera att 
informationen är tydlig och 
aktuell. 
Förvaltningskontoret har 
också tagit hjälp av 
arkivansvarig för att 
säkerställa kvalitén på 
dokumenthanteringsplanen. 

Martin 
Vestbrant 

2020-11-18 2020-11-18 

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. 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 
Verksamhetsrisk Lena Thor 6 2 3 

Kommentar: 

Risken bedöms inte som stor då respektive verksamhetsutvecklare har kontakt med 
respektive chefer och skickar ut samlade veckobrev och säkerställer därigenom att all 
information kommer ut till alla chefer samtidigt som inget riskerar att hamna mellan 
stolarna. Ett stort arbete har påbörjats genom office 365 och teams vilket kommer underlätta 
kommunikationen. 
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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. 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 
IT-risk Martin Vestbrant 6 3 2 

Kommentar: 

Risken bedöms som låg då förvaltningskontoret har en god dialog med chefer i 
verksamheterna kring nyheter och förändringar i IT-systemen. Den korta 
kommunikationsvägen i Södermöre kommundel ligger till grund för att oklarheter raderas. 
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. 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 
IT-risk Martin Vestbrant 0 0 3 

Kommentar: 

Risken bedöms som låg då Södermöre kommundelsförvaltning inte är systemägare till något 
IT-system. 
Risk för felaktiga behörigheter i system 

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

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 
Legal risk Martin Vestbrant 9 3 3 

Kommentar: 

Sannolikheten att detta ska inträffa bedöms som stor. Behörigheter sätts idag helt utan 
automatik vilket borgar för misstag vid behörighettilldelning samt att förändringar inte 
hanteras enligt gällande rutiner. Detta innebär i sin tur att felaktiga behörigheter kan finnas 
utan möjlighet till uppföljning. Det är också svårt att följa upp att behörigheter rensas när 
medarbetare slutar eller byter tjänst. Konsekvensen bedöms som allvarlig då det kan leda till 
lagbrott och överträdelser av befogenheter. 
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KONTROLLMOMENT 

Titel Beskrivning Ansvarig Frekvens Metod 

Kontroll av rektorer, 
enhetschefer och 
tjänstepersoner på 
förvaltningskontoret 
som slutat eller bytt 
anställning 

Kontroll av personal 
(rektorer, 
enhetschefer och 
tjänstepersoner på 
förvaltningskontoret) 
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 
Vestbrant 

Vid avslut eller 
byte av tjänst 

Genomgång av 
aktuella 
behörigheter 
samt 
inventering av 
behörigheter 
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. 
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Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 
Risk i finansiell 
rapportering 

Elin Freeman 9 3 3 

Kommentar: 

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

KONTROLLMOMENT 

Titel Beskrivning Ansvarig Frekvens Metod 

Chefer ansvarar 
för att utbildning 
sker i Självservice 
till nyanställda  

Fråga till chefer: 
Har nyanställda 
under 2020 fått 
utbildning i 
Självservice? 

Lena Thor En gång per år Förvaltningschef 
ställer frågan till 
chefer i slutet av 
året 

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. Flera yrkesgrupper inom välfärdssektorn är bristyrken och befolkningen i 
arbetsför ålder minskar i relation till barn och äldre. Nu svänger konjunkturen vilket 
påverkar sektorn något i gynnsam riktning utifrån rekryteringsbehovet men inte tillräckligt. 
Kommunen måste vara en attraktiv arbetsgivare samt arbeta för att kommunens 
verksamheter är i ständig förändring för att kunna möta nya lagstadgade krav. 
Kompetensutveckling av personalen ska ske i den utsträckning som behövs för att klara 
yrkesrollen nu och i framtiden. 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 
Verksamhetsrisk Lena Thor 9 3 3 

Kommentar: 

Sannolikheten bedöms som stor eftersom kraven på våra verksamheter förändras ofta och 
behov av personal uppstår nästan varje dag i en kommun. Konsekvensen om vi inte klarar 
av att säkerställa personalförsörjningen bedöms ha en allvarlig påverkan på verksamheten 
då avsaknad av personal med rätt kompetens kan betyda att kommunens mål inte nås. 

KONTROLLMOMENT 

Titel Beskrivning Ansvarig Frekvens Metod 

HR-specialist 
genomför stickprov 
av tillsatta tjänster 
under året följt 
kommunens 
rekryteringsprocess 

 Lena Thor Årligen Stickprov 
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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. 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 
Legal risk Lena Thor 6 2 3 

Kommentar: 

Risken bedöms som låg inom Södermöre kommundelsnämnd då det finns en process för 
nämndadministration som visar förloppet från mötesberedning till laga kraft. Samtliga 
ärenden som nämnden hanterar finns också angivet i ett årshjul. Samtliga protokoll granskas 
också av ordförande och en justeringsman. Ny lagar och lagändringar bevakas och lyfts på 
ledningens genomgång, fem gånger per år. Lagändringar förs sedan ut i verksamheten via 
chefsmöten med rektorer och enhetschefer. 

KONTROLLMOMENT 

Titel Beskrivning Ansvarig Frekvens Metod 

Kontroll av 
inrapporterade 
delegationsbeslut 

 Martin Vestbrant Varje månad Granskning av 
inkomna 
delegationer görs 
löpande av 
nämndssekreterare. 

Risk för att delegationsbeslut inte rapporteras 

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

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 
Verksamhetsrisk Martin Vestbrant 9 3 3 

Kommentar: 

Det finns risk för att delegationsbeslut inte återrapporteras enligt antagen 
delegationsordning. Information kommer ges till chefer i kommundelen på första 
chefsmöten januari /februari 2021 vilket kommer att medföra att risken minskar att inte 
återrapportering sker. 
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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. 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 
Verksamhetsrisk Lena Thor 6 2 3 

Kommentar: 

Risken bedöms som liten då chefer årligen inför varje nytt budgetår rapporterar förändring 
av lokalbehov. Renoveringsbehov/nybyggnation/ombyggnation för interna lokaler 
presenteras vid möte med fastighetschef och fastighetsförvaltare årligen. Avstämningsmöte 
gällande externt hyrda lokaler sker kontinuerligt mellan chef och hyresvärd. 

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 
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• Planera och utföra städuppdrag 

• Utföra transporter 

• Underhålla, reparera och besiktiga fordon 

• Köpa/leasa fordon och motorredskap 

• Planera och leverera kostverksamhet 
Risk för att inköp inte sker enligt avtal 

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

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 
Verksamhetsrisk Elin Freeman 12 4 3 

Kommentar: 

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

KONTROLLMOMENT 

Titel Beskrivning Ansvarig Frekvens Metod 

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

Elin Freeman Avstämning sker 
två gånger per år 

Kontroll av 
leverantörsfakturor 
mot 
avtalsdatabasen. 
Gruppera efter 
inköpsområden 
(tex elektronik, 
pedagogiskt 
material, 
sjukvårdsartiklar) 
och notera 
avvikelse i 
gemensamt 
upprättat 
dokument för 
kontroll av inköp 
utanför avtal. 

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. 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 
Legal risk Elin Freeman 8 2 4 
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Kommentar: 

Sannolikheten att reglerna för direktupphandling inte följs bedöms som stor då det är många 
personer som gör inköp och kunskapen om gällande lagstiftning varierar. Sannolikheten att 
genomförd direktupphandling inte redovisas till upphandlingsenheten bedöms också som 
stor då dessa rutiner inte är kända i verksamheten samt på grund av den mänskliga faktorn. 
Konsekvensen om direktupphandling inte sker eller redovisas bedöms som allvarlig då detta 
kan leda till ekonomisk skada för kommunen samt förtroendeskada. 

KONTROLLMOMENT 

Titel Beskrivning Ansvarig Frekvens Metod 

Avstämning med 
upphandlingsenheten 

 Elin Freeman Vid behov Avstämning mellan 
chef, ekonom och 
upphandlingsenheten 
kommer att ske vid 
behov. 

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. 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 
Legal risk Lena Thor 8 2 4 

Kommentar: 

Kalmar kommun har antagit riktlinjer mot mutor och jäv samt tillhörande handlingsplan 
som en del i ett aktivt förebyggande arbete. Södermöre kommundelsnämnd bedömer att 
sannolikheten för mutor, jäv och oegentligheter inom sin verksamhet är liten dock skulle 
konsekvenserna bli höga därav behöver information angående detta ges. 

KONTROLLMOMENT 

Titel Beskrivning Ansvarig Frekvens Metod 

Kontroll av 
mutor, jäv och 
oegentligheter 
via intern 
revision 

Vid den interna 
revisionen 
kontrolleras att 
handlingsplanen 
gällande mutor, 
jäv och 
oegentligheter är 
aktuell och att 
den följs samt att 
chefer informerat 
de anställda i 
verksamheten. 

Elin Freeman en gång per år via intern 
revision 
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