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1 (1) 

Kommunkansliet 2015-10-21 

Meddelanden 

1. Redovisning av anslagen för oförutsedda ändamål:

Till kommunfullmäktiges förfogande: 

Anslag från årets början    Anslaget 2015             Återstår 
650 000:-                           100 000 :-              550 000:- 

Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål 

Anslag från årets början      Anslaget 2015         Återstår 
13 820 100:-                        10 871 300:-            2 948 800:- 

Anslaget är justerat för ombudgetering och årets löneökningar, formellt 
beslut om anslaget för löneökningar tas i kommunfullmäktige i decem-
ber. 

2. Beslut från länsstyrelsen i Kalmar län om att utse Arne Fäldt, S, till
ny ledamot i kommunfullmäktige efter Conny Kristensen. Till ny er-
sättare i kommunfullmäktige utses Nermina Mizimovic, S.

3. Beslut från länsstyrelsen i Kalmar län om att utse Stefan Ölvebring,
S, till ny ersättare i kommunfullmäktige efter  Henrik Mellberg.

4. Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015 för Regionförbundet i Kalmar
län inklusive granskningsrapport från förbundets revisorer.

5. Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2015-2020.

6. Kommunstyrelsens protokoll är justerat 2015-10-20.
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Länsstyrelsen i 
Kalmar län lnk. 

Dnr. 

HULTSFREDS 
KOMMUN 

2015 -10- 0 I PROTOKOLL 
2015-10-06 

112 

IDnrplan. 
Dnr: 201-6758-15 

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
6 oktober 2015 till och med den 14 oktober 2018. 

Kommun: Hultsfred 
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Ny ledamot: Arne Fäldt 
Ny ersättare: Nermina Mizimovic 
Avgången ledamot: Conny Kristensen 

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. 

Hultsfred 

Ledamot 

Rosie Folkesson 
Mattias Wärnsberg 
Britt Wireland Sorpola 
TommyRälg 
Arne Fäldt * 
Tomas Söreling 
Lena Hasting 
Göran Lundberg 
Eva Svedberg 
Kotaiba Kholi 
Lizette Wästerlund 
Mikael Lång 
Inger Loord 
Jonny Bengtsson 
Silva Andersson 
Konny Bogren 

Ersättare 

1. Christel Rydiger Karlsson 
2. Agneta Malmquist 
3. Martin Ryden 
4. Mona-Lisa Karlsson 
5. Dan Torkelsson 
6. Slavica Alic 
7. Stefan Ölvebring 
8. Nermina Mizimovic * 
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Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. 

Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Malmbrogatan 6, 391 86 KALMAR inom tio 
dagar efter dagen för detta beslut. 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
Ny ledamot 
Ny ersättare 
Partiet 
Pärmen 

~/ 

212 
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Länsstyrelsen i 
Kalmar län 

lnk. 

Dnr. 

HULTSFREDS 
KOMMUN 

2015 -10- 0 I PROTOKOLL 
2015-10-05 

1/2 

IDnrplan. 

Dnr: 201-6756-15 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
5 oktober 2015 till och med den 14 oktober 2018. 

Kommun: Hultsfred 
Parti: Arbetarepartict-Socialdcmokraterna 
Ny ersättare: Stefan Ölvcbring 
Avgången ersättare: Henrik Mellberg 

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. 

Hultsfred 

Ledamot 

Rosie Folkesson 
Mattias Wärnsberg 
Britt Wireland Sorpola 
Tommy Rälg 
Conny Kristensen 
Tomas Söreling 
Lena Hasting 
Göran Lundberg 
Eva Svedberg 
Kotaiba Kholi 
Lizette Wästerlund 
Mikael Lång 
Inger Loord 
Jonny Bengtsson 
Silva Andersson 
Konny Bogren 

Ersättare 

1. Arne Fäldt 
2. Christel Rydiger Karlsson 
3. Agneta Malmquist 
4. Martin Ryden 
5. Mona-Lisa Karlsson 
6. Dan Torkelsson 
7. Slavica Alic 
8. Stefan Ölvebring * 
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Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. 

Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Malmbrogatan 6, 391 86 KALMAR inom tio 
dagar efter dagen för detta beslut. 

-:> ---- ' ~ 
- _c;:__,_( ' ~ 

PeterLin - __ ~~ -

Kopia till / 
Kommunfullmäktige 
Ny ersättare 
Partiet 
Pärmen 

2/2 
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Verksamhet 2015 – utvärdering halvårsskiftet 
För att jämförelser ska kunna göras mellan regionförbundets verksamhetsmål och 
de mål som är uppställda i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) har indelningen 
av rapporten anpassats så att verksamhetsområdet "Hållbarhet och 
kommunikationer", som spänner över RUS:ens "En rund och gränslös region" samt 
"Miljö i balans", har delats upp. 

 
Vårt uppdrag 3 
Det politiska arbetet 4 

Verksamhetsområden 

Befolkning och välfärd 5 

Hållbarhet och kommunikation - 
En rund och gränslös region 11 

Miljö i balans 13 
Kultur och upplevelser 16 
Lärande och kompetensförsörjning 19 

AV-Media Kalmar län 23 
Nationellt kompetenscentrum anhöriga 26 
Näringsliv och tillväxt 30 
Administration 35 

 
 
Ekonomisk redovisning 

Delårsbokslut   37 

Medarbetare   49 

 

 
Bilagor  
1. Statliga regionalpolitiska medel och kulturprojektmedel, ärendeflöde 51
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 Vårt uppdrag  

Regionförbundet i Kalmar län är ett kommunalt samverkansorgan och ska verka för 
en hållbar ekonomisk, social och kulturell utveckling i Kalmar län. Vårt syfte är att 
vara en gemensam organisation för kommunerna och landstinget för att främja 
länets utveckling. I egenskapen av samverkansorgan1 har vi fått ett antal statliga 
planeringsuppgifter och utvecklingsresurser. Vårt arbetssätt präglas i hög grad av 
samförstånd och konsensus och många av de initiativ till förändringar och 
förbättringar som regionförbundet tar förutsätter därför de egna medlemmarnas eller 
andra offentliga och privata aktörers aktiva medverkan. Vår verksamhet ska utgå 
ifrån den regionala utvecklingsstrategin (RUS).  

Enligt lagen om samverkansorgan ska vi:  

 utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner och landsting avser att 
genomföra i samarbete med andra parter 

 samordna insatser för genomförande av strategin 

 besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete 

 upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur 

 följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet till 
regeringen.  

Enligt vår förbundsordning ska vi också:  
 ansvara för förskottering av medel till statliga investeringar i infrastruktur av betydelse för regionen 
 ha möjlighet att bidra till finansiering, investeringar i och marknadsföring av infrastruktur av 

betydelse för regionen 
 ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag 
 verka för att eftergymnasial utbildning samt forskning och utveckling samordnas och 

anpassas till regionens behov  
 ansvara för och samordna regionala näringspolitiska utvecklingsinsatser  
 ansvara för omvärldsbevakning, internationell verksamhet, marknadsföring och information 

inom förbundets uppgiftsområde 
 ansvara för regional turismverksamhet 
 ansvara för regional samordning och intressebevakning av miljöfrågor, arbetsmarknadsfrågor 

och kommunikationsfrågor inom förbundets uppgiftsområde 
 utse representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde 
 verka för att organisationer i Kalmar län, som arbetar med regionala utvecklingsuppgifter, 

samordnar sina verksamheter 
 ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten eller som medlemmarna väljer 

att tillföra förbundet 
 utgöra samverkans- och intresseorgan för länets kommuner  
 svara för den övergripande trafikpolitiken i länet. 

                                                      
1 Förordning om regionalt tillväxtarbete (SFS 2007:713) och Lag (2002:34) om samverkansorgan i länen 
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 Det politiska arbetet  

Styrelse  
Styrelsen är regionförbundets är högsta beslutande organ. Den består av 33 ledamöter och lika många 
ersättare. Av dessa är 22 utsedda av kommunerna och 11 av landstinget. Under första halvåret 2015 
har regionförbundets styrelse sammanträtt vid fyra tillfällen. Ordförande i styrelsen är Ulf Nilsson 
(S). Vice ordförande är Akko Karlsson (MP) och Harald Hjalmarsson (M) 

Arbetsutskott  
Regionförbundets arbetsutskott består av sex ledamöter och två ersättare. Arbetsutskottet förbereder 
ärenden till styrelsens sammanträden. Gruppen sammanträdde vid fyra tillfällen under första halvåret 
2015. Ordförande i arbetsutskottet är Ulf Nilsson (S). Vice ordförande är Akko Karlsson (MP) och 
Harald Hjalmarsson (M). 

Primärkommunala nämnden  
Primärkommunala nämnden (PKN) består av 15 ledamöter och lika många ersättare och är ett organ 
för primärkommunala frågor av gemensamt intresse. Under våren har tre sammanträden med PKN 
genomförts. Ordförande i nämnden är Tomas Kronståhl (S), Västervik, och vice ordförande är  
Henrik Yngvesson (M), Mörbylånga. 

12



 

Regionförbundet i Kalmar län   Delårsrapport 2015 
 

5 

 Befolkning och välfärd 

Kalmar län behöver tackla de demografiska utmaningarna genom att kraftsamla 
kring det som idag skapar obalans i befolkningsstrukturen. I det arbetet är 
delaktighet, jämlikhet, jämställdhet och mångfald viktiga perspektiv. Perspektiven 
ska genomsyra allt vi gör men är också egna utvecklingsområden och processer 
som kräver analys, samarbeten och tydliga målsättningar. 

Mål i RUS 
 Inflyttningen till länets kommuner ska öka.  
 Hög integration av utlandsfödda på arbetsmarknaden.  
 En mer jämlik och jämställd offentlig organisation.  
 Högre känsla av delaktighet och tillhörighet hos unga.  
 Bättre integrerad arbetsmarknad.  
 Äldre ska erbjudas goda förutsättningar för att leva och bo. 

Kommentar 
Vi ligger väl i linje med målen i RUS. På nationella nivån finns allt fler indikatorer kring social 
hållbarhet och välfärdsfrågor som bättre skulle kunna återspeglas på regional nivå och detta bör 
beaktas och utvecklas i samband med nya revideringen av RUS. 
 
Verksamhetsmål 2015 Första halvåret 2015 Mål-

upp-
fyllelse 

Medverka till att etablera en mer 
gemensam styrning och 
samverkan mellan kommunerna 
i länet. 

Kommunstrategisk samverkan har etablerats i syfte att 
lyfta strategiskt viktiga frågor för länets kommuner och 
identifiera utvecklingsområden att bedriva i 
samverkan. Gruppen sammanträder 6 gånger/år och 
består av PKN:s ledamöter och länets kommunchefer. 
 
Regional samverkanstruktur för kommuner och 
landsting är etablerad i form av Länsgemensam 
ledning i samverkan inom socialtjänst och 
angränsande områden inom hälso- och sjukvård. 
Regionförbundet samordnar arbetet som följer ett 
gemensamt årshjul i form av återkommande 
samverkansmöten på tjänstemanna- såväl som på 
politisk nivå. 

 


Ökad kunskap i länets 
kommuner och landsting om 
jämställdhetsintegrering och 
dess betydelse för utveckling 
och tillväxt i Kalmar län. 

Uppföljning av kommunernas och landstingets arbete 
med jämställdhetsintegrering har genomförts och 
sammanställts. Den ska spridas under hösten och 
användas som grund för utvecklingsarbete i länet. 

--- 

Etablera fler stödjande insatser 
och strukturer för att ytterligare 
utveckla regionförbundets 
arbete med jämställdhets-
integrering av verksamheten.  

Samtliga områden har mål och insatser för arbetet 
med jämställdhet under 2015. Detta kommer att följas 
upp i dec. 2015.  
 
 

--- 

Samtliga nyanlända inom Samtliga nyanlända inom den regionala  
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etableringen i Kalmar län ska 
erbjudas samhällsorientering på 
modersmål inom ett år efter 
etableringsplanens upprättande. 

samhällsorienteringen erbjuds detta i dag. 

Utreda vilka fler regionala 
stödjande strukturer och 
insatser (så som samhälls-
orientering på modersmål) som 
krävs för att underlätta 
människors etablering och 
integration i Kalmar län. 

Påbörjat arbete för att erbjuda samhällsorientering på 
modersmål till unga (13-20 år). Erbjudande har gått ut 
till kommunerna.  
 
Samverkat med Fryshuset i Kalmar län och tagit fram 
en föräldrautbildning på modersmål som Fryshuset ska 
erbjuda kommunerna. Påbörjat arbete kring 
kompetensutveckling inom integration och etablering 
för befintlig personal inom kommunal och ideell 
verksamhet. 

--- 

Ökat deltagande i 
samhällsorientering från den 
utökade målgruppen, d.v.s. 
anhörig-invandrare utanför EES. 

Rekommendationer och information har gått ut till 
kommunerna kring deltagande av den utökade 
målgruppen i samhällsorienteringen. Målgruppen är 
fortsatt svår att nå.  

--- 

Ökad kunskap om unga som en 
potentiell resurs och kraft för 
regionens utveckling bland 
tjänstemän och politiker som 
arbetar med ungdomsfrågor.  

En ungdomspolitisk utbildningsserie i fem delar riktad 
till tjänstemän och politiker pågår. De tematiska 
områdena har varit: ungas delaktighet, jämställdhet, 
ungas psykiska ohälsa och den nya ungdomspolitiken. 

--- 

Insatser för att underlätta ungas 
etablering på arbetsmarknaden 
ska genomföras. Ett system för 
studentmedarbetare ska 
etableras och marknadsföras 
gentemot studenter, lärosäten 
och potentiella arbetsgivare. 

Förstudien ”Mer händer” har avslutats och beslut togs 
att inte gå vidare med någon ansökan till ESF. 
Ett koncept för att anställa studentmedarbetare har 
tagits fram och kommunicerats med länets 
personalchefer och flera kommuner har anställt 
studentmedarbetare. 

 

Etablera fler stödjande 
strukturer, metoder och insatser 
kring ungas uppväxt i 
samarbete med Fryshuset 
Kalmar län.  

Samverkansöverenskommelsen med Fryshuset har 
reviderats för att möta de nya behov som finns i 
etableringen av Fryshuset i Kalmar län. Metoden Knas 
hemma kommer att genomföras inom 
utvecklingsområdet Den sociala barnavården med 
start efter sommaren. Fler metoder används av länets 
kommuner. 

--- 

Etablera internationella 
samarbeten inom ungdoms-
området genom att ta fram 
statistik (LUPP) i Östersjö-
regionen samt utbyta metoder 
med Sydafrika för att möjliggöra 
ungas delaktighet i såväl 
Sydafrika som i Kalmar län.  

En förstudie pågår för att undersöka möjligheterna att 
genomföra Lupp inom ramen för ERB.  
Diskussioner pågår med Cape Winelands District 
Municipality om ett projekt kring ungas delaktighet och 
inflytande. 
 

--- 

Tillsammans med länets 
socialchefer etablera en läns-
gemensam forsknings- och 
utvecklingsenhet "Kompass – 
Kommunal praktisk samverkan 
socialtjänst Kalmar län". 

Två utvecklingsområden har beslutats och planerats 
som kommer att genomföras inom Kompass; 
Införande av ÄBIC i Kalmar län och Plan för 
kompetensutveckling IFO Kalmar län. Projektstart 
hösten 2015. 

--- 
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Viktiga händelser/insatser  

Ökad inflyttning 

Gemensamt profileringsarbete 

Våren 2015 har ett antal förslag tagits fram kring gemensam profilering av länets kommuner. 
Förslaget behandlades på Primärkommunala nämnden den 25 maj med beslutet att ”uppdra till länets 
kommunchefer att ta fram förlag till regionala insatser för profilering med utgångspunkt ur RUS 
samt återkomma med förslaget till PKN”.  

Jämställdhet 
Jämställdhet har fått en naturlig plats i allt utvecklingsarbete. Kunskapen hos medarbetare har höjts 
och förutsättningen att bedriva jämställd verksamhet har ökat. Att beakta jämställdhet är integrerat i 
framtagande av projekt och i strategiarbeten. Checklistan för jämställda politiska beslut är nu att 
betrakta som en inarbetad rutin. Nya mål för regionförbundets jämställdhetsarbete har formulerats i 
slutrapporten av handlingsplanen för jämställd tillväxt. Dessa mål och insatser kommer att följas upp 
i december 2015. Arbetet med jämställdhetsintegrering är ett ständigt pågående arbete och det är 
viktigt att vi ”håller i” processen för att inte tappa fart. I länet finns ett nätverk etablerat bestående av 
kommuner, landstinget, Linnéuniversitetet, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, CSN och Winnet 
Kalmar län. 

Integration och etablering 
Kalmar läns integrationsstrategi beskriver integrationsarbetet i länet och genom samverkan ska vi 
gemensamt se till att Kalmar län blir ett län, där utrikes födda ges samma möjligheter som inrikes 
födda, och därmed väljer att bosätta sig och stanna kvar i länet. Som en del i att arbetet med att 
utveckla integrationsarbetet har regionförbundet fått i uppdrag, att för länets räkning, arbeta fram en 
ansökan med syfte att kompetensutveckla och bygga nya strukturer samt arbeta med 
värdegrundsarbete för ordinarie personal inom kommunal och ideell verksamhet. Ansökan ska 
lämnas in i oktober 2015 med planerad projektstart januari 2016.  
 
I Kalmar län samverkar kommunerna i integrationsfrågan genom ”Regional samverkan kring 
Samhällsorientering för nyanlända på modersmål” som regionförbundet driver tillsammans med 
länets kommuner. I den regionala samhällsorienteringen har vi under våren haft ca 350 deltagare med 
7 olika språk i 29 grupper. 10 av 12 kommuner har skickat deltagare. Under våren har också ett 
pilotprojekt tillsammans med Länsmuseet i Kalmar län testats av i samhällsorienteringen. Målet har 
varit att ge ett historiskt perspektiv på Sveriges samhällsutveckling med extra fokus på familjepolitik 
och demokrati. Satsningen kommer att försätta även under hösten.  
 
Behovet av att utvidga samhällsorienteringen är stort och vi har nu påbörjat arbetet att erbjuda 
Samhällsorientering på modersmål för unga i åldern 13-20 år. Detta ska skräddarsys efter varje 
kommuns behov och i nära kontakt med det lokala samhällsaktörerna. 
 
Arbetskraftsförsörjning med hjälp av internationella studenter och nyanlända akademiker är 
ytterligare ett utvecklingsspår där regionförbundet bedrivit en förstudie tillsammans med övriga 
aktörer i Småland/Blekinge samarbetet under våren. Slutrapporten lämnas till styrgruppen för 
Småland Blekinges Brysselkontor den 31 augusti.  

Ungdomsfrågor 
Politiker och tjänstemän med ansvar för ungdomsfrågor har under året erbjudits en utbildningsinsats i 
ungdomspolitik. Jämställhet, ungas delaktighet, innehållet i den nya ungdomspolitiska propositionen 
som trädde i kraft i januari 2015 samt ungas psykiska hälsa har varit tema för utbildningen.  
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Lupp ska genomföras hösten 2015 och diskussioner och förankringsarbete har påbörjats. Tio 
kommuner i länet samt Eksjö kommun kommer att delta i det regionala Luppsamarbetet. En enkel 
upphandling av analysarbetet har skett och Linnéuniversitetets enhet för utredning och 
forskningsservice kommer att göra arbetet. En förstudie för att genomföra Lupp inom ramen för 
ERB-samarbetet pågår.  

Regional stöd- och samverkansstruktur i Kalmar län  
Stödstrukturen är inne på sitt andra verksamhetsår och etableringen går enligt plan. 
Presidiekonferensen i februari slog fast årets måldokument och ledningsgruppen för ”Länsgemensam 
ledning i samverkan inom socialtjänsten och i angränsande områden inom hälso- och sjukvård” har 
träffats vid tre tillfällen under första halvåret. Delårsredovisning lämnades till presidierna för 
Landsting, PKN och regionförbund den 16 juni.  

Sociala välfärdsfrågor 

Utvecklingsarbete inom sociala välfärdsfrågor har ett mål för framtagen struktur och strategi för 
regional brukarmedverkan. Detta arbete är områdesövergripande under Länsgemensam ledning i 
samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård. En modell är fastslagen 
och arbete för ekonomisk ersättningsstrategi pågår. 

Bättre liv för sköra äldre 

Bättre liv för sköra äldre är det fortsatta arbetet i länet efter överenskommelse mellan staten och SKL 
2010- 2014 med syfte att ge stöd till gemensamt långsiktigt arbete och hållbara förbättringar i 
samverkan mellan kommuner och landsting.  
 
Planering pågår för breddutbildning i "Sjuksköterskans kliniska bedömning samt beslutsstöd". 
Parallellt fortgår det gemensamma arbetet med att förbättra den äldres övergångar i vården, genom 
översyn av vårdplaneringsprocessen, primärvårdens roll och informationsöverföring bland annat i det 
gemensamma förbättringsarbetet Smida vårdkedjan. Utvärdering av Omsorgs- och vårdprogrammet 
för personer med demenssjukdomar i Kalmar län har påbörjats och arbetet med gemensamma 
Vårdriktlinjer.se/Äldre fortsätter. Utmaningarna framåt är sammanhållen vård och omsorg, samt att 
hålla i det goda arbete som görs med kvalitetsregister och förbättringsarbete. 

Stöd till personer med funktionsnedsättning 

Som en del av regeringens satsning på Stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom 
socialtjänst har medel tillskjutits under de tre senaste åren för funktionshinderområdet. I uppdraget 
som är riktat till funktionshinderområdet finns det ett starkt fokus på att stärka brukarnas möjligheter 
till delaktighet och inflytande, samt att initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning inom 
verksamheterna. Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område 
Hälso- och sjukvård i Kalmar län har beslutat att funktionshinderområdet ska arbeta med alla tre 
punkter som föreslagits från Sveriges kommuner och landsting (SKL). 
 

1. Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning 
2. Förstärkt brukarmedverkan 
3. Initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning 

Social barn- och ungdomsvård 

Delmål: 
Införandet av den nya versionen av BBIC ska vara väl förberett.                                              
Deltagit i Socialstyrelsens arbete med att ta fram ny version av BBIC genom att granska och ha 
synpunkter på dokument, vid tre tillfällen under våren. Nya versionen publiceras oktober 2015. Tre 
träffar i länets nätverk för BBIC utbildare och BBIC ansvariga har ägt rum.  
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Undersöka former för barn och ungas delaktighet och inflytande på verksamhetsnivå/strukturell nivå. 
I samarbete med Fryshuset i Kalmar län har Social barnavård initierat att en förgrening av KNAS 
Hemma har i länet. Två ungdomar från länet har utsetts till ambassadörer och i september 2015 sker 
Uppstart. Inbjudan har skickats till socialtjänsterna som i sin tur inbjuder unga, familjehem HVB med 
flera. Samtliga tolv kommuner involveras. 
 
Etablerade former för lärande avseende öppna jämförelser, statistik och systematisk uppföljning och 
EBP (evidensbaserad praktik.  
Lärande länsnätverk avseende Öppna jämförelser/Social barnavård (BoU)  har etablerats. Ska mynna 
ut i förslag på arbetssätt för gå från inmatning till användning.  
 
Personal som i sitt arbete möter barn och ungas ska veta hur de anmäler oro till socialtjänsten och 
inom socialtjänsten ska personal veta hur de ger feedback. 
Information om det nya material som utkommit har mailats och delats ut till berörda huvudmän inom 
Landsting, förskola/skola samt socialtjänst.   
 
Alla barn och unga som utreds och placeras i familjehem eller HVB ska ges möjlighet till bättre 
hälsa genom insats/er från hälso- och sjukvård och/eller tandvård. 
I april genomfördes en informationsdag med berörd personal från landstinget, elevhälsovård och 
socialtjänst, sextiotal personer. Samtliga tolv kommuner är involverade, liksom landstinget. 
 
Alla barn och unga som utreds och placeras i familjehem ska ges möjlighet till bättre hälsa genom att 
alla familjehemsföräldrar erbjuds familjehemsutbildning.  
Arbetsgrupp utsetts som arbetat fram förslag. Familjehemsutbildning har genomförts under våren 
samt regionträff med familjehemsutbildare och regionala utvecklingsledare från Blekinge, Kronoberg 
och Kalmar län.  

Missbruk och beroende 

Nya uppdaterade nationella riktlinjer avseende vård och stöd vid missbruk och beroende publicerades 
av socialstyrelsen i april. Under våren har ett förslag på regional samverkansöverenskommelse 
arbetats fram som är på remiss under sommaren. Utbildningsinsatser i metoder som rekommenderas i 
riktlinjerna genomförs kontinuerligt utifrån behov.  
 
Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN) har fått i uppdrag av SKL att 
genomföra en utbildning av utbildare i barn- och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården 
under 2015. Utvecklingsledaren samt en person från landstingets beroendevård går utbildningen.. I 
arbetet Förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusande personer har 
ett underlag till förslag till överenskommelse mellan landsting, kommuner och polis tagits fram. 

Psykisk hälsa 

Uppdrag under 2015 har breddats från PRIO projektet till att omfatta målsättningar för PRIO 
projektet, PSYNK projektet samt den riktade insatsen CM. PRIO projektets grundkrav omfattar en 
reviderad samverkansöverenskommelse kring psykiska funktionsnedsättningar, samt analys och 
handlingsplan av den webbaserade information för barn och unga (om psykisk hälsa) som 
tillhandahålls av kommuner och landsting i länet. Båda dessa är klara i juni.  

Psynkkartläggningar med lokala arbetsgrupper pågår i länet enligt plan. Arbetet omfattar samarbete 
mellan verksamheter i kommuner och landstinget som på olika nivåer möter barn med psykiska 
funktionsnedsättningar.  

eHälsa 

Målen för arbetet som bedrivs av länets kommuner beskrivs i det "Regionala styrdokumentet för 
samverkan mellan Kalmar läns kommuner Socialtjänst 2015". Aktiviteterna för målen genomförs 
enligt plan vilket innebär att kommunerna i Kalmar län har samverkan inom området eHälsa med 
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nätverksträffar, studiebesök och föreläsningar. I övrigt pågår ett stort införandeprojekt med 
välfärdsteknik i hemmet, i Hultsfred, Högsby och Oskarshamn, där länets eHälsosamordnare bidrar 
med utvärderingsarbete och omvärldsbevakning. 
 
Under ledning av Länsgemensam ledning i samverkan inom Socialtjänst och angränsande områden 
hälso- och sjukvård har den samordnande gruppen för eHälsa arbetat med målen för det Regionala 
styrdokumentet 2015. Alla aktiviteter för måldokumentet genomförs planenligt.  
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 En rund och gränslös region  
Väl fungerande vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser är viktiga för en positiv 
utveckling i Kalmar län. Vår uppgift är att planera och samordna de framtida 
satsningarna med regionala behov och med den nationella långsiktiga planeringen 
av infrastrukturen. Målet är att skapa förutsättningar för effektiva, säkra och 
miljöanpassade transporter på såväl kort som lång sikt.  

Mål i RUS 
 Antalet arbetsmarknadsregioner som länet berörs av ska minska till två. 
 Alla ska ha tillgång till 100 Mbit/s bredband senast 2020.  
 Andelen gods som går via tåg och båt ska öka.  
 Från Kalmar Öland Airport ska man kunna flyga över dagen till flera av de större europeiska 

städerna. 

Kommentarer 
Att minska antalet arbetsmarknadsregioner är ett mycket långsiktigt arbete. Det finns tecken på att vi 
närmar oss tre områden inom tio år. 2014 var tillgången till 100 Mbit/s 34 % i Kalmar län. Kalmar 
hade högst anslutningsgrad (54 %) och Borgholm lägst (10 %). Det har inte skett någon förändring på 
godstransporterna. Kalmar Airport har reguljära turer med Berlin. 
 
Verksamhetsmål 2015 Första halvåret 2015 Mål- 

Upp-
fyllelse 

Ta in frågan om jämställdhet i 
allt arbete, t.ex. genom att 
arbetsgrupperna får en 
jämnare könsfördelning. 

Frågan har beaktats, men ingen märkbar förändring 
har skett. X

Ta fram förslag till 
gemensam systemanalys för 
infrastrukturen i södra 
Sverige. 

Genomförd. Analysen ska behandlas politiskt under 
hösten 2015 

 

Ta fram ett förslag över hur 
arbetet med Den Attraktiva 
Regionen, DAR, ska 
omsättas till en genomförbar 
strategi. 

Arbetet pågår 

--- 

Slutrapporten för en regional 
digital agenda för Kalmar län 
ska vara beslutad i 
Regionförbundets styrelse, 
länsstyrelsen, landstinget och 
länets 12 kommuner. 

Agendan är presenterad och diskuterad i respektive 
KS/KSAU samt länsstyrelsen följt av en bred 
remissbehandling och slutligen beslut i 
regionförbundets styrelse .Styrelsen beslutade att inte 
skicka ut den för beslut i respektive kommun. 

 

Beslut kring styrning och 
ledningsstruktur för 
genomförandet av Digitala 
agendans förslag ska finnas. 

För de kommunala delarna ansvarar 
kommunchefsgruppen med stöd av läns-IT-rådet. 



(ja för de 
kommunala 

delarna) 

19



 

Regionförbundet i Kalmar län   Delårsrapport 2015 
 

12 

Utveckla hur 
informationssäkerhet 
långsiktig kan stödja 
verksamheten.  

Informationssäkerhetsfrågorna har under våren 
diskuterats i ledningsgruppen hos tio av länets tolv 
kommuner. Landstingets ledning delegerade mötet till 
den nyinrättade tjänsten som 
informationssäkerhetssamordnare. 

--- 

 
Viktiga händelser/insatser  

Infrastruktur och kommunikationer 
Regionförbundet medverkar i ett nätverk kring Höghastighetsbanan som arbetar för att den framtida 
höghastighetsbanans sträckning mellan Jönköping och Malmö ska gå via Växjö. Tillsammans med 16 
parter i södra Sverige har vi skrivit under en avsiktsförklaring i frågan.  
 
Regionförbundet deltar i två så kallade Åtgärdsvalsstudier, Kust till kustbanan Kalmar – Växjö samt 
stråket Kalmar/Västervik – Linköping. Studierna ska avslutas före årsskiftet 2015-16. 
Styrelsen har antagit den regionala cykelstrategin med tillhörande handlingsplan.  
 
Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne har genomfört 
en systemanalys för Sydsveriges infrastruktur. Syftet är att skapa underlag för framför allt kommande 
infrastrukturplaner, men också för trafikförsörjningsprogram och för annat regionalt och kommunalt 
utvecklingsarbete. 

IT 
Den regionala digitala agendan är nu beslutad och ska användas som ett verktyg för digitaliseringen i 
Kalmar län under åren 2015-2020. 
 
EU-kommissionen har nu godkänt det svenska förslaget till landsbygdsprogram vilket innebär att vi 
har 83,6 miljoner avsedda för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Dessutom har regeringen avsatt 
medel för regionala bredbandssamordnare. Sex kommuner uppger att de kommer att klara målen för 
bredbandsutbyggnad med nuvarande utbyggnadstakt. Med hjälp av de nya stödmedlen ovan kan vi 
förhoppningsvis få upp farten i de återstående kommunerna.  
 
För övriga insatser finns nu eventuellt resurser att hämta i bland annat den regionala fonden eftersom 
den för denna period har skrivningar som är bättre för IT-relaterade projekt. IEC har just fått sin 
ansökan beviljad medan e-Hälsoinstitutet och AV Media/Regionbiblioteket inte har fått klartecken 
ännu. 
 
Linnéuniversitetet, Kalmar kommun och regionförbundet arbetar gemensamt för att kunna inrätta en 
professur i Kalmar med inriktning på webb- och tjänsteutveckling vilket skulle stärka sektorn 
ytterligare. 

DAR – den attraktiva regionen 
Arbetet pågår i de två stråken och ska avslutas under 2016.  
Mer Kalmarsund: Inriktningen under året har varit att ta fram underlag för att utveckla ett 
trafikupplägg som kallas Superbuss samt att förbereda för diskussioner om en gemensam 
bostadsmarknad 
Linnéstråket: Inriktningen under året har varit att studera stationsmiljöerna i Nybro, Emmaboda, 
Lessebo och Hovmantorp.  

20



 

Regionförbundet i Kalmar län   Delårsrapport 2015 
 

13 

 Miljö i balans  
Miljöfrågorna är en avgörande del i arbetet för regional utveckling och hållbar tillväxt. 
Definitionen på hållbar tillväxt är en tillväxt av såväl ekonomiskt och mänskligt 
kapital som miljökapital. 

Mål i RUS 
 Fossilbränslefri region 2030.  
 God vattenkvalitet i Kalmar läns grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten.  
 Vi ska minska den sammanlagda exponeringen av kemiska ämnen som är skadliga för människor 

och nå ”nära noll” när det gäller särskilt farliga ämnen.  
 Bibehålla och förbättra värdefulla biotoper, miljöer och landskap samt göra det möjligt att nyttja 

dessa miljöer som en resurs för folkhälsa, turism och livsmedelsproduktion. 

Kommentar 
Regionförbundet och länsstyrelsen har ett delat ansvar för det regionala miljömålsarbetet. Detta 
arbete ska i sin tur bidra till att de nationella miljömålen nås. Målsättningarna är högt ställda och 
problemen ofta komplexa. Takten i miljöarbetet behöver växlas upp ordentligt om vi ska kunna 
närma oss målen i RUS. Arbetet för att bli en fossilbränslefri region har kommit längst. Det är också 
det område som regionförbundet arbetat mest med. 
 
Verksamhetsmål för 2015 Första halvåret 2015 Mål-

upp-
fyllelse 

Genomföra 2015 års 
handlingsprogram för 
”fossilbränslefri region”, enligt 
separat beslut i 
regionförbundets styrelse. 

Regionförbundets del ”Färdplan 2020” i 
handlingsprogrammet för Klimatsamverkan Kalmar län 
har drivits planenligt. Ett seminarium och en konferens 
hållits. Via PKN har kommunernas deltagande i 
färdplanen förankrats. 

 

Anta handlingsprogram för 
”giftfri miljö” och ”värdefulla 
landskap” och påbörja 
genomförandet. 

De båda handlingsprogrammen har beslutats i 
regionförbundets styrelse under våren. Ett tillsynsprojekt 
om giftfri miljö i förskolor är planerat inom ramen för 
Miljösamverkan Sydost. 

 

Medverka till att etablera ett 
eller flera nya internationella 
vattensamarbeten. 

Projektet Water Nets har kvalificerat sig för en ansökan 
till Östersjöprogrammet och en Work Plan 2015-2017 
har tagits fram för ERB:s Water Core Group där 
avsikten är att gå vidare med en dagvattensansökan. 

 

Regionförbundet arbetar för att 
de regionala frågorna ska få en 
heltäckande och ingående 
behandling i det fortsatta 
arbetet i slutförvarsprocessen.  

Regionförbundet har medverkat vid fem olika tillfällen 
med granskningsgruppen från Oskarshamn. Två 
informationsinsatser har genomförts.   
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Viktiga händelser/insatser  

No oil 
Arbetet för en fossilbränslefri region drivs gemensamt i länet och baseras på gemensamma mål och 
strategier samt ett årligt handlingsprogram som antas av regionförbundets styrelse. Regionförbundets 
del i detta arbete bedrivs främst genom Klimatsamverkan Kalmar län, se nedan.   
 
Regionens arbete för att åstadkomma en fossilbränslefri kollektivtrafik har intensifierats under våren 
och involverat såväl länsstyrelsen, landstinget, kommunerna som KLT. Ett upphandlingsunderlag för 
länstrafiken har tagits fram av KLT och kommer att gå ut i september månad. Resultatet av 
upphandlingen får stor inverkan på biogasens fortsatta utveckling i länet.  
 
Nätverket Biogas Sydost fortsätter att samordna länets biogasintressenter. Även LRF har ett tydligt 
intresse i en fortsatt utbyggnad av biogasen i länet då gödseltillgången i länet är god och utgör ett 
lämpligt biogassubstrat. Ett nytt kluster av lantbrukare i Mönsterås kommun är intresserade av att 
uppföra en biogasanläggning där. 
 
Klimatkompensering av resor har införts i tre av länets kommuner och landstinget håller på att införa 
ett nytt system för beställning och uppföljning av resor. Energikontor Sydost vill starta ett nytt 
länsöverskridande mobilitetskontor och en utredning kring detta pågår.  

Klimatsamverkan 
Regionförbundet och länsstyrelsen har ett delat ansvar för Klimatsamverkan Kalmar län. I 
handlingsplanen för 2015 är det regionförbundets uppgift att driva ”Färdplan 2020” – i själva verket 
två delmål i den regionala strategin för NoOil som handlar om att alla samhällsbetalda person- och 
godstransporter ska vara klimatneutrala till år 2020.   
 
Arbetet med ”Färdplan 2020” inleddes med ett seminarium för kommunernas och landstingets 
tjänstemän för att innebörden i arbetet skulle bli känd och för att presentera olika tillvägagångssätt 
och goda exempel. Dessutom hölls en konferens för en bredare krets kring hur vi ska kunna bli en 
fossilbränslefri region. Konferensen blev en bra plattform för det fortsatta arbetet. 
 
Under våren har också en genomgång gjorts av kommunernas styrdokument för att se i vilken 
utsträckning NoOil-målen implementerats i kommunernas eget arbete. Här förekom stora variationer 
och NoOil-målen har därför på nytt aktualiserats genom PKN som nu uppmanar kommunerna att 
delta i ”Färdplan 2020”. Under hösten ska person- och godstransporter börja kartläggas. 
 
Resurserna för Klimatsamverkans sekretariat har under våren varit begränsade då länsstyrelsen saknat 
medel för detta. Ett nyligen taget regeringsbeslut ska på nytt kunna stärka länsstyrelsens deltagande.  

Rent vatten 
Våra vattendrag, sjöar och hav utsätts idag för stora påfrestningar. Det pågår ett läckage av 
näringsämnen, läkemedelsrester och andra giftiga ämnen ut i Östersjön från samtliga Östersjöländer i 
en utsträckning som inte är hållbar. Under våren har bland annat ett förslag till åtgärdsprogram för 
Södra Östersjöns Vattendistrikt remisshanterats. Om åtgärdsprogrammet antas i sin nuvarande form 
innebär det omfattande krav på åtgärder för kommunerna men också för andra myndigheter och i 
förlängningen också olika näringsutövare. 
 
Regionförbundet försöker på olika sätt stärka sitt arbete med vatten som kan komma att bli ett smart 
specialiseringsområde för länet. Under våren har miljö- och näringslivssidan på regionförbundet 
tillsammans med Vattenmyndigheten, Linnéuniversitetet och Sustainable Sweden Southeast AB låtit 
kartlägga kunskap, aktörer och tekniker inom vattenområdet i länet. Denna kartläggning har sedan 
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legat till grund för en VINNVÄXT-skiss, som är en prekvalificering för en ansökan till ett större 
projekt med tillväxt inom miljötekniksektorn som primärt syfte. 
 
Projektet ”Waternets” (vattenråd med mera) har kvalificerat sig för en ansökan inom EU:s 
Östersjöprogram. En ansökan kommer att lämnas in i mitten av juli. Även projektet ”Baltic Blue 
Growth” (musselodling) där Kalmar kommun ingår som part har kvalificerat sig för en ansökan till 
samma program. Regionförbundet i Kalmar län utgör också sekretariat för Euroregion Baltics Water 
Core Group. En Work Plan för det gemensamma arbetet inom denna gruppering har tagits fram för 
perioden 2015-2017 och avsikten där är att arbeta vidare för ett dagvattenprojekt.  

Miljösamverkan Sydost 
Inom verksamheten genomförs följande projekt under 2015: 
 
Miljö- och hälsoskydd 
Buller 
Branschspecifika rutiner och riskbedömningar 
Förorenade massor 
 
Livsmedelsområdet 
Informationsförordningen 
 
Samtliga projekt följer planen. För mera information om verksamheten se: 
www.miljosamverkansydost.se 

Slutförvar av använt kärnbränsle 
Regionförbundet har sedan nio år ett nära samarbete med Oskarshamns kommuns arbete kring 
slutförvarsprocessen. För ca fyra år sedan ombildade kommunen sitt arbete efter SKB:s beslut att 
förlägga själva slutförvarsdelen till Forsmark i Östhammars kommun. En granskningsgrupp 
etablerades med tre experter inom miljökonsekvensbeskrivningar, juridik och kärnfysik knutna till 
gruppen. Under förra året omorganiserades gruppen för att ge plats till fler politiker. Under 2015 har 
totalt 6 olika partier (S, V, KD, M, MP och FP) ingått i granskningsgruppen. Under nästa år planeras 
en fortsatt utökning av politisk representation. 
 
Granskningsgruppen, där regionförbundet medverkar, har deltagit i slutförvarsprocessen och bland 
annat studerat det underlag som SKB presenterat. SKB lämnade in sin ansökan om att få bygga ett 
kärnbränsleförvar i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn under våren 2011. 
Regionförbundet har medverkat i totalt 5 olika mötestillfällen under 2015. 

Informationsinsatser 
Tjejresan – vid två tillfällen har cirka 40 tjejer från Oskarshamn/Kalmar deltagit i en verksamhet där 
vi diskuterar naturvetenskap/teknik och inbjuder till studiebesök på bland annat Äspölaboratoriet och 
Kapsellaboratoriet. 
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 Kultur och upplevelser 
Regionförbundet arbetar med utveckling, samordning och handläggning av olika 
kulturärenden. En stor del av pengarna går till länets kulturinstitutioner och 
konsulenter. Vi ger också bidrag till kulturprojekt som stärker kulturlivet och utvecklar 
regionen. Utöver budgeterade medel stärks verksamhetsområdet ekonomiskt med 
regionala tillväxtmedel. 

Mål i RUS 
 Alla ska ha en demokratisk möjlighet att uppleva, utöva och delta i kultur  
 En stabil kulturinfrastruktur ska ge alla invånare i Kalmar län möjlighet att ta del av och delta i ett 

brett kulturutbud inom alla kulturområden.  
 Barn och ungdomar i Kalmar län ska ha hög delaktighet i kulturen och möjlighet att påverka 

utbudet i hela länet.  
 Länets kulturarv, kultur- och naturmiljöer ska bevaras, användas och utvecklas.  
 Målen för kultur ska nås genom samverkan mellan kultur och hälsa, kultur och skola, kultur och 

näring. 

Kommentar 
Vi når målen i RUS relativt väl. De regionala kulturverksamheterna ökar antalet deltagare och 
besökare. Men verksamheterna har inte resurser att ge alla barn och unga kultur under hela skoltiden. 
KLT saknar förutsättningar för att nå samma antal kulturresor på skoltid som 2003/2004. Ett nytt 
avtal är skrivet och antal möjliga resmål har ökats. 
 
Intresse och behov finns för en gemensam satsning på kulturarvet men initiativet är ännu inte taget. 
samverkan mellan skola och kultur fortsätter genom regionförbundet och det pågår ett inom området 
hälsa och kultur utifrån samma arbetsmodell som Kultur & Skola-projektet drevs. 
 
Verksamhetsmål för 2015 Första halvåret 2015 Mål-

upp-
fyllelse 

Komplettera kultur och 
fritidsmedelsrapporten med 
könsuppdelad statistik. 

Arbetet är pågående och beräknas vara klart under 
september.  

--- 

Arrangera en särskild 
seminariedag för sydostkultur 
med fokus på HBTQ-frågor och 
mångfald inom kultur. 

Konferensen hölls 26 mars med 55 deltagare från 
Kalmar, Kronoberg och Blekinge. 

 

Verkställa idéerna om ett 
kulturpaket till inflyttare. 
Idéerna har tagits fram inom 
området Internationell och 
interkulturell samverkan och 
utveckling. 

Ej påbörjat. 

--- 

Driva ett projekt tillsammans En beskrivning av förstudien är klar, annonsering efter --- 
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med besöksnäringen för att 
inventera och visa vilka platser i 
hela Småland som är 
tillgänglighetsanpassade. 

förstudieledare pågår. Förstudiestart preliminärt 1 
september. Hanna Ivarsson och Karin Ekebjär 
ansvariga på kansliet. 

Lägga upp grunden för en 
kartläggning av arkivområdet 
och planera för en 
handlingsplan. 

Handlingsplanen är inte påbörjad. Men olika processer 
är pågående, bland annat avseende glasarkiven genom 
Glasriketuppdraget. Ska delta på nationell 
arkivkonferens i september 

--- 

Arbeta fram en 
projektbeskrivning och rigga ett 
utvecklingsprojekt inom 
området kulturarv med 
utgångspunkt från att flera olika 
nivåer i samhället medverkar 
och att flera geografiska 
områden i länet involveras. 

Ej påbörjat, men liknande projekt är pågående. Ett är 
arbetet inom Världsarvet södra Öland. 

--- 

Tillsammans med ”Befolkning i 
balans” och ”Lärandegruppen” 
identifiera vilka gemensamma 
arenor vi har och hur vi kan 
verka på ett bra sätt 
tillsammans. 

Ej påbörjat 

--- 

Litteratur är ett nytt område i 
Kultursamverkansmodellen. 
Genom Kulturplanen ska det 
kartläggas och skrivas fram en 
handlingsplan, det kommer att 
kräva en viss medverkan från 
kansliet. 

Ska påbörjas under hösten 

--- 

 
Viktiga händelser/insatser  

Året inleddes med en fördröjd process av tillsättning av kontaktpolitiker för kulturområdet. De som 
fick ansvaret, Ragnar Olsson och Mathias Karlsson, hade redan fullt inom sina områden vilket 
innebar att det har varit extremt svårt att hitta mötestider för kultur inom deras tid. Under mars månad 
ska uppföljningssamtal hållas med kulturorganisationerna, dessa möten fick därmed flyttas till slutet 
av april. 
 
Under februari och mars var det mycket turbulent på Kalmar Konstmuseum vilket resulterade i att 
chefen sades upp. Även om regionförbundet inte har huvudmans ansvar påverkade det även vårt 
arbete och har även renderat i flera extra möten med styrelsen. Chefen återanställdes på begränsad tid 
av den nya styrelsen. 
 
Den kvantitativa och kvalitativa rapporteringen till Kulturrådet upptar en hel tjänst under en till en 
och en halv månad.  
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Utvidgningen av Kultur och fritidsmedelsrapporten att inkludera statistik avseende fördelningen på 
kvinnor och män inleddes under våren. Resultatet av statistiken har kommit in till kansliet och 
bearbetas under sommaren. Vi presenterade det nya webbaserade enkätformuläret för Kulturrådet och 
SKL i början av april och för Kulturanalys i mitten av juni. Kulturanalys uttryckte stort intresse för 
våra kartläggningar och kommenterade särskilt vårt nya tillägg med frågor avseende kultur till 
skolorna.  
 
Tillgänglighetsprojektet tillsammans med besöksnäringen har tagit lång tid att få igång då vi har 
knappt med resurser att avsätta för ett specifikt projekt. Nu är det dock på gång och besöksnäringen i 
Kronoberg är med i förstudien. Förstudien ska utmynna i en EU-ansökan för ett fortsatt projekt. 
Hanna Ivarsson och Karin Ekebjär är ansvariga på kansliet. 
 
I mars arrangerade vi en mycket innehållsrik dag om HBTQ-frågor på Kalmar slott. Konferensen 
hade 55 deltagare framför allt från Kalmar län men även från Kronoberg och Blekinge. Konferensen 
fick genomgående goda betyg. 
 
Hanna Ivarsson är aktiv i arbetsgruppen för Södra Ölands världsarv. Vi har skickat in en ansökan till 
södra Östersjöprogrammet som har beviljat medel till ett första steg att kunna rigga ett projekt 
tillsammans med världsarv runt Östersjön. 
 
Glasriketuppdraget har levererat en förstudie avseende arkiv och samlingar. Rapporten har fått ett 
blandat mottagande och kräver fortsatt engagemang från den regionala nivån. Beroende på hur 
fortsättningen av projektet faller ut kan det ge en indikation om hur vi kan lägga upp en 
handlingsplan för de regionens specialarkiv.  
 
Kartläggningen och handlingsplan för litteraturområdet ska starta i höst. Under våren startade ett 
större läsprojekt tillsammans med folkbildningen och kulturkonsulenterna och nu är 17 delprojekt 
igång. 
 
”Offentlig konst i Kalmar län – policy och riktlinjer” kom i tryck i mars. Den har distribuerats över 
hela länet och även fått uppmärksamhet nationellt som den enda regionala policyn i landet. En 
konsekvens av policyn är att Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och konstkonsulenten planerar 
en utbildning för kommuner och landsting under hösten. 
 
Kalmar läns museum blev under våren utsett till en av 70 platser i Europa inom programmet Culture 
for cities and regions. De är med på listan utifrån arbetet med Tidsresorna. 
 
Regionförbundet har fått möjlighet att svara på regeringens promemoria Framtidens filmpolitik och 
kommer att lämna ett remissvar i början av juli. Svaret har beretts i samverkan mellan kansliet och 
kontaktpolitikerna och antas av regionförbundets arbetsutskott.  
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 Lärande och kompetensförsörjning 

Lärande, utbildning, kunskap och kompetens är viktiga faktorer för såväl individuell 
som lokal och regional utveckling. Det övergripande målet är att bidra till att höja 
kompetens- och kunskapsnivån i samhället framförallt genom samarbete med 
arbetsmarknads- och utbildningsaktörer. 

Mål i RUS 
 Kalmar län ska vara den region som har utvecklat bäst samverkan med universitet och högskolor 

inom utbildning, forskning och innovation.  
 Utbildningar i Kalmar län ska hålla hög kvalitet.  
 Länet ska ha en väl fungerande kompetensförsörjning som balanserar utbud och efterfrågan – 

matchning av kompetens.  
 Den generella utbildningsnivån ska höjas. 

Kommentar 
Samverkan med framförallt Linnéuniversitetet utvecklas positivt. Exempelvis genomfördes 
konferensen Högskolor och Samhälle i Samverkan 2015 i Kalmar med över 400 deltagare 
från hela landet. Projektet Campus i Småland har startats och har rönt nationell 
uppmärksamhet. Vad gäller utbildningars kvalitet så är det en högre andel som fullföljer sina 
gymnasiestudier inom fyra år men det är en ökning från en låg nivå. Matchning av 
kompetens mot de behov som finns i regionen står alltjämt inför stora utmaningar. 
Medvetenheten är högre om problem och utmaningar men vidtagna åtgärder har ännu inte 
gett märkbara resultat.  
 
Mål för 2015 Första halvåret 2015 Mål-

upp-
fyllelse 

Delta i framtagandet av en 
strategi och en struktur för 
kompetensutveckling inom 
elevhälsan i Kalmar län.  

Under våren 2015 har förslaget om fördjupat samarbete 
och gemensam kompetensutvecklng mellan skolornas 
elevhälsa, kommunens socialtjänst och landstingets barn 
och ungdomspsykiatri diskuterats. Det har mötts positivt 
men ännu har inte någon struktur eller konkret program 
tagits fram.   

--- 

Initiera minst ett 
utvecklingsarbete som utifrån 
tillgänglig forskning tar fram 
nya arbetsformer för hur elever 
ser på och motiveras till 
lärande.  

Projektet Plug in 2.0 har utvecklats under första halvåret 
2015 för genomförande kommande läsår. En huvuddel i 
projektet är just motivationshöjande insatser och 
tillämpning av forskningsbaserade arbetsformer.  

Etablera och utveckla ett 
kompetensmatchningsråd för 
Kalmar län.  
 

En plan och projektbeskrivning är framtagen där den 
centrala aktiviteten är att OECD gör en studie över 
arbetsmarknadens funktion i Kalmar län tillsammans 
med regionala aktörer. Under hösten 2015 kommer ett 
kompetensmatchningsråd att etableras.  

--- 

Initiera en samverkan mellan 
olika aktörer när det gäller 

Ett regionalt nätverk med studie- och yrkesvägledare är 
etablerat. Som ett resultat av OECD-studien kommer fler --- 
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vägledning, kompetens-
matchning, validering 
nationellt, regionalt och lokalt.  

aktiviteter att genomföras under andra halvåret 2015.  

Öka antalet beslutade 
utbildningsplatser inom 
yrkeshögskola i Kalmar län.  

Antalet platser inom yrkeshögskolan kommer att minska 
som en konsekvens av att endast 6 utbildningar blev 
beslutade och godkända i ansökningsomgången med 
beslut i januari 2015.  

X 

Vara aktiva i skapandet av 
kontaktytor (strategi och 
struktur) mellan forskningsvärl-
den på universitet/högskola, 
länets kommuner och andra 
utbildningsaktörer.  

Regionförbundet ger stöd till olika regionala projekt med 
universitetskoppling. Linnéuniversitetets E-hälsoinstitut 
och Campus i Småland är två exempel på 
projekt/verksamhet som erhållit stöd på olika sätt.   

Vara aktiva i och fördjupa 
samarbetet inom Småland-
Blekinge och det 
gemensamma kontoret i 
Bryssel.  

Förutom löpande kontakter med Brysselkontoret har en 
särskild förstudie genomförts med fokus på 
målgrupperna utländska studenter vid regionens 
lärosäten och nyanlända med akademiskt eller 
eftergymnasial kompetens. 

 

I samverkan med externa 
aktörer utveckla arbetsformer 
och metoder om hur elever 
motiveras till ökad 
läsförståelse, läsförmåga och 
kritiskt tänkande.  

Sker inom ramen för projekt RELÄ, som startade 15 
mars 2015. S:a 1,4 mkr från Kulturrådet, regionala medel 
(1:1) och regionbiblioteket finansierar 17 delprojekt. Ett 
samarbete mellan bibliotek, folkbildning, länskulturen 
med regionbiblioteket som samordnare. Projektet är 3 
årigt. 

 

Med utgångspunkt i 
handlingsprogram för 
Regionala Digitala Agendan 
medverka i en process i länets 
kommuner mot inrättande av 
E-serviceverkstäder.  

Arbetet påbörjat i samarbete med AV-Media och 
regionförbundets IT strateg. Ansökningar om externa 
utvecklingsresurser har utarbetats.  

 

Arbeta fram en 
länsövergripande strategi för 
skolbiblioteksarbete.  

Arbetet förberett, med bildande av en strategigrupp, för 
en start hösten 2015. Beräknas avslutat innan utgången 
av 2016 

--- 

Följa upp regional 
överenskommelse med 
studieförbunden med fokus på 
utveckling  

De årliga dialogerna med regionala studieförbund och 
idrottsorganisationer kommer att genomföras under 
andra halvåret 2015.  --- 

 
Viktiga händelser/insatser  

Skolutveckling – för bättre resultat i skolan 
Tre områden för regional samverkan är prioriterade. Det är läsning/läsförståelse, elevhälsa 
och insatser för minska avhopp från gymnasiet – Plug in 2.0. Det pågår en rad projekt och 
utvecklingsverksamhet inom läsning/läsförståelse ute i skolor i länet. Regionförbundets 
uppgift blir att verka för erfarenhetsutbyte med mera och inte initiera nya projekt förutom det 
som görs inom Regionbiblioteket (se nedan). Utvecklat samarbete mellan olika lokala aktörer 
för bättre elevhälsa är ett utvecklingsområde. Den idé som presenterats från regionförbundet 
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om gemensamt kompetensutvecklingsarbete har mött positiv respons och kan kopplas till 
framtida utlysningar inom ESF-programmet för Småland och Öarna.  
 
För att minska avhopp från gymnasiet arbetar regionförbundet tillsammans med 
kommunerna i projektet Plug in 2.0. Fokus är på övergången från högstadium till gymnasium 
och att tidigt fånga upp de elever som inte erhåller resultat så att de kan börja på ett nationellt 
program på gymnasiet. Genom att möta dessa elever redan på högstadiets sista år bedöms 
möjligheterna större att de ska lyckas.    

Yrkesutbildning och matchning mot framtida kompetensbehov 
Det finns ett regionalt samarbete mellan studie- och yrkesvägledare i Kalmar län som träffas 
regelbundet för att utbyta erfarenheter. Det genomförs årliga större konferenser tillsammans 
med övriga län i Småland och Blekinge. Syftet är att studie- och yrkesvägledningsfunktionen 
ska utvecklas. Regionförbundet arbetar också med nätverk för yrkeshögskoleutbildningar i 
regionen. I beslutsomgången för 2015 fick Kalmar län bara 6 utbildningar av 25 ansökta 
beviljade. Den årliga YH-konferensen i Kosta genomfördes i april med deltagande från 
Myndigheten Yrkeshögskolan. Syftet är att YH-aktörer i Småland-Blekinge ska få 
direktinformation och möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor. 
 
Regionförbundet har varit en aktiv part i bildandet av Teknikcollege Östra Småland och 
Vård- och omsorgscollege Kalmar län. Syftet med college är att förbättra samarbetet mellan 
utbildningarna och de företag och organisationer som ska anställa de som utbildas.  
Inom ramen för samarbetet Småland-Blekinge och Brysselkontoret har en förstudie om 
arbetskraftsförsörjning genomförts under första halvåret 2015. Förstudien har resulterat i 
förslag på projekt och verksamhet med två olika målgrupper i fokus; dels utländska studenter 
vid lärosäten i Småland-Blekinge dels nyanlända akademiker. Förstudiens förslag kommer 
att bearbetas ytterligare under andra halvåret 2015.    

Högre utbildning, forskning och innovation 
Regionförbundet och andra lokala och regionala aktörer har ett allt djupare samarbete med 
högre utbildning och forskning. Linnéuniversitetet är den viktigaste partnern men det finns 
ett utvecklat samarbete med flera lärosäten. Projektet Campus i Småland, som är ett 
samarbete kring eftergymnasial utbildning mellan Västervik-Vimmerby-Hultsfred, är ett 
exempel på vad som görs med stöd bland annat från regionförbundet. Oskarshamn och 
NOVA Forskning Utveckling och Innovation är ett annat exempel. Det finns ett omfattande 
samarbete mellan lokala aktörer och de tekniknoder som Linnéuniversitetet etablerat bland 
annat i Mönsterås och Torsås inom ramen för arbetet med Linnéus Technical Centers - LTC. 
Regionförbundets arbete med en digitala agenda för Kalmar län har haft ett omfattande stöd 
av kompetenser från E-hälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet. Regionförbundets roll i dessa 
samarbeten är att stimulera olika aktörer att mötas och tillsammans utveckla projekt och 
verksamhet av ömsesidigt intresse.       

Regionbiblioteket 
Regionbibliotekets organisation för utveckling har förstärkts genom att en ny 
biblioteksutvecklare har rekryterats. Detta har varit möjligt genom att vissa tjänster för 
kompletterande medier har minskats. Från och med 2015 är det stadsbiblioteket i Kalmar 
som praktiskt och administrativt ansvarar för kompletterande medier till övriga 
kommunbibliotek i länet. Det har skett en snabb teknikutveckling där fysiska kompletterande 
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medier numera finns tillgängliga digitalt och till en lägre kostnad. Detta har gjort det möjligt 
att öka resurserna för övergripande utvecklingsinsatser. 
 
Det stora arbetet inom Regionbiblioteket är projektet RELÄ – Regionen läser. Det är ett 
treårigt projekt som startades under 2015 med stöd från Kulturrådet och med regionala 
medel. Sammanlagt 17 lokala delprojekt genomförs i projektet med deltagande från 
bibliotek, folkbildning, länskulturen med regionbiblioteket som samordnare. 

Studieförbund och idrottsorganisationer 
Regionförbundet lämnar ett regionalt bidrag till studieförbunden och till 
idrottsorganisationer. Bidragen baseras på en överenskommelse där bidragstagande 
organisationer rapporterar till regionförbundet. Den skriftliga rapporteringen kompletteras 
med dialoger med regionförbundets kontaktpolitiker för lärandefrågor. Dialoger för 2015 
kommer att genomföras under hösten 2015. 
 
Studieförbunden bedriver ett aktivt utvecklingsarbete bland annat tillsammans med 
Regionbiblioteket. I arbetet med digital delaktighet utvecklades en samarbetsmodell med 
kommunbiblioteken som mötesplats och studieförbunden som genomförare av 
ministudiecirklar med mera. Denna modell har utvecklats inom ramen för projektet RELÄ –
Regionen läser. Det är en intressant modell att arbeta efter som kan utvecklas inom fler 
frågor. 
 
De regionala idrottsorganisationerna, Smålands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 
Småland är mycket aktiva i hela regionen. De har utvecklat en modell för återkoppling av 
verksamheten inom olika områden som är lättillgänglig. Av återrapporteringen framgår att 
idrottsföreningar i Kalmar län sammantaget deltar i regionala aktiviteter i en rimlig 
omfattning.    
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 AV-Media Kalmar län 

Som regionens resurscentrum i skärningspunkten mellan it, media och pedagogik är 
AV-Medias uppdrag att främja skolutveckling inom området. AV-Media är en egen 
resultatenhet inom regionförbundet. 

Mål i RUS 
 Utbildningar i Kalmar län ska hålla hög kvalitet. Indikator: 2015 ska varje kommun och 
skolhuvudman ha ett aktivt utvecklingsarbete inom IKT och lärande. 

Kommentar 

Vår bedömning är att samtliga av länets kommuner idag har ett aktivt utvecklingsarbete inom detta 
område men att det är relativt stora skillnader på hur man valt att gå till väga och hur långt man 
kommit. 
 
 
Verksamhesmål för 2015 Första halvåret 2015 Mål-

upp-
fyllelse 

Vidareutveckla AV-Medias 
webb-plats i struktur och 
innehåll. Fler mervärden och 
pedagogiska an-
vändningsområden av utbudet 
inom områdena film och radio, 
digitala lärresurser och 
utlåningsutrustning ska tydligare 
lyftas fram. 

Webbplatsens grundläggande struktur har under våren 
inledningsvis diskuterats. Ett arbete som kommer att 
fortsätta under hösten. IKT-pedagogerna har använt 
bloggen och våra sociala medier för att lyfta fram AV-
Medias resurser i pedagogiska sammanhang. 
 
Arbete pågår med utveckling av kurser, instruktionsfilmer 
och metoder för att kunna dela pedagogiska planeringar 

--- 

Utifrån vår IKT-pedagogiska roll 
erbjuda mer tjänster från vår 
webbplattform i form av t.ex.  
instruktionsfilmer före under och 
efter kurser.  

YouTube-kanalens innehåll har fyllts på med ett fåtal 
instruktionsfilmer. IKT-pedagogerna har efter AV-
Mediadagar lagt ut instruktioner, länkar och blogginlägg. 
Skapande skola projekten har egna bloggar där 
instruktioner och filmer finns som stöd under arbetets gång. 
 
Instruktionsfilmer kommer att prioriteras vid gemensamma 
planeringsdagar till hösten. 

--- 
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Ge eleverna en mer elevinriktad 
upplevelse av AV-Media. De 
ska känna sig lockade att lära i 
våra miljöer. Vi vill öka antalet 
elever med elevinloggning med 
minst 30 % mer än under 2014. 
Det ska lyftas fram varierade 
resurser som vi tror tilltalar både 
killar och tjejer. 

För att jobba mer elevinriktat har medie-katalogens första 
sida använts på ett mer informativt sätt kopplat till en yngre 
mål-grupp. Skapandet av Instagram-kontot har också varit 
ett led i att nå en yngre målgrupp.  IKT-pedagogerna har 
vid kurstillfällen informerat pedagoger om elevers 
möjligheter i mediekatalogen. 
 
Antalet elevinloggningar har ökat med ca 20%. 

--- 

Få igång minst 20 klasser där 
strömmande litteratur prövas. 

AV-Media har med start 2015 lanserat ett kostnadsfritt år 
med Läshörnan för intresserade pedagoger. 
 
Över 40 klasser är nu anslutna till Läshörnan. 

 

Genom informationsträffar infor-
mera minst 700 pedagoger och 
skolledare ute på fältet om vad 
de har tillgång till hos oss och 
vilka möjligheter det ger. Vi ska 
även jobba för att komma igång 
med riktad information mot 
studieförbunden. 

Informationsträffarna har hittills genererat i 80 pedagoger 
och lärare i länet från medieinformatörernas insatser. IKT-
pedagogerna har hittills formellt informerat 94 pedagoger 
vid 6 kurstillfällen om AV-Medias utbud i mediekatalogen 
och vad som finns att låna i utrustningsväg. 
 
Informationsträffar kommer att fortsätta under hösten 2015. 
Vi väntar i nuläget in nya webbtjänster. 

---

Fortsätta att verka för att 
utveckla samarbeten med 
lärarutbildare och forskare från 
t.ex. LNU som sakkunniga då vi 
belyser intressanta pedagogiska 
företeelser i skolor och 
förskolor. 

Under våren har samarbetet med Linnéuniversitetet 
intensifierats i samband med att programmeringsverkstad, 
Coder Dojo, har dragit igång. 
 
IKT-pedagogerna har inför höstterminen planerat in 
utbildningsträffar för lärarutbildare och har genomfört kurser 
för förskollärarstudenter vid LNU.  
 
Initiativ för fortsatt och utvecklat samarbete har tagits. 

---

Aktivt hitta och lyfta fram mer 
filmer riktade mot förskola och 
SFI samt att hålla fortsatt fokus 
på jämställdhetsfrågor i 
samband med våra filminköp. Vi 
fortsätter med A-märkning och 
vi vill bidra med perspektiv som 
kan bidra till ökad jämställdhet. 

Vårens filminköp har haft ett riktat fokus mot jämställdhet 
och mediekatalogen har nu ett större utbud vad gäller 
spelfilmer kopplat till jämställdhet. Utbudet från våra 
leverantörer har också ökat kring ämnet och vi har haft ett 
IKT-café där Ellen Tejle, biografföreståndare, berättade om 
A-märkta filmer och jämställdhet på bioduken. 
 
Detta är ett kontinuerligt arbete men vi har här genomfört 
ett par konkreta åtgärder 



Under 2015 påbörja en process 
för hur vi utvecklar AV-Media i 
relation till Regional Digital 
agenda inom lärandeområdet. 

Vi har påbörjat processen och hade en bra plan för hur vi 
skulle kunna göra en projektansökan för att gå vidare. Men 
ansökningsvillkoren snävades in så vi får försöka hitta 
andra vägar. 
 
Vi fortsätter under hösten för att se hur AV-Medias insatser 
ska synkroniseras med övriga agendainsatser 

--- 
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Viktiga händelser/insatser  

 
Totalt har 51 lärare och pedagoger besökt våra IKT-caféer som haft rubrikerna: Spännande 3D-resor 
i klassrummet, A-märkt ger jämställda filmer, Läslust med läshörnan. Drygt 50 personer följde våra 
IKT-caféer genom direktsändning. Totalt har vårens IKT-caféer haft 410 efterhandstittningar där 
Ellen Tejles föreläsning om a-märkt står för nästan 50% av tittningarna. Tidigare IKT-caféer fungerar 
fortfarande som en pedagogisk resurs där efterhandstittningarna uppgår till över 100 stycken i antal.  
 
Drygt 80 lärare och pedagoger har medverkat på någon av våra tre informationsinsatser under våren. 
Fagerslättskolan samt jämställdhetsnätverk för i Kalmarsunds gymnasieförbund har informerats om 
AV-Medias tjänster. I april deltog vi också på IT-mässan Sydost, den första i ordningen. Under 
mässan lyfte vi fram programmering och vår utrustning kopplat till det.  
 
Under våren har det på AV-Media genomförts sju Coder Dojo-tillfällen med två olika grupper. Coder 
Dojo är en programmeringsverkstad för barn och ungdomar mellan 7 och 17 år. Genom ett samarbete 
mellan AV-Media i Kalmar län, Linnéuniversitetet och Kalmar Science Park tillgängliggörs 
programmering på ett lustfullt sätt. Genom Coder Dojo har vi mött 30 barn och dess föräldrar samt 
stärkt samarbetet med Linnéuniversitetet. 
 
Den 11 maj genomfördes AV-Mediadagen för Förskolan. Totalt fick 42 förskolepedagoger med god 
länsspridning ta del av inspiration och kunskap kopplat till film och IKT-pedagogiska verktyg som 
programmering, animation och kommunikation på flera språk. Micke Gunnarsson inledde dagen med 
en inspirerande föreläsning som gav nya perspektiv på hur vi bör möta barnen i förskoleklass.  
 
IKT-pedagogerna har under våren 2015 träffat drygt 1700 personer vid olika fortbildningstillfällen. 
Det är ca 400 personer fler jämfört med samma tidsperiod året innan. Skapande skola samt olika 
ipadutbildningar är de aktiviteter som har genomförts mest hittills i år.  I januari for 27 personer från 
9 av länets kommuner till London med AV-Medias studieresa till IT-användningsmässan för 
utbildningar, BETT. Deltog gjorde pedagoger, skolledare, tekniker, IKT-pedagoger och 
utvecklingsledare. Studieresan har lett till diskussioner om framtida samarbeten och att nya kontakter 
har knutits i länet.  
 
AV-Media har även på hemmaplan anordnat en träff inom nätverket för länets IKT-pedagoger. Med 
bra uppslutning på 20 personer genomfördes Teachmeet med IKT-exempel från länet, och workshops 
kring programmering.  
 
Skapande skola-projekt har genomförts i Högsby-, Oskarshamn-, Mönsterås- och Kalmar kommun. I 
samarbete med Länsmuseet har skapande skola-projekten handlat om Kulturell geocaching och 
Laddade berättelser. Dessutom har projektet Berätta med film genomförts i Mönsterås. Sammanlagt 
har 800 elever med deras pedagoger deltagit.  
 
I samband med en ny samarbetssatsning mellan landets mediecentraler har två fokusgrupper skapats 
med inriktning på programmering respektive MIK. AV-Media Kalmar län är representerat i båda 
dessa grupper, och dialog har påbörjats. Även samarbetet med UR är viktigt och går allt bättre. 
 
 
Antalet strömmade filmer har under första halvåret ökat från 97290 till 102175 jämfört med samma 
period under 2014. Utlåningen av våra apparater har ökat från 122 till 318 jämfört med motsvarande 
period under 2014. 
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 Nationellt kompetenscentrum anhöriga  

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en resurs för att utveckla framtidens 
anhörigstöd. Nka är en egen resultatenhet inom regionförbundet. 

Måluppfyllelse 
 

Övergripande mål Första halvåret 2015 Mål-
upp-

fyllelse 

Skapa en mera anhörigvänlig vård 
och omsorg. 

Intresset för frågan har ökat hos landsting och 
kommuner. Nka har medverkat i Landstinget i Kalmar 
läns utveckling av en strategi och handlingsplan för 
patient-, närstående- och medborgardelaktighet. 

--- 

Skapa ett mera anhörigvänligt 
arbetsliv. 

Att kombinera yrkesliv och anhörigomsorg är ett 
huvudtema på den kommande internationella 
anhörigkonferensen, där Ian Peters, vd British Gas 
och ordförande ”Employers för carers”, medverkar 
med plenarföreläsning. 

--- 

Bidra till ökad utbildning om 
anhörigfrågor. 

Antalet högskoleutbildningar ökar inom området; Nka 
har avslutat ”Anhöriga och psykisk ohälsa 7,5hp”, 
planerar ”Barn som anhöriga 7,5hp”. Den andra 
webb-utbildningen Stöd till anhöriga lanseras 5/9. 

--- 

Bidra till ökad forskning inom 
anhörigområdet. 

Leder arbetet att formulera Eurocarers 
forskningsprioriteringar till Horizon 2020, medsökande 
i EU-ansökningar. Projekt: VINNOVA Hälsostödjande 
e-tjänster, Forte Interaktivt anhörigstöd. 1 doktorand., 
3 postdoktorer.  

--- 

Verksamhetsmål 2015 Första halvåret 2015 Mål-
upp-

fyllelse 

Publicera relevant forskning inom 
anhörigområdet.  

Publicerat en vetenskaplig artikel om 
yrkesverksamma anhöriga och IKT-stöd. Inom Barn 
som anhöriga publicerat tre rapporter, två 
hälsoekonomiska analyser samt pågående arbete 
med ytterligare sex rapporter. 

--- 

Publicera tre kunskapsöversikter 
(KÖ) inom anhörigområdet.  

Publicerat två KÖ: Anhöriga och psykisk ohälsa och 
Anhöriga till barn med psykisk ohälsa. Arbete med 
ytterligare fem KÖ pågår inom områdena: anhöriga 
och stroke, äldre och psykisk ohälsa palliativ vård, 
familje-perspektiv i missbruksvård samt samspelsstöd 
till spädbarnsföräldrar. 

--- 

Publicera en antologi om Barn 
som anhöriga.  

Antologin med 18 kapitel finns i manus, kommer att 
publiceras i samband med den internationella 
anhörigkonferensen den 4-6 september. Författad av 
forskarna i Nka:s forskarnätverk Barn som anhöriga. 

--- 
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Publicera en kartläggning om hur 
mycket och på vilket sätt 
anhörigfrågan behandlas i 
sjuksköterskeutbildningen och 
utbildningen i socialt arbete.  

Arbete pågår och kartläggningarna kommer att bli 
klara under hösten. Preliminära resultat visar att 
anhörigas situation sällan berörs, varken i 
utbildningarna eller i fristående kurser. 

--- 

Bidra till att implementera paragraf 
2g i Hälso- och sjukvårdslagen 
inom hälso- och sjukvården.  

Nka har besökt 20 landstingsledningar med 
erbjudande om stöd i implementerings-arbetet. 
Nyckelpersonen från sex landsting deltar i 
lärandeseminarier. Webbutbildningen Barn som 
anhöriga har nu 3 000 deltagare. 

--- 

Utvärdera arbetet med Blandade 
lärande nätverk för att utveckla 
stödet till anhöriga.  

Två enkätundersökningar med deltagare och 
samtalsledare kommer att publiceras under hösten. 
Intervjuer med samtalsledare påbörjas under hösten 
och rapport är planerad till våren 2016. 

--- 

Tillsammans med Anhörigas 
Riksförbund genomföra 
Anhörigåret 2015.  

Nka stödjer initiativet men har valt att ha en mindre 
aktiv roll som part då Anhörigåret 2015 genomförs i 
samverkan med flera privata företag. 

--- 

Vara medarrangör vid 
Anhörigriksdagen i Varberg.  

Femhundra deltagare, temaföräldrar till barn med 
funktionsnedsättning, Socialstyrelsens uppföljning av 
anhörigstöd och aktuellt från regeringen. Nka bidrog 
med aktuell forskning om vuxna anhöriga och Barn 
som anhöriga. 

 

Genomföra den 6:e internationella 
anhörigkonferensen i Göteborg 
den 3-6 september tillsammans 
med Anhörigas Riksförbund och 
Carers UK, i samverkan med 
Eurocarers och International 
Alliance Carers Organisation.  

Konferensen har väckt stort intresse och totalt har 
250 abstrakts inkommit från 25 länder. De 
internationellt mest välrenommerade medverkar. H.M. 
Drottningen Silvia och statsrådet Åsa Regnér inleder. 
500 deltagare har hittills anmält sig. 

--- 

Medverka i en ansökan till EU i 
”Horizon 2020” tillsammans med 
internationella partners.  

Nka har medverkat i två ansökningar med 20 parter 
och huvudsökande i Madrid:  
- Mental Health for Quality Aging 
- Inter-Community Health care in Aging  

 

Påbörja utvecklingen av metoder 
för systematisk uppföljning och 
utvärdering av stöd till anhöriga i 
alla åldersgrupper. 

Arbete pågår inom socialtjänsten, hälso- och 
sjukvården och idéburna organisationer avseende 
Barn som anhöriga. Workshop för anhörigkonsulenter 
genomförs i september som en kick off inom det 
området.  

--- 

Fortsätta arbetet med 
utvecklingsstöd till arbetsgivare 
avseende yrkesverksamma 
anhöriga och tillsammans med 
Anhörigas Riksförbund rekrytera 
ytterligare tio arbetsgivare till 
samverkansinitiativet Arbetsgivare 
för anhöriga.  

Arbetet kommer att intensifieras under hösten. 
Utgångspunkt för det fortsatta arbetet är resultaten 
från huvudtemat om yrkesverksamma anhöriga under 
den internationella konferensen i september.  --- 

Genomföra 
högskoleutbildningarna ”Anhöriga 
och psykisk ohälsa” (som vänder 
sig till personal i kommuner och 

Högskolekurs om ”Anhöriga och psykisk ohälsa” har 
genomförts. Planering för en ny kurs påbörjas i höst. 
Kurs om ”Barn som anhöriga” (som vänder sig till 
vård- och omsorgspersonal, verksamhetsutvecklare 

--- 
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landsting samt anhöriga) och 
”Barn som anhöriga” (som vänder 
sig till vård- och omsorgspersonal 
samt verksamhetsutvecklare).  

sjuksköterskor, socionomer och lärare) är planerad 
och genomförs våren 2016.  

Genomföra två workshops för 
anhörigkonsulenter samt 
mötesdagar till IFO- och LSS-
handläggare om anhörigfrågor.  

Workshops till anhörigkonsulenter kommer att 
genomföras under den internationella konferensen. 
Mötesdagar för handläggare kommer att planeras 
under hösten. 

--- 

Besöka intresserade landsting och 
regioner för att presentera Nka:s 
arbete, aktuell forskning och 
utveckling inom området, samt 
diskutera gemensamma utveck-
lingsprojekt. 

Aktiviteten kommer att planeras under hösten. 
Stiftelsen Uppsala hemsysterskola stöder aktiviteten 
ekonomiskt. 
 --- 

 

Viktiga händelser/insatser  

Förebyggande insatser till barn och unga 
Samhället skulle kunna spara 35 miljarder kronor per år genom förebyggande insatser till barn och 
unga som har föräldrar med missbruk och psykisk ohälsa. Det visar resultat från en nypublicerad 
hälsoekonomisk rapport från Nka och Linnéuniversitetet baserad på registerdata. Resultaten i Nka:s 
rapporter, kunskapsöversikter och antologi, samt den debattartikel från Nka och Socialstyrelsen som 
publicerades under våren, har med stor sannolikhet bidragit till planerna hos nuvarande regering om 
att ta fram en ny Socialtjänstlag. Nka:s förhoppning är att antologin om Barn som anhöriga, som 
Nka:s forskarnätverk tagit fram, ska bli en viktig resurs i kompetensutveckling inom området. 

Stort intresse för höstens anhörigkonferens 
Den 6:e internationella anhörigkonferensen i Göteborg i september, med Nka som huvudarrangör, har 
väckt positivt gensvar. För första gången genomförs den i ett icke engelsktalande land med deltagare 
från 25 olika länder som bidrar med 250 olika presentationer. Fokus är framtidens vård, omsorg och 
yrkesliv, och vilken roll anhöriga kommer att få i den utvecklingen. Hur kan deras kompetens tas 
tillvara och ett ändamålsenligt stöd utformas? Hur kan de anhöriga kombinera yrkesverksamhet och 
anhörigomsorg? Vem ska betala för vården och omsorgen? Hur kan e-tjänster utvecklas, 
implementeras och utvärderas? Detta är några av de frågor som kommer att diskuteras under 
konferensen. 

Äldres behov i centrum 
Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att utveckla och anpassa modellen och arbetssättet 
”Äldres behov i centrum” för vuxna personer oavsett funktionsnedsättning och för anhöriga som 
vårdar eller stödjer en vuxen närstående. Samverkan har inletts med Nka i detta utvecklingsarbete.  

Kvalitetsplan för äldreomsorgen 
Regeringen har utsett en särskild utredare för att skapa en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen, 
inte minst avseende äldre och deras psykiska hälsa. Kvalitetsplanen ska omfatta vård, omsorg, 
samverkan, rehabilitering och munvård. Enligt utredaren kommer planen även att kompletteras med 
anhörigfrågan. Också i detta arbete är Nka ombedda att bidra med sin kompetens. 
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Nka medverkar i rapport om etiska aspekter på robotar och övervakning i vården 
Robotar, övervakning och e-hälsotjänster i arbetslivet och inom vård och omsorg har blivit en aktuell 
fråga. Det var ett vanligt tema i årets seminarier under Almedalsveckan. Enligt en rapport från 
Stiftelsen för strategisk forskning kommer närmare hälften av alla jobb att vara ersatta av robotar 
inom de kommande 20 åren. Sannolikheten att det ska ske inom vård och omsorg är 34 procent. 
Statens medicinsk-etiska råd har tagit initiativ till en rapport om etiska aspekter av robotar och 
övervakning i vården av äldre där Nka medverkat som extern expert.  

Projekt för att stärka ungdomar och unga vuxna 
Erasmusprojektet Care2work - där Nka deltar - startade i juni. I projektet ska metoder och verktyg 
utvecklas för att stärka ungdomar och unga vuxna från Asien, Afrika och etniska minoritetsgrupper i 
deras utbildnings- och arbetslivsambitioner. Projektet syftar till att ta tillvara och bygga vidare på den 
kunskap och erfarenhet de har som omsorgsgivare.  

Långsiktig verksamhet för anhörigstöd planeras 
Den 7 maj gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att från 1/1 2016 långsiktigt säkerställa 
verksamhet i form av ett nationellt kompetenscentrum för anhörigstöd. Direktiven omfattar att 
kompetenscentrat ska samla in, sammanställa och sprida kunskap om anhörigområdet samt stimulera 
och stödja utvecklingen inom området. Därutöver lyfts särskilt fram att kunskapscentret ska prioritera 
ett individuellt och familjeorienterat anhörigstöd. Kunskapscentret ska särskilt uppmärksamma 
könsrelaterade skillnader och konsekvenser i anhörigstödet, anhörigstöd i ett interkulturellt perspektiv 
och bidra till att underlätta förutsättningen för att kombinera rollen som anhörig med 
arbetslivsdeltagande och god hälsa. Vidare ska ingå att stödja och utveckla hälso- och sjukvården roll 
och ansvar när det gäller stödet till anhöriga. Kommuner, landsting och enskilda utförare är de 
främsta målgrupperna. Individuell rådgivning till anhöriga ingår avseende området anhöriga och 
flerfunktionsnedsättning. Det är alla uppgifter som Nka gör idag. För uppdraget anslår regeringen 9,5 
miljoner per år i tre år. Nka:s förhoppning är att uppdraget också fortsättningsvis ska gå Nka. 
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 Näringsliv och tillväxt  
Regionförbundets uppgift är att stödja idéer som kan skapa tillväxt i länet. Det 
handlar om stöd till enskilda företag och företag i samverkan men också stöd till 
olika typer av utvecklingsprojekt. På samma sätt som inom regionförbundet i stort, är 
arbetet inom näringslivsområdet också inriktat på att driva frågor som är 
gemensamma inom länet – ett exempel är besöksnäringen. 

Målen i RUS 
 Internationaliseringen i länets företag ska öka.  
 Företagen ska växa.  
 Förnyelsen i länets näringsliv ska öka.  
 Arbetsmarknaden ska bli mer integrerad . 

Kommentar 

Målen i RUS är långsiktiga. Målet som handlar om internationalisering påverkas mkt av kronans 
värde samt konjunkturläget. Det vi kan se är en ökning av företagens intresse för de konsultcheckar 
kopplat till export. I övrigt visar målen på en relativt god måluppfyllelse. 
 

Verksamhetsmål 2015 Första halvåret 2015 Mål-
upp-

fyllelse 

Projektkontoret ska medverka till 
fler effektiva, mer 
resultatorienterade och fokuserade 
utvecklingsprojekt inom samtliga 
RUS-områden.  

Under första halvåret 2015 har ett antal projekt med 
finansiering från bland annat regionala fonden 
arbetas fram av aktörer i länet med stöd från projekt-
kontoret. Vid flera processer har LFA-metoden an-
vänts för att säkerställa resultat och effektiv styrning.  

--- 

Bidra till hållbar tillväxt i de små 
och medelstora företag som får 
företagsstöd. Utvecklingen i företag 
kommer att ske via årlig uppföljning 
av företagens resultat, antal an-
ställda och utveckling i omsättning.  

Den årliga uppföljningen av företagsstöden kommer 
att genomföras under augusti avseende företagsstöd 
utbetalade 2011. Det sker också en kontinuerlig 
uppföljning av ansökta och beviljade stöd uppdelad 
på belopp, stödtyp, geografisk fördelning, kön samt 
svensk eller utländsk bakgrund 

--- 

Tillsammans med kommunerna i 
länet och de övriga två 
Smålandslänen genomföra 
internationella marknadsförings-
insatser i Tyskland, Holland och 
Danmark i syfte att öka antalet 
internationella gästnätter. 
Insatserna sker enligt framtagen 
marknadsplan för 2015.  

De gemensamma planerna för internationell 
marknadsföring fortskrider enligt framtagen 
marknadsplan. Arbete har igångsatts för att säkra 
medel från kommunerna för perioden 2016-2018. 

 

Att säkra Småland China Support 
genom ny finansiering och 
effektivare arbetsorganisation.  

En överenskommelse har träffats med Region 
Kronoberg som säkrar finansieringen av Småland 
China Support 2015-2017.  I överenskommelsen 
ingår även ett nytt arbetssätt med betydligt bättre 
resurser för hemmaplansarbetet. 
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Genomföra de återstående 
aktiviteter som finns preciserade i 
handlingsplanen för 
Östersjöregionen 2013–2015, samt 
revidera planen inför kommande 
tre år.  

Handlingsplan för Östersjöarbetet 2015-2017 har 
arbetats fram och antagits av region-förbundets 
styrelse i slutet av februari 2015.  
Fokus på vattenfrågor har inneburit att klimatfrågorna 
tonats ned under året. Något större näringslivsprojekt 
inom Interreg har inte skapats bland annat på grund 
av södra Östersjöprogrammet försenade första 
utlysning. 

 

Tillsammans med Landstinget i 
Kalmar län och Linnéuniversitetet 
kommer arbetet med 
Brysselkontoret att fokusera på 
områdena hälsa, vatten och de 
gröna näringarna.  

Under första halvåret 2015 har arbetet fokuserats 
kring i första hand dessa utpekade områden.  

 

Formulera en gemensam plan för 
landsbygdsutveckling i länet 
tillsammans med andra aktörer och 
i samband med detta revidera det 
Regionala Serviceprogrammet.  

Arbetet är i full gång och arbetsgruppen har träffa ett 
flertal aktörer från länet inom olika områden. En 
handlingsplan kommer att färdigställas under hösten. 
 
Det regionala serviceprogrammet är reviderat. 

--- 

Regionförbundet ska utmana, 
initiera, bevaka och följa upp att 
regionen gemensamt påbörjar 
insatserna i handlingsplanen för 
ökad innovationsförmåga. 

Innovationsagenda Kalmar län 2015-2020  har tagits 
fram tillsammans med Tillväxtverket och flera 
innovationsstödjande aktörer i länet. Agendan, som 
antogs av regionförbundets styrelse i december 
2014, bygger på sju principer som via ett antal 
prioriteringar leder fram till en handlingsplan med sju 
aktivitetsområden. I de flesta av dessa har insatser 
redan rullat igång första halvåret 2015.  

--- 

Samordna och driva 
genomförandet av det nya 
handlingsprogrammet för Trästra-
tegin för Småland samt fortsatt 
medverka till att bygga 
innovationsmiljön Smart Housing 
genom att bland annat medverka 
till en ökad närvaro av Smart 
Housing i Kalmar län.  

En samordnare är på plats för att arbeta med att 
genomföra det nya handlingsprogrammet för 
Trästrategin 2015-2017.  
 
Kontakter har etablerats med företag och aktörer i 
Kalmar län för att stärka engagemanget inom Smart 
Housing Småland.  

---

Mobilisera resurser till en 
processledare för det fortsatta 
arbetet med Vattenrening i Kalmar 
län.  

Regionförbundet försöker på olika sätt stärka sitt 
arbete med vatten som kan komma att bli ett smart 
specialiseringsområde för länet. Under våren har 
miljö- och näringslivssidan på regionförbundet 
tillsammans med Vattenmyndigheten, 
Linnéuniversitetet och Sustainable Sweden 
Southeast AB låtit kartlägga kunskap, aktörer och 
tekniker inom vattenområdet i länet. Denna 
kartläggning har sedan legat till grund för en 
VINNVÄXT-skiss, som är en prekvalificering för en 
ansökan till ett större projekt med tillväxt inom 
miljötekniksektorn som primärt syfte. 
 

---
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Viktiga händelser/insatser  

Projektkontoret 
Inflödet av ansökningar har ökat i samband med möjligheterna att söka EU-medel igen. Nio 
ansökningar om medfinansiering beviljades medel under första halvåret, totalt nästan 20 miljoner kr 
från regionala projektmedel. Övriga regionala projektmedel har också uppvisat ett ökat söktryck 
under årets första månader vilket kan leda till behov av hårdare prioriteringar under kommande 
halvår.  
 
Arbetet för att jämställdhetssäkra de regionala projektmedlen har fortsatt både externt och internt. 
Kopplat till arbetet med den nya programperiodens ökade krav på resultatorientering och tydlig 
integrering av de horisontella kriterierna har projektkontorets aktiviteter kopplat till projektutveckling 
intensifierats under våren. Arbetet med de nya regionala strukturfondsprogrammen som inleddes 
2012/2013 har resulterat i att både regionala och sociala fonden i Småland och Öarna öppnat för 
ansökningar i början av året. South Baltic-programmet har däremot aviserat programstart sent i höst 
liksom både Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskefonden. Regionförbundets projektkontor har 
under första halvåret haft en fortsatt en aktiv roll inom flera program och som länk till 
förvaltningsmyndigheterna samt som nationell kontaktnod till South Baltic programmet 2014-2020. 
Statistik från första halvåret visar att projektkontoret ligger i linje med utfästa mål och har nått 50 % 
eller mer av flertalet angivna aktiviteter i verksamhetsplanen.  

Företagsstöd 
Antalet inkomna ansökningar första halvåret 2015 uppgick till 148 jämfört med 144 föregående år. 
116 ansökningar blev beviljade och andelen beviljade ansökningar uppgick till 78,3 % jämfört med 
68,1 % föregående år. Således ökade andelen beviljade ansökningar med tio procentenheter, vilket är 
ett resultat av vårt arbete med att höja kvaliteten och kraven i de sökta stöden för att kunna säkerställa 
att våra beviljade stöd ger önskad effekt, det vill säga ökar tillväxten i Kalmar län. 
 
Företagsstödsgruppen har genomfört 140 stycken företagsbesök under första halvåret och träffat cirka 
200 representanter hos de besökta företagen. 93 av dessa hade svensk bakgrund och 7 % utländsk. 
Könsfördelningen var 20 % kvinnor och 80 % män. 
 
Totalt har företagsstödsgruppen deltagit i 35 övriga aktiviteter, bland annat företagsträffar, och mött 
220 personer, varav 43 % var kvinnor och 57 % män. En viktig framgångsfaktor för tillväxt är att 
tillföra länets företag kompetens. Här har vi informerat genom företagsträffar, och kommer även så 
att göra under hösten, om möjligheten att genom konsultcheckar få stöd till del av första årets 
styrelsearvode för att kunna anlita externa styrelseledamöter.   

Besöksnäring  
Under 2015 har Smålandssamarbetet arbetat med att stärka varumärket Småland på den svenska 
marknaden. IT-plattform Småland och Öland har hittat sin struktur och sitt arbetssätt och ingår i det 
gemensamma Smålandsarbetet. 
 
En djupare analys av företagens ekonomiska tillväxt har genomförts tillsammans med 
konsultföretaget BisNode. Under hösten kommer en inventering av investeringar inom 
besöksnäringen i länet att göras. Utifrån resultatet kommer vi tillsammans med Trafikverket att ta 
fram en analys om hur dessa investeringar påverkar biltrafiken.  
 
En länsgemensam statistikgrupp har tillsatts för att få en gemensam bild av turismstatistiken. 
Ett resultat av kompetensutvecklingsprojektet för evenemangsarrangörer som avslutades 2014 är en 
länseventgrupp som består av representanter från länets samtliga kommuner och som träffas två till 
tre gånger per år där regionförbundet är sammankallande part. 
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Projektet More than sport som också avslutades 2014 har fått nationell genomslagskraft genom att 
Riksidrottsförbundet och Besöksnäringens forsknings och utvecklingsfond har intresserat sig för 
modellen. Målet är nu att det ska bli en nationell, kostnadsfri webbaserad utvärderingsmetod.  

Internationella samarbeten  
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att regionförbundet i hög utsträckning nått de mål som sattes 
upp i handlingsplanen för Östersjöarbetet 2013-2015. Förseningar i sjösättande av EU:s nya program 
i den nya programperioden 2014-2020, t.ex. för södra Östersjöprogrammet, har inneburit svårigheter 
att finansiera insatser inom prioriterade områden. Inom miljö- och klimatfrågor har arbetet med 
vattenfrågor prioriterats vilket inneburit att klimatarbetet i ett Östersjöperspektiv blivit något 
nedtonat. Energikontor Sydost har dock fortsatt deltagit och också lett ett stort antal projekt också i 
Östersjöregionen med energi- och klimatfrågor i fokus.  
 
Målet att skapa ett större näringslivsprojekt inom de territoriella programmen har inte kunnat 
förverkligas av samma skäl som vad gäller klimatfrågorna, det vill säga förseningen av södra 
Östersjöprogrammets första utlysning. Inom turismområdet kommer de turismansvariga i länets 
kommuner under hösten genomföra en resa till Pomorskie-regionen i norra Polen för att träffa sina 
motsvarigheter där och undersöka möjligheterna till samarbeten och gemensamma projekt i syfta att 
öka turistflödet mellan regionerna. Tillsammans med Sustainable Sweden South East och Business 
Sweden fortsätter vi att arbeta för att handeln mellan Polen och Sverige ska öka, framför allt inom 
träindustrin och miljö/energiområdet. 
 
För övrigt internationellt arbete gäller följande: 

 Vi fortsätter att leda arbetet inom vattenarbetsgruppen med fokus på att genomföra 
Waternets-projekt inom Östersjöprogrammet.  

 Vi slutför projektet "SYPERB" som har finansierat av Svenska Institutet med målet att 
skapa ett projekt inom Södra Östersjöprogrammet till dess första utlysning i slutet av 
året. 

 Vi har fått sådd-finansiering från södra Östersjöprogrammet till projektet "CoWoH" med 
målet att skapa ett projekt kring världsarvssamarbete och utveckling i södra 
Östersjöprogrammet. 

 Vi har påbörjat en revidering av samarbetsavtalet mellan Cape Winelands District 
Municipality, Sydafrika och Regionförbundet i Kalmar län. Ett projekt som syftar att 
stärka ungdomars delaktighet i beslutsprocesser håller på att utvecklas. Kontakt har även 
etablerats med ASSET (Föreningen Svensk Miljöteknik) inom ramen för deras 
samverkan med Green Cape, ett miljöteknikkluster i Western Cape, Sydafrika. 
 

Landsbygdsutveckling 
Arbetet med att ta fram en handlingsplan för regionförbundets arbete med Landsbygdsutveckling är i 
full gång och den interna arbetsgruppen bestående av personer från flera områden har under våren 
träffat flera aktörer från länet inom ett brett antal områden kopplade till landsbygdens framtida 
utmaningar och möjligheter. Planen kommer att vara klar under hösten 2015 och har fokus på hur 
regionförbundet ska arbeta med landsbygdsutveckling inom ramen för den regionala 
utvecklingsstrategin.  

Kluster och innovation 
Gröna näringar och livsmedelskedjan "från jord till bord" är viktiga för Kalmar län men det behövs 
utveckling och nytänkande för att kunna växa vidare. Under 2015 pågår ett arbete med att ta fram en 
livsmedelsstrategi för Kalmar län. Detta ska bidra till att vårt län utvecklas till en välkänd 
livsmedelsregion av högsta klass. Strategin blir ett gemensamt dokument för hela länet och tas därför 
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fram i en bred dialog. Arbetet samordnas av regionförbundet och är ett samarbete mellan LRF 
Sydost, Länsstyrelsen i Kalmar län och regionförbundet. Processen fram till juni 2015 har bland annat 
resulterat i fem fördjupade underlag samt dialogmöten med mer än 800 personer. I maj 2015 
presenterades ett första utkast till strategi, inklusive förslag till prioriterade åtgärder. Det slutliga 
dokumentet ska vara klart i september 2015 och kommer att redovisas vid en nationell konferens i 
samband med Ölands skördefest. 
 
Aktivitetsområde ett i Innovationsagenda Kalmar län 2015-2020 är att utveckla en 
specialiseringsstrategi för Kalmar län. Det är ett arbete som, om det genomförs genomtänkt, kan få 
mycket stor påverkan på regionens tillväxtarbete under många år. Kommissionen och andra EU-
organ lägger stor vikt vid regionernas specialiseringsstrategier i olika finansieringsinstrument. 
Arbetet med att utveckla en specialiseringsstrategi, som ansluter till Kommissionens RIS3-modell, 
drivs av regionförbundet med avsikten att presentera ett förslag innan årsskiftet. I flera av de övriga 
aktivitetsområdena har arbete startat, främst via externa aktörer med finansiering från bland annat 
regionala fonden.  
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 Administration  

Arbetet inom den administrativa verksamheten på regionförbundet består i huvudsak 
av uppgifter av intern och förvaltande karaktär. Uppdraget är att genom hög kvalitet 
och kostnadseffektivitet bidra till att målen i RUS:en uppnås. 

Verksamhetsmål 2015 Första halvåret 2015 Mål-
upp-

fyllelse 

De interna stödsystemen ska 
aktualiseras, bli tydligare och 
mer ändamålsenliga genom en 
ökad kund- och 
processorientering, samt 
systematiskt förbättringsarbete.  

HR-system för hantering av löner, anställningar, LAS-
bevakning m.m. har implementerats.  

Översyn och samordning av processen för 
tjänsteköpsavtal har påbörjats. --- 

Nytt kursadministrativt system har implementerats.  

Tydligare riktlinjer och tydligare processbeskrivning för 
hanteringen av kursadministrering har tagits fram, vilka 
ska implementeras under hösten. 

--- 

Om- och nyvalda politiker har erbjudits ett 
utbildningspaket om aktuella frågor och regleringar.  

Utformningen av ett traineeprogram för nyanställda inom 
offentlig verksamhet har påbörjats. --- 

Lönepolicyn har reviderats i dialog med fackliga 
företrädare. En arbetsvärdering och lönekartläggning för 
jämställda löner enligt diskrimineringslagens krav har 
genomförts och resultatet har beaktats i årets 
löneöversynsprocess. 





 

Krisplanen har reviderats och en arbetsmiljöhandbok för 
det systematiska arbetsmiljöarbetet med tillhörande 
rutinbeskrivningar har tagits fram i dialog med fackliga 
företrädare. 



 

Gruppföreläsning om hälso- och riskfaktorer vid 
datorarbete har genomförts i samarbete med 
företagshälsovården. I anslutning till detta erbjöds 
medarbetarna möjlighet till individuell genomgång av sin 
arbetsplats av företagshälsovården. 





 

Pensionsinformation har getts i samarbete med KPA 
Pension både i grupp och med möjlighet till individuell 
pensionsrådgivning, samt erbjudande om 
bruttolöneväxling till tjänstepension. 





 

Översyn och uppdatering av dokumenthanteringsplan, 
rutiner kring PuL, arkivförteckning och arkivbeskrivning 
har påbörjats. 

--- 

Regionförbundets delegationsordning och 
attestförteckning har uppdaterats.  
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Den interna och externa 
kommunikationen ska 
utvecklas. 

Interna rutiner har omarbetas för hantering av 
trycksaker, samt en ökad processorientering i det 
interna stödet. 

 

Antalet följare på regionförbundets Facebooksida har 
tredubblats och vi planerar att bli mer aktiva i sociala 
medier framöver. 

--- 

Förstudie till uppdaterad hemsida har genomförts.  

System för uppföljning av nyhetsbevakning har 
implementerats. 

 

Kurs- och konferensverksamheten har genomfört 39 
kurser med totalt 950 deltagare.  

 

59 stycken enkätundersökningar har genomförts.  
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Delårsbokslut 2015 – inklusive personal 

Intäkter, januari – juni 2015  

 

 

 

 

 

 

Ekonomisk måluppfyllelse 
Regionförbundets intäkter hittills under året uppgår till 102 482 024 kronor. Delårets verksamhet har 
resulterat i ett överskott på 171 645 kronor. Året är budgeterat med nollresultat. 

Viktigare händelser för bedömning av resultat och ställning  
Arbetet har följt verksamhetsplanen för året. Ekonomiskt utgör projektekonomin en väsentlig del, 
omfattningen har dock minskat jämfört med föregående år. Finansiering med externa projektbidrag, 
här inkluderat statsbidragen till Nka, utgör vid delårsbokslutet ca 25 % av totala intäkter (35 % juni 
2014). Kansliets projektverksamhet och Nka svarar nu för ca 20 % av redovisad personalkostnad och 
50 % av övriga rörelsekostnader (30 % respektive 60 % juni 2014).  

Resultat i förhållande till budget 
Regionförbundet redovisar ett positivt resultat med 171 645 kronor, medan året är budgeterat till ett 
nollresultat. Resultatet inkluderar underskott med 41 714 kronor i resultatenheten Fokus. Detaljerat 
utfall framgår av sammanställningen ”Utfall, budget och prognos”. 
 
Sammanfattningsvis kan utfall och budgetavvikelserna hänföras till (tkr):  
 
 Utfall Budget Avvikelse 
Kansli (1)  - 172     - 450 278 
AV-Media (2)  106      0 106 
Fokus (3)  -42      0          -42 
Nka (4)        0           0    0 
Räntenetto (5)       280       450    - 170 
Resultat      172      0      172 
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1) Kansliets positiva budgetavvikelse är i princip hänförligt till att projektverksamheten har givit ett 
tillskott på 2,5 mkr. Flera stora EU-projekt har avslutats och det är ersättning för nedlagd tid och 
kansliomkostnader som genererar tillskottet. Kansliets budgeterade personalkostnad överskrids med 
1,4 mkr, summan beror på kostnad för utökad semesterskuld om 1,7 mkr. Till årets slut förväntas 
personalbudgeten underskridas. På årsbasis förväntas kansliet visa nollresultat. 
 
2) AV-Medias positiva delårsresultat beror huvudsakligen på en något lägre personalkostnad än 
budgeterat. Andra halvåret fylls det utrymmet av tjänsteköp, samtidigt förväntas kursverksamheten 
bli mindre omfattande med lägre intäkter som följd. AV-Media bedöms på årsbasis redovisa 
nollresultat. 
  
3) Resultatenheten Fokus bedriver inte längre någon verksamhet men avvecklingskostnader för 
personal uppkommer ännu. För delåret utgör dessa 42 tkr. Underskottet ska enligt budget och 
styrelsens beslut täckas av resultatenhetens ”egna kapital”. Regionförbundets verksamhet inom 
området Kommunal Praktisk Samverkan Socialtjänst (KOMPASS) har kommit igång under året. 
Beslut finns att medfinansiera densamma med 1,2 mkr årligen med medel från Fokus ”egna kapital”, 
därav årsprognosen med kapitalbehov på 1,3 mkr. 
 
4) Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) redovisar nollresultat. I budgeten för året redovisas 
endast det årliga fasta statsanslaget för basverksamheten. Utfallsmässigt tillkommer ytterligare ett par 
verksamheter med årsanslag samt mindre projekt och konferenser. Verksamhet har också bedrivits 
med medel kopplade till tidigare års anslag.Även för årsprognosen noteras nollresultat. 
 
5) Kassa- och bankbehållningen uppgår till 80 mkr. Behållningsmässigt beror 18 mkr på att 
förskottsinbetalade medel överstiger utlägg i kansliets och Nka:s projektmedels- och 
statsbidragsfinansierade verksamhet. Vidare erhölls landstingsanslaget för andra halvåret strax före 
juni månads utgång, 26 mkr har utbetalats i juli. 
 
Inlåningsräntan på bankmedel har på grund av ränteläget utfallit betydligt lägre än budgeterat, Andra 
halvåret förväntas lägre utdelning på grund av att tidigare fastränteplaceringar, till bättre ränta, löpt 
ut. Årsprognosen för räntenettot är 450 tkr. 

Investeringsredovisning  
Regionförbundet har inte gjort någon investering hittills under året. Beträffande kapitalkrävande 
anskaffningar tillämpar regionförbundet i regel leasing.  

Finansiella mål  
Styrelsen har fastslagit tre finansiella mål:  
• Soliditeten, betalningsförmåga på lång sikt (kvoten eget kapital och totalt kapital), ska överstiga 20 
%.  
• Likviditeten, betalningsförmåga på kort sikt (kvoten omsättningstillgångar och korta skulder), ska 
överstiga 100 %.  
• Projektfinansieringen, betalningsförmåga avseende kostnader i projekt i avvaktan på inbetalning av 
extern medfinansiering (utgörs av summan av skulder avseende erhållna förskotterade medel och eget 
kapital i förhållande till utestående fordringar), ska överstiga 100 %.  
 
Finansiella nyckeltal 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06  

Soliditet, % 34 28 20   16  16  

Likviditet, % 141 131 118 112 110  

Projektfinansieringsgrad, %  615 507 605 589  325  
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Regionförbundets ekonomiska ställning  
Till förbundets förfogande står:  

 från föregående år balanserat resultat 29 766 981 kr  
 årets resultat 171 645 kr  
 Summa disponibla vinstmedel (Eget kapital) 29 938 626 kr  

 
Disponibla vinstmedel per resultatenhet: 

 Kansli  20 793 264 kr (anm; 6,1 mkr är bundet i Kommunernas Hus AB) 
 AV-Media 3 509 865 kr  
 Fokus Kalmar län 5 635 497 kr 

 
Nationellt kompetenscentrum Anhöriga har inga disponibla vinstmedel. 
 
Regionförbundet uppfyller Kommunallagens krav på att ha balans i ekonomin. Målen för god 
ekonomisk hushållning har uppnåtts.  

Ekonomisk framtidsbedömning  
Inga samlade större förändringar förväntas verksamhetsmässigt inträffa under hösten. Nya projekt i 
planerings-eller startskede bedöms inte påverka det ekonomiska resultatet. För verksamheten 
KOMPASS och avvecklingskostnader kommer 1,3 mkr att nyttjas ur Fokus ”egna kapital”. 
Regionförbundets prognoserade driftsresultat för 2015 innebär, med finansnettot, ett överskott på 
drygt 400 tkr sammantaget för kansli, AV-Media och Nka. Balans – och resultatmässigt prognoseras 
därvid Regionförbundet i Kalmar län att redovisa ett underskott med 900 tkr. 
 
Fortfarande påverkas projektverksamheten av det glapp som uppstått mellan EUs programperioder. 
Förhållandet bedöms ännu inte inverka på regionförbundets ekonomiska resultat i någon större 
omfattning. 
 
Budgetarbete inför 2016 kommer bland annat att anpassas till att det krävs ekonomiska resurser för 
verksamhet kopplad till tjänster från IT Plattformen Småland & Öland AB, för arbetet med 
regionbildningen och eventuell organisationsförändring. Det kommer också på grund av 
pensionsavgångar att bli mer personalförändringar än tidigare år. Vidare behöver resurser finnas till 
ekonomiska insatser i Föreningen Regionsamverkan Sydsverige och för det nya 
strukturfondspartnerskapet. 

Finansiella risker 
Den finansiella risken bedöms vara relativt liten. Projektverksamheten står för den mest känsliga 
delen. De enskilda projekten budgeteras på detaljnivå och uppföljning görs löpande under året. Vid 
en ekonomisk prognos om underskott i ett enskilt projekt finns det ofta ett handlingsutrymme.  
 
Reglerna i LAS innebär en ökning av antalet tillsvidareanställda medarbetare, finansierade genom 
projekt. Förhållandet kan innebära en viss ekonomisk risk. 

Sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen skall enligt lagen om kommunal redovisning visa resultaträkning, 
balansräkning och kassaflödesanalys för regionförbundet och övriga juridiska personer i vilka 
regionförbundet har ett betydande inflytande. Kommunernas Hus AB (ägarandel 100 %) ska därför 
ingå i den sammanställda redovisningen. Då delårsbokslut inte upprättas för Kommunernas Hus AB, 
så görs inte heller någon sammanställd redovisning per 30 juni. 
 

47



 

Regionförbundet i Kalmar län   Delårsrapport 2015 
 

40 

Utfall jämfört med budget, prognos för hela året 
 
   

Prognos Utfall Budget  Budget  

   
2015 juni 2015 juni 2015 2015 

   
(tkr) (tkr) (tkr) (tkr) 

INTÄKTER OCH ERHÅLLNA BIDRAG 
 

  
  

 
Medlemsavgifter kansli 24 104 12 052 12 052 24 104 

 
Medlemsavgift AV Media 7 792 3 896 3 896 7 792 

 
Upplösning eget kapital FOKUS 1 340 42 750 1 500 

 
Summa medlemsavgifter 33 236 15 990 16 698 33 396 

    
  

  
 

Kansliersättning fr staten 5 760 2 880 2 883 5 765 

 
Kurs- och konferensverksamheten 1 500 836 700 1 400 

 

Övriga adm ersättningar till 
kansliet 5 050 2 405 2 674 5 347 

 
Projektverksamhet kansli 2 200 2 533 156 312 

 

Statsbidrag regional 
kulturverksamhet 28 780 14 216 14 577 29 153 

 
Bidrag från landstinget 59 491 29 746 29 746 59 491 

 
Summa övrigt kansli 102 781 52 616 50 734 101 468 

    
  

  

 

Resultatenheter/särskilda 
verksamheter 

 
  

  
 

AV-Media övrigt 610 344 330 660 

 

Nationellt kompetenscentrum 
Anhöriga 12 000 5 763 3 750 7 500 

 
Småland Blekinges Brysselkontor 2 011 920 965 1 929 

 
Delsumma resultatenheter 14 621 7 027 5 045 10 089 

    
  

  Finansiellt netto (intäkt) 450 280 450 900 

    
  

  Summa inkomster och erhållna 
bidrag 151 088 75 913 72 927 145 853 

    
  

  
    

  
  KOSTNADER OCH UTGIVNA 

BIDRAG 
 

  
  Kansli 

  
  

  
 

Politiska organisationen 3 600 1 633 1 800 3 600 

 
Revisionen 

 
350 85 175 350 

 
Kanslipersonal 

 
31 400 17 438 16 000 32 000 

 
Kansli övriga kostnader 8 800 4 634 4 375 8 750 

 

"                 , uppföljning reg 
projektmedel 800 292 400 800 

 
Information och regional profilering 300 101 150 300 

 
Regional biblioteksresurs 250 125 125 250 

 
Summa 

 
45 500 24 308 23 025 46 050 

    
  

  Resultatenheter/särskilda 
verksamheter 

 
  

  
 

AV-Media 
 

8 308 4 090 4 176 8 352 

 

FOKUS/ 2014-2016 under 
avveckling 1 340 42 175 350 

 

Nationellt kompetenscentrum 
Anhöriga 12 000 5 760 3 750 7 500 

 
Småland  Blekinges Brysselkontor 2 480 1 156 1 199 2 398 

 

IT-Plattform Småland och Öland 
AB 750 375 350 700 

 
Summa 

 
24 878 11 423 9 650 19 300 
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       Institutionsbidrag näringsliv 
 

  
  

 
ALMI 

 
5 221 2 611 2 611 5 221 

 
Summa 

 
5 221 2 611 2 611 5 221 

    
  

  Institutions- och organisationsbidragm.m.kultur   
  

 
Kulturstipendier 128 64 64 128 

 
Regional kulturresurs  422 211 211 422 

 
Byteatern 

 
12 289 6 113 

  
 

Capellagården 
 

205 103 
  

 
Danskonsulent 331 166 

  
 

Designarkivet 
 

1 056 528 
  

 
Kalmar läns arkivförbund 569 283 

  
 

Kalmar läns hemslöjd 1 448 720 
  

 
Kalmar läns hembygdsförbund 267 133 

  
 

Kalmar läns musikstiftelse 15 837 7 850 
  

 
Kalmar läns museum 15 138 7 530 

  
 

Kalmar konstmuseum  6 057 3 010 
  

 
Reaktor Sydost 2 105 1 045 

  
 

Riksteaterföreningen i Kalmar län 1 704 850 
  

 
Virserums konsthall 1 674 837 

  

 

Regionala kulturorganisationer 
(övriga) 70 35 

  
* 

Regionalt kulturbidrag 
organisationer  

 
  15 494 30 988 

* 
Statsbidrag regional 
kulturverksamhet  

 
  13 998 27 996 

 
Summa 

 
59 300 29 478 29 767 59 534 

    
  

  Organisationsbidrag övriga 
 

  
  

 
Folkbildningsorganisationer 10 541 5 271 5 271 10 541 

 
Smålands Idrottsförbund och SISU  3 313 1 657 1 657 3 313 

 
Regionala ungdomsorganisationer 1 564 782 782 1 564 

 
Summa 

 
15 418 7 710 7 709 15 418 

    
  

  Avskrivningar 
 

330 169 165 330 

    
  

  Summa kostnader och utgivna 
bidrag 150 647 75 699 72 927 145 853 

    
  

  RESULTAT 
 

441 214 0 0 

       
       

 

Kommentarer 
Redovisat resultat är 42 tkr högre än affärsredovisningen eftersom driftsredovisningen 
kompenserar avvecklingskostnaderna i Fokus med en upptagen intäkt motsvarande 
ianspråktagande av eget kapital (samma förhållande gäller budget och prognos). 
 
Kulturinstitutioner som tagit del av statsbidraget har markerats med kursiv stil. 
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Resultaträkning, kr not 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30 2012-06-30 2011-06-30 
    1           
Verksamhetens intäkter   102 482 024 122 662 938 100 570 188 97 970 529 76 517 284 

  Medlemsavgifter 2 15 948 399 15 494 055 17 206 153 16 747 265 16 287 389 
  Medlemsbidrag 3 30 462 869 29 187 844 28 347 646 27 907 005 27 510 101 
  Projektbidrag 4 24 061 052 45 664 448 32 431 748 24 347 438 24 566 518 

  
Statsbidrag regional 
kulturverksamhet 5 21 033 250 21 648 000 14 149 000 21 094 500 

 
  

Övriga ersättningar och 
intäkter 6 10 976 454 10 668 591 8 435 641 7 874 322 8 153 276 

Jämförelsestörande intäkter 
(t.ex. reavinster av större 
belopp) 7   1 106 796 

           
    Verksamhetens kostnader   -102 422 312 -122 775 702 -99 528 531 -97 348 025 -75 252 940 

  Utbetalade bidrag 8 -53 032 656 -66 737 246 -44 466 355 -48 024 600 -27 058 525 
  Övriga rörelsekostnader 9 -21 771 434 -26 490 092 -24 377 502 -20 711 219 -23 533 643 
  Personalkostnader 10 -27 618 222 -29 548 364 -30 684 674 -28 612 206 -24 660 772 
Övriga rörelsekostnader 
/Jämförelsestörande kostnader     

    Avskrivningar 1,11 -168 852 -169 091 -219 614 -215 009 -277 573 

Rörelseresultat   -109 140 824 941 822 043 407 495 986 771 
        

    Övriga finansiella intäkter   289 014 775 416 850 401 765 420 533 327 

  Övriga ränteintäkter m m 12 289 014 775 416 850 401 765 420 533 327 
Finansiella kostnader   -8 229 -755 656 -20 632 -12 564 

   Övriga räntekostnader m.m. 12 -8 229 -55 656 -20 632 -12 564 
   Aktieägartillskott 12   -700 000 

    
Resultat före extraordinära 
poster   

171 645 844 701 1 651 812 1 160 351 1 520 098 
/Resultat efter finansiella 
poster   
        

    Extraordinära intäkter     
    Extraordinära kostnader     
            
    Årets resultat   171 645 844 701 1 651 812 1 160 351 1 520 098 
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Balansräkning, kr not 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 
                    
TILLGÅNGAR 1   

                
    Anläggningstillgångar 11 6 584 787 6 753 639 6 742 720 6 827 487 6 891 864 

Immateriella   0 0 0 0 0 
Materiella   404 687 573 539 562 620 697 387 761 764 

  varav ADB och Övrigt   404 687 573 539 562 620 697 387 761 764 
  varav Övrigt     

      varav finansiell leasing     
    Finansiella 13 6 180 100 6 180 100 6 180 100 6 130 100 6 130 100 

  varav aktier   580 100 580 100 580 100 530 100 530 100 

       i koncernföretag   500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 
      i andra företag   80 100 80 100 80 100 30 100 30 100 
  varav långfristiga fordringar   5 600 000 5 600 000 5 600 000 5 600 000 5 600 000 

      
fordringar i 
koncernföretag   5 600 000 5 600 000 5 600 000 5 600 000 5 600 000 

      uppskjuten skattefordran     
    

      
andra långfristiga 
fordringar     

    Omsättningstillgångar   105 516 300 80 535 452 89 726 040 77 193 625 108 083 613 
Förråd, lager   124 680 91 340 153 440 68 160 84 320 

  Rikskuponger   124 680 91 340 153 440 68 160 84 320 
  Övrigt     

    Koncernfordringar                          
    Kortfristiga fordringar   25 406 268 22 717 571 30 559 037 22 442 945 31 373 916 

  Kundfordringar   5 067 903 8 932 948 5 915 803 8 901 909 4 249 726 
  Skattefordringar   4 185 491 4 835 108 4 610 168 1 085 187 2 801 033 
  Övriga fordringar   576 222 186 610 199 692 142 372 218 995 
  Interima fordringar 14 15 576 652 8 762 905 19 833 374 12 313 477 24 104 162 
Kortfristiga placeringar     

    Kassa o bank 16 79 985 352 57 726 541 59 013 563 54 682 520 76 625 377 

            
    SUMMA TILLGÅNGAR   112 101 087 87 289 091 96 468 760 84 021 112 114 975 477 
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Balansräkning, forts. 
 
EGET KAPITAL,  
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER     

           
    Eget kapital 17 29 938 626 29 766 981 27 666 915 26 822 214 22 846 138 

  varav ingående eget kapital   29 766 981 26 822 214 26 822 214 21 194 326 21 194 326 

      Balanserat resultat             
  varav årets resultat   171 645 2 944 767 844 701 5 627 888 1 651 812 

                    
Avsättningar   474 488 489 603 504 694 519 788 550 000 

  
varav pensioner och liknande 
förpliktelser 15 474 488 489 603 504 694 519 788 550 000 

                    
Skulder   81 687 973 57 032 507 68 297 151 56 679 110 91 579 339 
Långfristiga skulder   0 0 0 0 0 
                    
Kortfristiga skulder   81 687 973 57 032 507 68 297 151 56 679 110 91 579 339 

Skulder till kreditinstitut             
Förskott från kunder             
Leverantörskulder   8 556 051 12 364 415 15 076 323 7 715 558 9 885 875 
Skulder till koncernföretag             
Skatteskulder   189 405 1 067 780 36 594 916 384 394 943 
Övriga skulder     

    Interima skulder 14 72 942 517 43 600 312 53 184 234 48 047 168 81 298 521 
                    
SUMMA EGET KAPITAL,  
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER   112 101 087 87 289 091 96 468 760 84 021 112 114 975 477 
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Kassaflödesanalys, kr not 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30 2012-06-30 2011-06-30 
              
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN             
Årets resultat, efter finansnetto   171 645 844 701 1 651 812 1 160 351 1 520 098 
 
Justering för av- och nedskrivningar 11 168 852 169 091 219 614 215 009 277 573 
 
Justering för gjorda avsättningar     

 
550 000 0 0 

 
Justering för ianspråktagna 
avsättningar 15 -15 115 -15 094 

    
Just. för övr. ej likvid.påverkande 
poster (reavinst/förlust)       
 
Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

 
325 382 998 698 

   

  
  

    Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga 
fordringar   -2 688 697 -8 116 092 -11 519 460 1 669 703 -3 311 142 
 
Ökning (-)/minskning (+) förråd och 
varulager   -33 340 -85 280 12 000 -20 440 -13 780 
 
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga 
skulder   24 655 466 11 618 041 32 501 561 44 040 769 44 111 327 
 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten   22 258 811 4 415 367 23 415 527 47 065 392 42 584 075 
      

    INVESTERINGSVERKSAMHETEN     
    Investering i materiella 

anläggningstillgångar 11   -34 324 -203 013 -98 459 -245 176 
 
Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar     

   
58 000 

 
Investering i finansiella 
anläggningstillgångar 13   -50 000 

    
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten   0 -84 324 -203 013 -98 459 -187 176 
      

    FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     
    Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten   0 0 0 0 0 
      

    ÅRETS KASSAFLÖDE   22 258 811 4 331 043 23 212 514 46 966 933 42 396 899 
      

    Förändring likvida medel   22 258 811 4 331 043 23 212 514 46 966 933 42 396 899 
Likvida medel vid årets början   57 726 541 54 682 520 53 412 863 48 934 127 38 505 169 
Likvida medel vid årets slut 16 79 985 352 59 013 563 76 625 377 95 901 060 80 902 068 
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Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunal redovisningslag (SFS 1997:614) samt i likhet med 
föregående årsredovisning, om inte annat anges nedan.  

Fordringar 

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. 

Anläggningstillgångar 

Till anläggningstillgångar hänförs inventarier och utrustning avsedd för stadigvarande  användning i 
verksamheten (mer än tre år) och med ett anskaffningsvärde som överstiger  
25 000 kronor. Programvaror och minnesuppdateringar hänförs inte till anläggningstillgångar. AV-
Medias datorer, TV-apparater, kameror och liknande hänförligt till produktion eller uthyrning 
betraktas inte som anläggningstillgångar. 
Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. 
Härvid tillämpas följande avskrivningstider: 
  Antal år 
ADB-inventarier 3 
Övriga inventarier 5 

Leasingavtal, finansiella och operationella 

Samtliga leasingavtal är och redovisas som vanliga hyresavtal (operationell leasing). 
Nominella värdet av avtalade framtida leasingavgifter för avtal som löper mer än 3 år. Framtida årliga 
förfallobelopp (tkr) 
 Antal 2015 2016 2017 2018 
Kaffemaskin 1 5 10 10 8 
      

Not 2 Medlemsavgift 
Här redovisas i överensstämmelse med beslutad budget debiterad medlemsavgift för landsting och 
kommuner. 

Not 3 Medlemsbidrag 
Här redovisas erhållna ersättningar och anslag från länets kommuner och landstinget. Projektbidrag 
ingår inte i posten. Huvuddelen av anslag från landstinget nyttjas för att lämna regionala bidrag till 
organisationer och institutioner. Medlen har fördelats till bidragsmottagare i enlighet med styrelsens 
beslut avseende budget för verksamhetsåret. Fördelat belopp ingår i bidragsbeloppet till respektive 
organisation/institution enligt tabellen ”Resultatets utfall jämfört med budget.” 

Not 4 Projektbidrag 
Här redovisas projektbidrag där regionförbundet är projektägare (stödmottagare). Statsbidragen till 
verksamheten inom Nka ingår i beloppet. Av totalbeloppet 24,0 mkr utgör endast 1,3 mkr EU-bidrag. 
Den stora differensen jämfört med samma period 2014, med 14,6 mkr i Eu-bidrag, beror på att förra 
programperioden avslutades 2014 och att nya projekt ännu inte har kommit igång i någon större 
omfattning.  Närmare 80 % av medlen avser kansliets verksamhetsområden och drygt 20 % Nka 
(statsbidragen). Av kansliets erhållna projektbidrag har 6,4 mkr utbetalats till andra projektägare (not 
8).  

54



 

Regionförbundet i Kalmar län   Delårsrapport 2015 
 

47 

Not 5 Statsbidrag kultursamverkan 
Kalmar län ingår i Kulturrådets samverkansmodell Kulturplan Kalmar län 2015-2017. Kulturrådet har 
för 2015 beviljat regionförbundet statligt anslag med 28 431 000 kr, motsvarande en sänkning med 
433 000 kr eller 1,5%. Redovisat belopp 21,0 mkr, utgör 75% av årsanslaget. Anslaget utbetalas 
kvartalsvis och belopp för kvartal tre har erhållits före halvårsskiftet. Så skedde även 2014 och 2012. 
Medlen har fördelats i enlighet med kulturberedningens förslag och styrelsens beslut 27 februari 
2015. Samtliga medel har utbetalats före halvårsskiftet och ingår i utbetalade bidrag, not 8. Fördelat 
belopp ingår i de totala bidragsuppgifterna för kultur i tabellen ”Resultatets utfall jämfört med 
budget”. Uppgifterna redovisas med periodiserat belopp för första halvåret. Mottagare som ingår i 
Kulturrådets samverkansmodell visas kursivt. 

Not 6 Övriga ersättningar och intäkter 
Statlig ersättning (kansliersättning från länsstyrelsens anslag) 2 890 tkr 

Ersättningar för tjänster till Kommunernas Hus AB 60 tkr, för Miljösamverkan 
Sydost 150 tkr utöver länets kommuner, för Brysselkontoret 833 tkr, Övriga sålda 
varor och tjänster 383 tkr (110 tkr AV-Media, Nka 230 tkr), Fakturerade 
kostnadsersättningar 1 518 tkr ( projekt, kansli och regionbibliotek) 2 944 tkr 

Kurs – och konferensavgifter (varav 0,2 mkr från AV-Media och 0,1 mkr från Nka 5 142  tkr 

Not 7 Jämförelsestörande intäkter 
Posten 2014 avser återbetalade premier från AFA Försäkring (Avtalsgruppsjukförsäkring och 
Avgiftsbefrielseförsäkring) för åren 2005/2006. En motsvarande återbetalning gjorde hösten 2012 för 
åren 2007/2008. 

Not 8 Utbetalade bidrag 
Avser bidrag (kulturmedel mm) till organisationer och institutioner i överensstämmelse med beslutad 
budget 46,6 mkr samt utbetalade projektbidrag 6,4 mkr inom kansliets projektverksamhet (jfr not 4). I 
posten utbetalade projektbidrag ingår Träprogrammet med 2,5 mkr, Kanalisationsstöd 1 mkr, 
Glasrikesmiljonen 1 mkr, Kultur för äldre 0,5 mkr, Kompass 0,5 mkr och Kompetensmatchning 0,4 
mkr. 

Not 9 Övriga rörelsekostnader   
Övriga rörelsekostnader 21,7 mkr, avser regionförbundets samtliga kostnader, dvs såväl ordinarie 
verksamhet som projekt- och kursverksamhet inom kansli och Nka. Den reguljära verksamheten vid 
regionförbundets kansli och AV-Media svarar för ca 9 mkr av totalkostnaden. Regionförbundet har 
erlagt 985 tkr till Kommunernas Hus i hyra. 

Not 10 Personalkostnader 
Personalkostnader 27,6 mkr, avser regionförbundets samtliga personalkostnader, dvs såväl ordinarie 
verksamhet som projektverksamhet. Den reguljära verksamheten vid regionförbundets kansli och 
AV-Media svarar för 19,6 mkr av totalkostnaden. 
 
Vid årsvis jämförelse av personalkostnader ska hänsyn tas till att principen för redovisning av 
semesterlöneskuld ändrades 2012. Skulden beräknas sedan dess per 30 juni. Tidigare år har skulden 
beräknats per 31 juli, dvs efter huvudsemestern. Tillkommande resultatpåverkande kostnad var drygt 
700 tkr per juni 2012 jämfört med juni 2011.  

Not 11 Inventarier 
Inga investeringar har gjorts hittills under året. 
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Not 12 Finansiella intäkter och kostnader 
Av årets ränteintäkter är 140 tkr hänförliga till fordran (5,6 mkr) på Kommunernas Hus AB.                                                                 Årets 
Ränteintäkterna är på grund av det låga ränteläget närmare 0,5 mkr lägre än för motsvarande 
period föregående år. Posten räntekostnader m.m. avser liksom tidigare år huvudsakligen 
valutakursförluster (euro). I juni 2014 bokfört aktieägartillskott, 700 tkr till IT Plattform 
Småland & Öland AB, har enligt senare aktieägaravtal och i överensstämmelse med regionförbundets 
styrelses beslut behandlats som tjänsteköp. 

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar   
 Antal 2015-06-30 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31  

        
Aktier i Kommunernas Hus i Kalmar AB 5 000  500 000 kr 500 000 kr 500 000 kr 500 000 kr 500 000 kr  
(556190-8368) (100%) 
 
IT Plattform Småland & Öland AB 
(33,33%) 

 
 

500 

 
 

50 000 kr 

 
 

50 000 kr 

    

        
Aktier i E22 AB (20%) 200  20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr  
        
Aktier i Industriellt Utvecklingscentrum 
IUC Träcentrum i Nässjö AB (2,5%) 
 
KreditgarantFöreningen Norra Småland 
ek för 

 
 10  

 
5 

 
10 000 kr 

 
5 000 kr         

 
10 000 kr 

 
5 000 kr         

 
10 000 kr 

 
5 000 kr 

 
10 000 kr 

 
5 000 kr 

 
10 000 kr 

 
5 000 kr 

   

        
Sweden China Trade Council ekonomisk 
förening 

1      100 kr      100 kr      100 kr      100 kr      100 kr  

Not 14 Interima fordringar och skulder  
Av interima fordringar, 15,6 mkr, utgör i 9,4 mkr fordringar på projektbidrag. Av interima skulder,  
72,9 mkr, utgör 27,6 mkr förskottsbetald projektfinansiering och 29,7 mkr landstingsanslag.   

Not 15 Avsättningar 
Avser återstående pensionsförpliktelse gentemot förtroendevalda.  

Not 16 Kassa och bank  
Regionförbundet har (en ounyttjad) checkkredit på 1 000 000 kr. Bankbehållningen och förändringen  
av likvida medel förklaras närmare i kommentarer avsnittet Årets resultat i förhållande till budget.  

Not 17 Förändring av eget kapital 
 2015-06-30 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31  
Belopp vid årets ingång 29 766 982 26 822 214 21 194 326   17 204 853   15 618 824    
Årets resultat, AV-Media      106 306         67 483       243 282        418 586  -             342  
Årets resultat, Fokus Kalmar län -      46 054 -     406 472     1 334 264        950 651        288 364  
Årets resultat, övrigt      111 392     3 283 757     4 050 342     2 620 236     1 298 007  
Belopp vid årets utgång 29 938 626     29 766 982   26 822 214      21 194 326      17 204 853   
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Övrigt  

Semesterlöneskuld 

 2015-06 2014-12 2014-06 2013-12 2013-06 2012-12 2012-06 

Semesterlöneskuld 5,2 mkr 3,2 mkr 4,8 mkr 3,2 mkr 5,5 mkr 3,9 mkr 5,0 mkr 

Semesterlöneskuld 
per anställd 

67 tkr 39 56 tkr  34 tkr 57 tkr 39 tkr 51 tkr 

Genomsnittligt 
dagar/anställd 

25 15 24 14 22 17 16 

Antal anställda med 
sparad semester 

68 67 73 85 79 88 70 

Antal anställda med 
mer än 30 dagar 
sparad semester 

7 8 9 9 12 17 16 

 
 

Medarbetare 
Regionförbundet strävar efter att skapa en effektiv och långsiktigt hållbar verksamhet som bidrar till 
länets utveckling med goda resultat. Vårt arbetssätt präglas i hög grad av samförstånd och konsensus. 
Kompetenta och delaktiga medarbetare är tillsammans med en väl fungerande dialog såväl internt och 
externt en nyckel till framgång.  
För medarbetarnas del innebär det bland annat kompetensutvecklingsinsatser, krav på flexibilitet och 
att de är delaktiga i den utveckling som sker.  
 

 Frågor om medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö är viktiga för att skapa en långsiktigt 
hållbar och effektiv verksamhet på regionförbundet. Följande aktiviteter har hittills 
genomförts under året: 

 Krisplanen har reviderats och en arbetsmiljöhandbok med tillhörande rutinbeskrivningar 
för det systematiska arbetsmiljöarbetet har tagits fram i dialog med fackliga företrädare. 

 Gruppföreläsning om hälso- och riskfaktorer vid datorarbete har genomförts i 
samarbete med företagshälsovården. I anslutning till detta erbjöds medarbetarna 
möjlighet till individuell genomgång av sin arbetsplats av företagshälsovården. 

 Pensionsinformation har getts i samarbete med KPA Pension både i grupp och 
med möjlighet till individuell pensionsrådgivning, samt erbjudande om 
bruttolöneväxling till tjänstepension. 

 Lönepolicyn har reviderats i dialog med fackliga företrädare. En arbetsvärdering 
och lönekartläggning för jämställda löner enligt diskrimineringslagens krav har 
genomförts och resultatet har beaktats i årets löneöversynsprocess. 

Bemanningsförändringar 
Håkan Brynielsson slutade sin tjänst som regiondirektör i februari men har särskilda uppdrag kvar 
fram till den 31 december 2015. Helena Nilsson blev tillförordnad regiondirektör under 
tidsperioden februari – september 2015. För närvarande pågår rekrytering av regiondirektör med 
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stöd av rekryteringsbolag. Ett antal pensionsavgångar kommer att ske under året och en 
diskussion har startat om hur dessa ska ersättas. 

Medarbetare och arbetade timmar 
Antal anställda var per den 30 juni 82 stycken. Av dessa var 60 kvinnor och 22 män.  
 
Antal anställda 2015-06-30 2014-06-30 
Kvinnor 60 60 
Män 22 25 
Totalt 82 85 
 
Medelåldern hos de anställda var 50 år, varav kvinnor 49 år och män 51 år.  

Nyckeltal sjukfrånvaro 
 
Sjukfrånvaro i procent 150101 – 150630 140101 – 140630 140101 – 141231 
Total sjukfrånvaro 1,08 1,0 1,15 
Långtidssjukfrånv. av total sjukfrånv. > 60 dgr. 0 19,46 8,35 
Total sjukfrånvaro, kvinnor 1,37 1,19 1,43 
Total sjukfrånvaro, män 0,42 0,63 0,48 
Total sjukfrånvaro, 0 – 29 år 1,82 0 0,65 
Total sjukfrånvaro, 30 – 49 år 0,50 1,15 1,26 
Total sjukfrånvaro, 50 år – 1,34 1,0 1,11 
 
Sjukfrånvaron ligger fortsatt på en låg nivå. Den var i genomsnitt 1,08 procent av den totala ordinarie 
arbetade tiden under årets sex första månader. Kvinnornas sjukfrånvaro var 0,95 procent högre än 
männens. Åldersgruppen – 29 år hade högst sjukfrånvaro med 1,82 procent. Denna grupp består dock 
av ett fåtal personer vilket innebär att enskilda sjukskrivningar får stort genomslag i materialet. 
 
Regionförbundet har en rutin för bevakning och uppföljning av sjukskrivningar och 
rehabiliteringsbehov. Det finns också ett etablerat samarbete med företagshälsovården som i samråd 
med områdesansvarig/chef hanterar sjukskrivning och rehabilitering när sjukskrivningen bedöms vara 
arbetsrelaterad. 
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Bilaga 1 

Statliga regionalpolitiska medel (1:1) och kulturprojektmedel m fl. 

Redovisningen är upprättad med uppgifter per 30 juni 2015. Under årets första 6 månader 

hanterades 267 ärenden enligt nedan. Siffrorna inom parentes är från motsvarande period 

förra året. 
 

Antal ärenden Beviljade Avslag/avskrivna 
Under 

handläggning Totalt 
     
Företagsstöd 134(101)  32 (46)  16 (24) 182 (171) 
Regionala projekt 25 (26)  1 (1) 6 (37) 32 (64) 
EU-medfinansiering 1 (1) 0 (0) 0 (10) 1 (11) 
Främja Kvinnors företagande 0 (1) 0 (0) 0 (2) 0 (3) 
Utökad kommersiell service 0 (5) 0 (0) 0 (0) 0 (5)  
Kulturprojekt 4 (7) 1 (2) 2 (4) 7(13) 
Totalt 164 (141) 34 (49) 24 (77) 223 (267) 

 

Sammanlagt har 17,5 mkr (20 mkr) beviljats i stöd. Under förutsättning att beviljade projekt löper 
enligt plan så finns ytterligare utfästelse om stöd för 2015 med 6 mkr (15 mkr). Årets budget uppgår 
till 55 mkr. 

Företagsstöd 

Av företagsstödet har hittills bidrag beviljats med 8,5 mkr (6,7 mkr). Budget för hela året uppgår till 
15 mkr (20 mkr). 

Minskningen av antalet beviljade stöd till företag beror delvis på att kraven höjts för att höja 
kvaliteten och önskad effekt. Detta har också inneburit att fler fått avslag. 

 

Projekt och EU medfinansiering  

Under det första halvåret 2015 har inflödet av ansökningar varit lägre än normalt, särskilt kopplat till 
medfinansiering av EU-projekt. Detta har sin förklaring i att inga EU program funnits tillgängliga att 
söka medel ifrån då det är ett glapp mellan två programperioder och nya program kommit igång 
först under våren 2015.  

Främja Kvinnors Företagande 

Programmet är avslutat. 

 

Utökad kommersiell service 

Finns inga särskilda medel under 2015 

 

Regionala kulturprojektmedel 

Av Regionala kulturprojektmedel har hittills bidrag beviljats med 93 tkr (532 tkr). Budget för hela 
året uppgår till 897 tkr (873 tkr). 
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Företagsstöd  

 

Fördelning av regionalpolitiska medel mellan kvinnor och män (Antal och belopp) se nedan tabell: 

      

Beviljade företagsstöd exkl hemsändningsbidrag, servicebidrag  

2015-01-01--06-30 Antal 
beviljade 

Andel i 
% 

Antal 
Avslag  Andel i % Antal 

totalt  
Andel beviljat 

belopp (kr) 
Andel i 

% 

Kvinnor med svensk bakgrund 
som driver företag 31  4  35 

 
1 586 366 

          

Kvinnor med utländsk bakgrund 
som driver företag 3  0  2                242 500 

      

Kvinnor 34 25,8 % 4 14,8 % 38             1 828 866     22,2% 
                

Män med svensk bakgrund som 
driver företag 93  23  114             6 061 856      

Män med utländsk bakgrund 
som driver företag 6  0  6                261 355      

Män 97 73,5% 23 85,2% 120 6 323 211 76,6% 

                

Män och kvinnor med svensk 
bakgrund och driver företag 1  0  1                   

  100 000      

Män och kvinnor med utländsk 
bakgrund och driver företag 0  0  0                  0      

Män och Kvinnor 1 0,8% 0 0,0% 1            100 000     1,2% 

                
Totalt 134 100,0% 49 100,0% 159             8 252 077     100,0% 

 

 

Se kommentarer under måluppfyllelse 
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1 Sammanfattande bedömning 

PwC har på uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 

regionförbundets delårsrapport för perioden 2015-01-01 – 2015-06-30. Uppdraget 

ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2015. 

Delårsrapporten är upprättad per den 30 juni 2015. Vi anser att en mer skyndsam 

hantering skulle öka värdet av delårsrapporten. Ambitionen bör vara att den ska 

behandlas i styrelsen senast två månader efter rapportperioden. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag 

för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav 

och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som förbunds-

styrelsen fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar 

till kommunfullmäktige i medlemskommunerna i samband med att delårsrapporten 

behandlas. 

Resultatet för perioden är 172 tkr (845 tkr), vilket är 673 tkr lägre än motsvarande 

period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett underskott på 900 tkr. 

Underskottet kommer i enligt med beslutad budget att täckas genom upplösning av 

delar av Fokus egna kapital.   

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av förbundets delårs-

rapport: 

- Vi bedömer att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och 

god redovisningssed i övrigt 

- Vi instämmer i styrelsens bedömning av möjligheterna att nå de finansiella 

mål som fastställts. I delårsrapporten uppnås samtliga tre finansiella mål. 

- Målen avseende verksamheten är uppfyllda till 35 % enligt redovisningen. Vi 

saknar fortsatt en prognos över bedömningen av måluppfyllelsen per den 31 

december 2015. Detta anser vi bör framgå av delårsrapporten. 
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2 Inledning  

2.1 Bakgrund 

Kommuner och kommunalförbund är enligt den kommunala redovisningslagen 

(KRL), skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårs-

rapport) för verksamheten från årets början.  

Kommunallagen 9 kap 9 a §  

Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap. 20 a § 

skall behandlas av fullmäktige och årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige 

beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten och års-

bokslutet. 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska resul-

tatet och uppfyllelsen av styrelsens mål för ekonomi och verksamhet. 

2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om delårsrapporten ger svar på 

följande revisionsfrågor. 

 Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

 Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av förbundet fastställda fi-

nansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

 Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av förbundet fastställda 

målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 

uppnås? 

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv 

för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. 

Granskningen är översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen 

för den information som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte va-

rit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan före-

komma. 

2.3 Revisionskriterier 

Styrelsen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten som enligt 8 kap 20 a § 

KL ska behandlas av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.  

Granskningen av delårsrapporten innebär en bedömning av om rapporten följer: 

 Kommunallagen och lag om kommunal redovisning 

 Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22 samt god redovis-

ningssed i övrigt 

 Styrelsebeslut avseende god ekonomisk hushållning 
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2.4 Metod 

Granskningen har utförts genom: 

 Intervjuer med berörda tjänstemän 

 Analys av relevanta dokument 

 Översiktlig granskning och analys av det siffermässiga bokslutet per 

2015-06-30 samt av resultatprognosen för året 

 Översiktlig analys av verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs 

för att bedöma om resultatet är förenligt med de av förbundet fastställda 

målen 

Granskningen är inte lika omfattande som granskningen av årsredovisningen utan 

mer översiktlig. Granskningen är dessutom mer inriktad på analytisk granskning än 

på substansgranskning.  

Rapporten är faktagranskad av ekonomichefen.  

66



Granskning av delårsrapport 2015 

Oktober 2015 
Regionförbundet i Kalmar län 4 av 6 
PwC 

 

3 Granskningsresultat 

3.1 Rättvisande räkenskaper och god redovis-
ningssed 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – juni, vilket är inom 

ramen av den tid som lagen om kommunal redovisning stadgar1. 

Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse samt resultaträkning, ba-

lansräkning, kassaflödesanalys och noter. Förvaltningsberättelsen omfattar en all-

män översikt, ett avsnitt per verksamhetsområde och en finansiell analys. Avsnitten 

om verksamhetsområdena innehåller en uppföljning av verksamhetsmål för god 

ekonomisk hushållning samt en beskrivning av viktiga händelser.  Den finansiella 

analysen omfattar uppföljning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning, 

budgetuppföljning och prognos, ekonomisk framtidsbedömning samt ett avsnitt om 

medarbetare. 

Delårsrapporten innehåller ingen sammanställd redovisning eftersom dotterbolaget 

Kommunernas Hus AB inte upprättar någon delårsrapport per 30 juni.  

Resultatet för förbundet uppgår under årets första sex månader till 172 tkr 

(845 tkr). 

Vi har för övrigt granskat ett urval av poster bl.a. avseende periodiseringar som är 

gjorda i samband med delårsrapporten. Granskningen är inriktad på större poster 

som medlemsintäkter, bidrag, personalkostnader, sociala avgifter, pensionskostna-

der, särskild löneskatt samt förutbetalda respektive upplupna2 kostnader och intäk-

ter. Granskningen visar att posterna har periodiserats korrekt. 

Bedömning 

I vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som 

tyder på att kommunens delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav och god 

redovisningssed i övrigt. 

3.2 Resultatanalys 

Prognosen för helåret pekar på ett underskott på 900 tkr.  

 Verksamhetens nettokostnad är enligt prognosen 0,8 mnkr lägre jämfört 

med budget. Det beror lägre personalkostnader än budgeterat inom kansliet. 

 Finansnettot ligger i prognosen 0,4 mnkr sämre än budgeterat på grund av 

ett lågt ränteläge.  

I nedanstående tabell redovisas utfallet för de första sex månaderna 2015, prognos 

för utfallet för året samt avvikelsen mot budget.  

                                                             
1 Lagen om Kommunal redovisning kap 9 § 1 
2 Ej betalda intäkter och kostnader som avser bokslutsperioden. 
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Verksamhetens intäkter 1 22,7 1 02,5 1 49,3 4,3

Jämförelsestörande intäkter 1 ,1

Verksamhetens kostnader -1 22,8 -1 02,4 -1 50,4 -4,8

Av skriv ningar -0,2 -0,2 -0,3 0,0

Verksamhetens 

nettokostnader
0,8 -0,1 -1,4 -0,5

Finansiella intäkter 0,8 0,3 0,5 -0,4

Finansiella kostnader -0,8 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 0,8 0,2 -0,9 -0,9

Resultaträkning mnkr
Utfall 

delår 2014

Prognos 

2015

Avvikelse 

mot 

budget

Utfall 

delår 2015

 

Omsättningen är lägre jämfört med föregående år beroende på mindre omfattning 

av projektverksamheten. Projekt, som avslutats under första halvåret, har genererat 

ett överskott om 711 tkr. Samtidigt har 1,8 mnkr intäktsförts avseende tillsvidarean-

ställd personal och intern administration, som finansierats av projekten. 

Resultatet enligt avstämningen mot balanskravet uppgår till - 900 tkr enligt prono-

sen för helåret. Underskottet kommer i enligt med beslutad budget att täckas ge-

nom upplösning av delar av Fokus egna kapital.   

3.3 God ekonomisk hushållning 

3.3.1 Finansiella mål 

I delårsrapporten görs en avstämning mot av regionförbundets finansiella mål som 

fastställts i budget 2015: 

Fin a n siellt  m å l, fa st st ä llt  

a v  st y relsen  i  bu dget  2015
Progn os 2015

Må lu ppfy llelse, 

förbu n det s bedöm n in g

Soliditet  – beta ln in g sför m å g a  

på  lå n g  sikt  ska  öv er st ig a  2 0 

%

Soliditet  – En lig t  

delå r sr a ppor ten  u ppg å r  

soliditeten  per  3 0 ju n i t ill 

3 4  %.

Må let  ä r  u ppn å tt .

Likv iditet  – 

beta ln in g sför m å g a  på  kor t  

sikt  ska  öv er st ig a  1 00 %

Likv iditet  – En lig t  

delå r sr a ppor ten  u ppg å r  

ka ssa likv iditeten  per  3 0 

ju n i t ill 1 4 1  %.    

Må let  ä r  u ppn å tt .

Pr ojekt  – 

pr ojektfin a n sier in g sg r a den  

ska  öv er st ig a  1 00 %.

Pr ojekt  – En lig t  

delå r sr a ppor ten  u ppg å r  

pr ojekten s 

fin a n sier in g sg r a d per  3 0 

ju n i t ill 6 1 5  %.

Må let  ä r  u ppn å tt

 

Vi delar styrelsens samlade bedömning att de finansiella målen kommer att kunna 

uppnås. 

Bedömning 

Vår översiktliga granskning visar på att prognostiserade resultat är förenligt med de 

finansiella målen som styrelsen fastställt i budget 2015. 
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3.3.2 Mål för verksamheten 

Uppföljningen i delårsrapporten sker till stora delar utifrån målen i Rusen och 

Verksamhetsplan och budget 2015. I förbundets verksamhetsplan finns ett flertal 

verksamhetsmål eller aktiviteter som ska genomföras under året, uppdelade på de 

olika områdena: 

Nedan visas en sammanfattning av den redovisade måluppfyllelsen i delårs-

rapporten per den 30 juni: 

Område Uppfyllt Ej upp-

fyllt 

Ej be-

dömt 

Summa  

Befolkning och välfärd 3  9 12 

En rund och gränslös region 2 1 2 5 

Miljö i balans 4   4 

Kultur- och upplevelser 1 - 7 8 

Lärande och kompetensförsörjning 5 1 5 11 

AV-Media Kalmar län 2  6 8 

Nationellt kompetenscentrum anhö-

riga 

2  17 19 

Näringsliv och tillväxt 4  6 10 

Administration 8  4 12 

Summa 31 2 56 89 

I % av summa mål 35 % 2 % 63 % 100 

 

För målen redovisas aktiveter som ska genomföras under andra halvan av år 2015.  

Bedömning 

Målen avseende verksamheten är uppfyllda till 35 % enligt redovisningen. Vi saknar 

fortsatt en prognos över bedömningen av måluppfyllelsen per den 31 december 

2015. Detta anser vi bör framgå av delårsrapporten. 

 

 

 

 

 

 

 
2015-10-08 

 

__________________________ ___________________________  
Caroline Liljebjörn                Pär Sturesson 
Projektledare     Uppdragsledare 

69



REGION FÖRBUNDET 
I KALMAR LÄN 

Revisorerna 

Till landstingsfullmäktige och kommunfullmäktigeförsamlingar i 
Kalmar län 

Granskning med utlåtande avseende delårsrapport 2015 

Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som 
styrelsen beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen. 

Regionförbundets revisorer har översiktligt granskat Regionförbundet i Kalmar läns 
delårsrapport per 2015-06-30. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och 
inriktad på analys och mindre detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad 
revisionsrapport som avlämnats av PwC. 

Revisorerna bedömer att: 

• delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala 
redovisningslagen och god redovisningssed, 

• förbundet redovisar enligt helårsprognosen ett underskott på 900 tkr. Underskottet 
kommer i enligt med beslutad budget att täckas genom upplösning av delar av 
Fokus egna kapital. 

• resultatet i delårsrapporten är förenligt med samtliga finansiella mål, 

• Målen avseende verksamheten är uppfyllda till 35 % enligt redovisningen. Vi 
saknar fortsatt en prognos över bedömningen av måluppfyllelsen per den 31 
december 2015. Detta anser vi bör framgå av delårsrapporten. 

Av landstingsfullmäktige valda revisorer i Regionförbundet i Kalmar Län - Anders 
Björkman, Bo Lindwall och Bo Jonsson undertecknar detta utlåtande. 

~rct!0-08 
Anders Björkman 

~efr}~c/(N~ 
Bo Lindwall 17 Bo onsson ~ 

Bilaga: Revisionsrapport granskning av delårsrapport 2015 
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1 (1)  Information 

Kommunkansliet/JS 
 

2015-10-21 

 
 
 
 
Skriften ” Hållbar utveckling och god livsmiljö i Kalmar län - Regionalt åtgärds-
program för miljökvalitetsmål 2015-2020” finns på länsstyrelsen hemsida. 
 
 
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/SiteCollectionDocuments/Gemensam/Sv/miljo-
och-klimat/miljomal/atgardsprog_miljomal_web.pdf 



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-10-13

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 110/2015 Dnr 2015/151

Delårsrapport per 2015-08-31 
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
delårsrapporten per 2015-08-31.

Sammanfattning
Ekonomikontoret presenterar uppföljning av delårsrapport per 2015-08-31.

Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret redovisar uppföljning av delårsrapporten per 2015-08-31.  
Resultatet för Hultsfreds kommun beräknas till 18,8 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 183/2015

Skickas till
Kommunfullmäktige

147



 

 

 

Granskningsrapport 

 

 

 

 

 
Caroline Liljebjörn 
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1 Sammanfattande bedömning 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 

kommunens delårsrapport för perioden 2015-01-01 – 2015-08-31. Uppdraget ingår 

som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2015. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett un-

derlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens 

krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som 

kommunfullmäktige fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som 

de avlämnar till kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas. 

Resultatet för perioden är 28,9 mnkr (29,9 mnkr), vilket är 1,0 mnkr lägre än mot-

svarande period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 

18,8 mnkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyl-

las. 

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens de-

lårsrapport: 

- Vi bedömer att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och 

god redovisningssed i övrigt. 

- Vi instämmer i kommunstyrelsens bedömning av möjligheterna att nå de fi-

nansiella mål som kommunfullmäktige fastställt. Enligt prognosen uppnås 

ett av tre finansiella mål. Två av målen kan inte nås beroende på att kom-

munen övertagit lån från HKIAB med 76 mnkr. 

- Vår översiktliga granskning visar att måluppfyllelsen av verksamheten delvis 

är förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2015.  
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2 Inledning  

2.1 Bakgrund 

Kommuner är enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), skyldiga att minst 

en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten 

från årets början.  

KL 9 kap 9 a §  

Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap. 20 a § 

skall behandlas av fullmäktige och årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäk-

tige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten 

och årsbokslutet. 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska resul-

tatet och uppfyllelsen av fullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet. 

2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om delårsrapporten ger svar på 

följande revisionsfrågor. 

 Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

 Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda 

finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

 Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda 

målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 

uppnås? 

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv 

för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. 

Granskningen är översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen 

för den information som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte va-

rit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan före-

komma. 

2.3 Revisionskriterier 

Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten som enligt 8 kap 

20 a § KL ska behandlas av kommunfullmäktige.  

Granskningen av delårsrapporten innebär en bedömning av om rapporten följer: 

 Kommunallagen och lag om kommunal redovisning 

 Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22 samt god redovis-

ningssed i övrigt 

 Fullmäktigebeslut avseende god ekonomisk hushållning 
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2.4 Metod 

Granskningen har utförts genom: 

 Intervjuer med berörda tjänstemän 

 Analys av relevanta dokument 

 Översiktlig granskning och analys av det siffermässiga bokslutet per 

2015-08-31 samt av resultatprognosen för året 

 Översiktlig analys av verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs 

för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige fastställda 

målen 

Granskningen är inte lika omfattande som granskningen av årsredovisningen utan 

mer översiktlig. Granskningen är dessutom mer inriktad på analytisk granskning än 

på substansgranskning.  

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till delårsrapporten som 

presenterades 2015-10-07.  Kommunstyrelsen fastställer delårsrapporten 

2015-10-13 och fullmäktige behandlar delårsrapporten 2015-11-03. 

Rapporten är faktagranskad av personal på ekonomikontoret. 

152



Granskning av delårsrapport 2015 

Oktober 2015 
Hultsfreds kommun 4 av 8 
PwC 

 

3 Granskningsresultat 

3.1 Rättvisande räkenskaper och god redovis-
ningssed 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti, vilket är inom 

ramen av den tid som lagen om kommunal redovisning stadgar1. 

Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse samt resultaträkning, ba-

lansräkning, kassaflödesanalys och noter. Förvaltningsberättelsen omfattar en 

sammanfattande översikt, en beskrivning av omvärldsfaktorer, finansiell analys 

samt en investerings- och driftredovisning. Nämndernas redovisningar innehåller 

en beskrivning av viktiga händelser, kommentarer till utfall och prognos, förväntad 

utveckling samt avstämning av måluppfyllelse avseende verksamhetsmålen.  Det 

finns även en uppföljning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning. 

Delårsrapporten innehåller en sammanställd redovisning som omfattar de bolag 

där Hultsfreds kommun har ett betydande inflytande. Resultatet i kommunkoncer-

nen uppgår för perioden januari till augusti till 34,9 mnkr (31,8 mnkr). I förvalt-

ningsberättelsen finns en beskrivning av kommunkoncernens verksamhet och års-

prognoser för respektive bolag.  

Resultatet för Hultsfreds kommun uppgår under årets första åtta månader till 

28,9 mnkr (29,9 mnkr).  

Vi har granskat ett urval av poster bl.a. avseende periodiseringar som är gjorda i 

samband med delårsrapporten. Granskningen är inriktad på större poster som skat-

teintäkter, generella statsbidrag, fastighetsavgiften, personalkostnader, sociala av-

gifter, semesterlöneskuld, pensionskostnader, särskild löneskatt samt förutbetalda 

respektive upplupna2 kostnader och intäkter. Granskningen visar att posterna har 

periodiserats korrekt. 

Bedömning 

I vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som 

tyder på att kommunens delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav och god 

redovisningssed i övrigt.  

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RKR:s rekommendation 22 Delårsrap-

port. 

 

 

                                                             
1
 Lagen om Kommunal redovisning kap 9 § 1 

2
 Ej betalda intäkter och kostnader som avser bokslutsperioden. 
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3.2 Resultatanalys 

Prognosen för helåret pekar på ett positivt resultat, 18,8 mnkr, vilket är 14,1 mnkr 

bättre än budgeterat. Avvikelsen beror på: 

 Verksamhetens nettokostnad avviker med 13,0 mnkr mot budget. 

 Skatteintäkter och statsbidrag förväntas bli 4,2 mnkr lägre än budgeterat. 

 Finansnettot ligger i prognosen 5,3 mnkr bättre än budgeterat. Det är fram-

förallt de finansiella intäkterna som förväntas bli högre än budget. 

I nedanstående tabell redovisas utfallet för de första åtta månaderna 2015, prognos 

för utfallet för året samt avvikelsen mot budget.  

Verksamhetens intäkter 1 1 2,1 1 31 ,0 200,9 66,0

Verksamhetens kostnader -561 ,1 -594,4 -91 8,3 -53,6

Av skriv ningar -1 6,1 -1 7 ,3 -25,0 0,6
Verksamhetens 

nettokostnader
-465,1 -480,7 -742,4 13,0

Skatteintäkter 333,9 343,4 51 5,1 -3,3

Generella statsbidrag och 

utjämning
1 56,7 1 59,7 240,0 -0,9

Finansiella intäkter 7 ,8 9,2 1 0,5 5,5

Finansiella kostnader -3,4 -2,7 -4,4 -0,2

Årets resultat 29,9 28,9 18,8 14,1

Resultaträkning mnkr
Utfall 

delår 2014

Prognos 

2015

Avvikelse 

mot 

budget

Utfall 

delår 2015

 

Utfall per 2015-08-31 

Resultatet för Hultsfreds kommun uppgår under årets första åtta månader till 

28,9 mnkr (29,9 mnkr). Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 2,5 % 

medan ökningen av verksamhetens nettokostnader uppgår till 3,4 % jämfört med 

föregående år. Finansnettot har ökat med 46,8 % eller 2,1 mnkr till följd av en posi-

tiv utveckling av kommunens placering i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltings-

bolag, KLP samtidigt som de finansiella kostnaderna är lägre.  

Prognos för år 2015 

Det prognosticerade resultatet, 18,8 mnkr, motsvarar 2,5 % av skatteintäkter och 

statsbidrag. Det är 14,1 mnkr bättre än budgeterat. I prognosen ingår en intäkt för 

återbetalning av premier från AFA-försäkring avseende år 2004 med 7,2 mnkr. 

Nämndernas prognos för utfallet per 31 december 2015 är 1,4 mnkr högre än bud-

get. Enligt prognosen över skatteintäkter från augusti månad förväntas dessa bli 

4,2 mnkr lägre än budgeterat. Finansnettot beräknas bli 5,3 mnkr högre än budge-

terat. 

Resultatet enligt avstämningen mot balanskravet uppgår till 18,8 mnkr enligt pro-

gnosen för helåret. Eftersom resultatet når upp till 2 % av skatteintäkter och gene-

rella statsbidrag kan 3,7 mnkr avsättas till RUR (resultatutjämningsreserv). 
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3.3 Nämndernas budgetuppföljning och  
prognos 

Tabellen nedan visar utfall och budget per 31 augusti samt budget, prognos och av-

vikelse för år 2015. 

Kom m u n sty r else 6 0,7 1 04 ,1 5 8 ,3 % 1 02 ,8 1 ,3

Ku ltu r - och  fr it idsför v a ltn in g en 2 2 ,4 3 3 ,9 6 6 ,1 % 3 3 ,4 0,5

Rä ddn in g st jä n st 1 0,5 1 4 ,3 7 3 ,4 % 1 5 ,6 -1 ,3

ÖSK 2 1 ,5 3 3 ,8 6 3 ,6 % 3 2 ,9 0,9

Ba r n - och  u tbildn in g sn ä m n d 1 2 5 ,9 2 3 5 ,1 5 3 ,6 % 2 3 7 ,1 -2 ,0

Miljö- och  by g g n a dsn ä m n d 1 ,8 7 ,0 2 5 ,7 % 6 ,0 1 ,0

Socia ln ä m n d 2 08 ,1 3 05 ,0 6 8 ,2 % 3 06 ,8 -1 ,8

Su m m a näm nderna 450,9 733,2 61,5% 734,6 -1,4

Drift redov isning per näm nd, 

m nkr

Ut fall  

au gu st i

Prognos 

h elår

Bu dget  

av v ikelse

Bu dget  

2015

 I % av  

bu dget  

2015

 

Nämnderna överskrider budgeten med totalt 1,4 mnkr enligt prognosen. Till och 

med augusti har 61,5 % av driftbudgeten förbrukats. Räddningstjänsten, barn- och 

utbildningsnämnden samt socialnämnden prognosticerar högre kostnader än bud-

get medan kommunstyrelsen, kultur- och fritidsförvaltningen, ÖSK samt miljö- och 

byggnadsnämnden beräknas ha lägre kostnader än budget. 

Bedömning 

Vi bedömer att budgetavvikelserna framgår av driftsredovisningen och att orsaker 

till budgetavvikelserna beskrivs i nämndernas verksamhetsberättelser. 

3.4 God ekonomisk hushållning 

3.4.1 Finansiella mål 

I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål 

som fastställts i budget 2015: 

Fin a n siellt  m å l, fa st st ä llt  

a v  fu llm ä kt ige i  bu dget  

2015

Progn os 2015
Må lu ppfy llelse, 

kom m u n en s bedöm n in g

Å r ets r esu lta t  ska  v a r a  m in st  

4 ,7  m n kr .

Resu lta tet  efter  a n dr a  

ter t ia let  u ppg å r  t ill 2 8 ,9  

m n kr  och  pr og n osen  för  

h elå r et  la n da r  på  1 8 ,8  

m n kr  eller  2 ,5  % a v  

ska tter  och  sta tsbidr a g

Pr og n osen  peka r  på  a tt  

m å let  kom m er  a tt  n å s.

Lå n g fr ist ig a  lå n  ska  h ög st   

v a r a  1 8 8 ,8  m n kr .

De lå n g fr ist ig a  sku lder n a  

ber ä kn a st  v a r a  2 6 4 ,8  

m n kr  v id å r ets slu t .

Pr og n osen  peka r  på  a t  m å let  

in te kom m er  a tt  n å s.  

Soliditeten  ska  v a r a  lä g st  

4 4 ,2  %.

Den  ber ä kn a de soliditeten  

den  3 1  decem ber  2 01 5  ä r  

3 1 ,8  %.

Pr og n osen  peka r  på  a tt  in te 

m å let  kom m er  a tt  n å s.
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Vi delar kommunstyrelsens samlade bedömning att de finansiella målen till viss del 

kommer att kunna uppnås. Enligt prognosen nås ett av tre finansiella mål. Två av 

målen kan inte nås beroende på att kommunen övertagit lån från HKIAB med 

76 mnkr. 

Bedömning 

Vår översiktliga granskning visar att prognostiserade resultat delvis är förenliga 

med de finansiella målen som fullmäktige fastställt i budget 2015. Ett av tre finansi-

ella mål bedöms kunna uppnås.  

3.4.2 Mål för verksamheten 

I budget 2015 beskrivs kommunens styrmodell som beslutats av kommunfullmäk-

tige. Utifrån en vision och värdegrund anger kommunfullmäktige strategiska mål i 

fyra olika perspektiv: 

 Ekonomi  

Ekonomi i balans 

 Invånare och brukare  

God kommunal service i en trygg och säker kommun 

 Verksamhet och medarbetare  

Attraktiv arbetsgivare 

 Utveckling  

Lite bättre varje dag 

De övergripande målen bryts ned till mål för respektive nämnd och därefter till 

verksamhets- och enhetsmål. För varje mål fastställs nyckeltal som används för att 

mäta grad av måluppfyllelse. 

Enligt styrmodellen ska uppföljning av målen ske två gånger om året på alla nivåer.  

I delårsrapporten ska en prognos för hela året ingå. 

I delårsrapporten kommenterar kommunstyrelsens avdelningar och nämnderna en 

prognos av måluppfyllelsen mer eller mindre utförligt.  

Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde gör Campus, personal, service, 

utveckling, kultur- och fritid samt räddningstjänsten övervägande positiva progno-

ser för måluppfyllelsen av verksamhetsmålen. 

Enligt barn- och utbildningsnämndens prognos nås inte målen för en ekonomi 

i balans, goda kunskapsresultat för årskurs 3, 6 och 9, andel elever med gymnasie-

examen, andel som genomförde gymnasieutbildningen inom 4 år samt god arbets-

miljö. Prognosen för målet ”barn är trygga i förskolan” är att det uppnås. Reste-

rande mål mäts under hösten. 

Miljö- och byggnadsnämnden prognosticerar att uppnå en ekonomi i balans. 

Undersökningen Insikt om företagskontakter och medarbetarenenkäten har visat 

goda resultat. I Miljöaktuellts hållbarhetsranking behövs en förbättring för att målet 

ska nås. 

För socialnämnden bedöms målet att ha en ekonomi i balans inte att uppnås.  
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Inom området ”Invånare och brukare” för äldreomsorgen bedöms målet ”Den en-

skilde känner trygghet i boendet” att kunna uppnås medan ”Den enskilde bemöts på 

ett respektfullt sätt” inte bedöms kunna uppnås i sin helhet. För individ- och famil-

jeomsorgen bedöms målen inom ”Invånare och brukare” inte att uppnås medan de 

uppnås för omsorgen om personer med funktionsnedsättning och psykiatri.  

Inom ”Verksamhet och medarbetare” bedöms målen kunna uppnås när det gäller 

stolthet och delaktighet medan målet om god arbetsmiljö inte bedöms uppnås för 

bland annat IFO och omsorgen om funktionshindrade. 

Bedömning 

Vår översiktliga granskning visar att prognosen för måluppfyllelsen avseende verk-

samheten delvis är förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2015-10-20 

Caroline Liljebjörn 
__________________________   
Caroline Liljebjörn                 
Projektledare/Uppdragsledare 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-10-13

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 111/2015 Dnr 2015/153

Delårsrapport Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund per 2015-08-31 
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
delårsrapporten per 2015-08-31.

Sammanfattning
Förbundsdirektionen har överlämnat delårsrapporten för godkännande.

Ärendebeskrivning
Östra Smålands Kommunalteknikförbund har överlämnat delårsrapporten 
till respektive kommun och föreslår kommunfullmäktige i Hultsfreds och 
Högsby kommuner att godkänna delårsbokslutet 2015-08-31.

Beslutsunderlag
Förbundsdirektionen § 50/2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 183/2015

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-10-13

1(3)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 117/2015 Dnr 2015/49 019

Redovisning av motioner under beredning 2015 
Förslag
Kommunstyrelsen överlämnar redovisningen av motioner under beredning 
per 2015-09-28 till kommunfullmäktige för godkännande.

Sammanfattning
Redovisning av motioner under beredning per 2015-09-28.

Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunkansliet två 
gånger per år upprätta en redovisning av inlämnade motioner som inte är 
färdigberedda. Mot bakgrund av detta redovisas därför motioner under 
beredning per 2015-09-28. Redovisningen upptar 15 motioner för 
genomgång. Sedan den senaste redovisningen per 2015-04-27 har 
kommunfullmäktige slutligt behandlat 3 stycken motioner. Av de ej 
färdigberedda motionerna finns det två stycken motioner som är äldre än ett 
år, varav den äldsta inlämnades till fullmäktiges sammanträde 2014-01-27. 
Ett förslag till svar på den äldsta motionen kommer att behandlas av 
kommunstyrelsen under oktober månad. Nedan redovisas var motionerna 
för närvarande ligger i beredningen:

Antal motioner 
som remitterats 
till 
remissinstansen

Varav 
gemensamt 
uppdrag med 
annan 
remissinstans

Till ksau för beredning 5
Socialnämnden 1
Barn- och utbildningsnämnden 1
Utvecklingschef 1
Säkerhetssamordnaren 1
Kultur- och fritidschefen 2 1
Kommunalråd/Oppositionsråd 1
Till KS 3

Dnr 2014/15 Motion från Åke Nilsson, KD, m fl om barnahus i norra 
länsdelen. Förslag till svar på motionen behandlas av kommunstyrelsen 
2015-10-13.

Dnr 2014/69 Motion från Åke Nilsson, KD, om ungdomskraft. Remitterad 
till utvecklingschefen för yttrande ksau § 111/2014-04-01. ÖSK har räknat 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-10-13

2(3)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

på eventuella ombyggnadskostnader.

Dnr 2014/195 Motion från Conny Daag, M, m fl, om buss till 
äldreomsorgen. Förslag till svar på motionen behandlas av 
kommunstyrelsen 2015-10-13.

Dnr 2014/204 Motion från Tomas Söreling, S, m fl, om möjlighet till köp 
av tjänst för samvaro vid partners bortgång. Förslag till svar på motionen 
behandlas av kommunstyrelsen 2015-10-13.

Dnr 2015/58 Motion från Rosie Folkesson, S, m fl, om kulturskola. 
Remitterad till kultur- och fritidschefen i samråd med barn- och 
utbildningschefen för yttrande ksau § 85/2015-03-31.

Dnr 2015/60 Motion från Rosie Folkesson, S, m fl, om ett levande 
centrum. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog åt kommunalråd och 
oppositionsråd att planera in en politisk idékonferens där motionen ska 
lyftas ksau § 82/2015-03-31.

Dnr 2015/75 Motion från Mikael Petersson, FP, om ökad trygghet i 
vardagen. Remitterad till säkerhetssamordnaren för yttrande ksau § 
106/2015-05-19.

Dnr 2015/79 Motion från Mikael Petersson, FP, om barnfattigdom i 
Hultsfreds kommun. Remitterad till socialnämnden för yttrande ksau § 
105/2015-05-19. Kommer troligen att behandlas av socialnämndens 
arbetsutskott under hösten.

Dnr 2015/87 Motion från Lennart Davidsson, KD, m fl, om att förbättra 
skolresultaten genom daglig fysisk aktivitet i skolan. Remitterad till barn- 
och utbildningsnämnden för yttrande ksau § 130/2015-06-16. Förslag till 
svar kommer troligen att behandlas av barn- och utbildningsnämnden 
under oktober.

Dnr 2015/88 Motion från Tommy Ejnarsson, V, m fl, om erbjudande till 
nyinflyttade om ett års gratis medlemskap i valfri förening i kommunen. 
Remitterad till kultur- och fritidschefen för yttrande ksau § 131/2015-06-
16. Kultur- och fritidschefen har tagit fram ett förslag på svar som just nu 
diskuteras med berörda tjänstemän.

Dnr 2015/119 Motion från John Hoffbrink, SD, om hastighetssänkning på 
väg 23 genom Virserum. Remitterad till kommunstyrelsen för beredning av 
kommunfullmäktige 2015-09-28. Remitterad till Östra Smålands 
kommunalteknikförbund av arbetsutskottet 2015-10-06.

Dnr 2015/127 Motion från Rosie Folkesson, S, om starta eget-kurser. 
Remitterad till kommunstyrelsen för beredning av kommunfullmäktige 
2015-09-28. Remitterad till utvecklingskontoret och Campus av 
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arbetsutskottet 2015-10-06.

Dnr 2015/143 Motion från Håkan Hermansson, FP, om användning av 
förnybar energi vid ny- och ombyggnad av kommunalt ägda fastigheter. 
Remitterad till kommunstyrelsen för beredning av kommunfullmäktige 
2015-09-28. Remitterad till Östra Smålands kommunalteknikförbund av 
arbetsutskottet 2015-10-06.

Dnr 2015/149 Motion från Lennart Davidsson, KD, om röjning av träd och 
buskar längs gator och vägar. Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning av kommunfullmäktige 2015-09-28. Remitterad till Östra 
Smålands kommunalteknikförbund av arbetsutskottet 2015-10-06.

Dnr 2015/150 Motion från Lennart Davidsson och Anders Andersson, båda 
KD, om utveckling av turismen i Emåns avrinningsområde. Remitterad till 
kommunstyrelsen för beredning av kommunfullmäktige 2015-09-28. 
Remitterad till turism- och informationschefen av arbetsutskottet 
2015-10-06.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Johan Sandell 2015-09-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 190/2015

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 118/2015 Dnr 2014/195 739

Motion från Conny Daag, M m fl angående buss 
till äldreomsorgen 
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen är 
besvarad i och med socialnämndens yttrande om alternativa lösningar till 
en liten buss.

Sammanfattning
Förslag till svar på motion från Conny Daag m fl angående buss till 
äldreomsorgen.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamot Conny Daag med flera inom M har lämnat in en 
motion om tillgång till en gemensam buss för alla äldreboenden i 
kommunen. Skriftställaren menar att det skulle innebära en ljusare tillvaro 
och större livskvalitet för de som kan utnyttja möjligheten.

Detta är högt prioriterat av bland annat enhetscheferna. De har tidigare 
försökt med Kalmar Länstrafik, men det fungerade inte med deras pressade 
tider.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 310/2014-11-18 att remittera 
motionen till socialnämnden för yttrande.

Socialförvaltningen anser att det är av stor vikt att den enskilde som bor på 
ett äldreboende ges möjlighet att komma ut och att den planeringen måste 
utgå från varje enskilds behov. Det kan innebära att det blir mindre av 
gruppaktiviteter och mer utifrån den enskildes behov för att uppnå en 
meningsfull vardag.

Om planeringen utgår från varje enskild individs behov så blir troligen 
behovet av buss mindre. Det kommer att finnas tillfällen då 
gruppaktiviteter planeras och då anser socialförvaltningen att de bussar som 
finns inom organisationen bör användas. Det finns ett antal bussar inom 
daglig verksamhet och socialförvaltningen vill undersöka hur behovet av 
gruppresor kan beställas via den dagliga verksamheten. Det är även ett 
ansvar att se till att alla sitter säkert och att rullstolar är rätt fastspända i en 
buss. Befintliga fordon och olika leverantörer ska användas för själva 
transporten och personalen inom äldreomsorgen ska fokusera på att vara 
behjälplig vid såväl gruppresor som utflykter för en enskild brukare. Själva 
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transporten bör utföras av personer som har kunskapen om detta.

Socialförvaltningen bedömer inte att en liten buss inom äldreomsorgen kan 
tillgodose de behov respektive enskild brukare har. Socialförvaltningen 
måste hitta olika alternativ för att genomföra de resor som behövs för en 
meningsfull vardag. Alternativen kan vara att använda kommunens 
leasingbilar, beställa en resa med buss via Framsteget, använda färdtjänst 
eller ordinarie kollektivtrafik.

Socialnämnden beslutade § 88/2015-08-19 att anta förvaltningens yttrande 
som sitt eget samt att överlämna det till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motion från Conny Daag m.fl.
Kommunfullmäktige § 131/2014
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 310/2014, 166/2015
Socialchefens tjänsteskrivelse 2015-06-17
Socialnämnden § 88/2015

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 120/2015 Dnr 2014/15 751

Motion om barnahus i norra länsdelen Åke 
Nilsson, KD m fl.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är avslagen 
efter socialnämndens yttrande om att det fungerar med den rutin som finns 
idag.

Protokollsanteckning
Åke Nilsson, KD, lämnar följande protokollsanteckning: ”Jag är efter 
återremissen nöjd med beredningen av motionen och har förståelse för 
konklusionen att det inte är aktuellt med s k barnahus i norra länsdelen. 
Däremot konstaterar jag än en gång att det råder diskrepans mellan södra 
och norra länet när det gäller olika faciliteter inom hälso- och sjukvården."

Sammanfattning
Förslag till svar på motion angående barnahus i norra länsdelen.

Ärendebeskrivning
Åke Nilsson, Monica Bergh och Christian Nytorpet, samtliga KD, har 
lämnat in en motion angående barnahus i norra länsdelen.

Syftet med barnahus är att barnet inte ska behöva lämna sin berättelse vid 
flera tillfällen och till flera personer. Syftet är också att polis och 
socialtjänst, med stöd av barn- och ungdomspsykiatrin, omgående ska 
kunna göra en risk- och skyddsbedömning.

Socialnämnden beslutade § 94/2014-09-10 att ställa sig positiva till att 
ansluta sig till befintligt barnahus i Kalmar och föreslog att det skulle 
utredas om det var möjligt att genomföra.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 254/2014-09-30 att 
återremittera motionen till socialnämnden med uppdraget att undersöka 
med kringliggande kommuner om förutsättningarna för ett barnahus i norra 
länsdelen.

Socialsekreterare på barn- och familj har tillsammans med Vimmerby och 
Västerviks kommuner berett frågan. Utredningen visar att 
befolkningsunderlaget i dessa tre kommuner inte räcker till för att inrätta ett 
barnahus.
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Kontakt har tagits med Högsby och Oskarshamn för att diskutera 
möjligheten att dessa båda kommuner ingår i utredningen. Högsby har 
sedan tidigare diskuterat möjligheten att tillhöra Kalmar barnahus med 
polisen i Oskarshamn bedömde att avståndet till Kalmar för barnförhör blir 
för långt.

Socialförvaltningens bedömning är att befolkningsunderlaget för att 
upprätta ett barnahus i norra länet är för litet med kommunerna Hultsfred, 
Vimmerby och Västervik. Högsby och Oskarshamn är för närvarande inte 
intresserade. Förvaltningen bedömer det inte lämpligt utifrån ett 
barnperspektiv att gå med i barnahuset i Kalmar. Polisen anser inte att det 
är en möjlig lösning utifrån deras organisation. Förvaltningen föreslår 
därför att fortsätta med barnförhör i Oskarshamn som sker idag och 
fungerar på ett bra sätt.

Beslutsunderlag
Motion från kristdemokraterna
Kommunfullmäktige § 5/2014
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 31/2014, 254/2014, 168/2015
Barn- och utbildningsnämnden § 82/2014
Socialnämnden § 94/2014

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 119/2015 Dnr 2014/204 759

Motion om möjlighet till köp av tjänst för 
samvaro vid partners bortgång från Tomas 
Söreling, S m fl. 
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är besvarad i 
och med att möjligheten redan finns idag inom socialtjänstens ramar.

Sammanfattning
Förslag till svar på motion om möjlighet till köp av tjänst för samvaro vid 
partners bortgång.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Tomas Söreling, Rosie Folkesson, Tommy Rälg, 
Britt Wireland Sorpola och Silva Andersson, samtliga S, har 2014-11-17 
lämnat in en motion om möjlighet till köp av tjänst för samvaro vid 
partners bortgång.

I motionen yrkas på att kommunen gör en snabbutredning om hur en insats 
för de som önskar skulle kunna gå till vid endera partners bortgång. 
Motionsställarna ser ett behov av en sådan tjänst exempelvis i de fall då 
den som gått bort haft hemtjänstinsatser. Hemtjänsten besök har då även 
fyllt en social funktion, även för den i paret som inte haft ett 
omsorgsbehov. I motionen föreslås därför att kommunen mot en viss avgift 
erbjuder kortare besök av hemtjänst eller frivilligorganisationer till den vars 
partner gått bort för samvarons skull.

Kommunstyrelsen beslutade § 14/2015-01-13 att remittera motionen till 
socialnämnden för beredning.

Socialförvaltningen anser att det finns resurser och förutsättningar för att 
driva ett mycket väl fungerande anhörigstöd i Hultsfreds kommun. Det 
finns en nära samverkan mellan myndighet, anhörigstöd, 
frivilligverksamhet och verksamheterna. Den är unik och i de flesta fall kan 
behovet av stöd tillgodoses, men i vissa fall kan det vara svårt även om 
förutsättningarna finns. Att hemtjänsten fortsätter efter dödsfall kan vara en 
lösning i de fall dessa har haft stor betydelse för anhörig. Enligt gällande 
lagstiftning ska socialtjänsten ge stöd till personer som vårdar eller stödjer 
närstående. Socialförvaltningen anser att de behov den enskilde har ska 
kunna tillgodoses inom de ramar som finns idag.

169



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-10-13

2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Yrkande
Tomas Söreling, S yrkar bifall till förslaget om att motionen anses vara 
besvarad.

Beslutsunderlag
Motion från Tomas Sörling m.fl.
Kommunfullmäktige § 148/2014
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 14/2015, 167/2015
Socialchefens tjänsteskrivelse 2015-06-15
Socialnämnden § 87/2015

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 112/2015 Dnr 2015/139

Åtgärder på Järnforsens och Silverdalens 
skolor 
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande 
omföring i investeringsbudgeten för 2015 till finansiering av totalt 3 618 
tkr för renoveringsåtgärder på Järnforsens och Silverdalens skolor:

Energieffektivisering 1,5 mnkr
Nya lokaler, gata, fastighet, VA 2,0 mnkr
Omläggning elledningar trafikbelysning 118 tkr

Finansieringen avser de åtgärder som ska utföras skyndsamt enligt 
kommunfullmäktiges beslut § 88/2015.

Sammanfattning
Begäran om beslut för åtgärder på Järnforsens och Silverdalens skolor.

Ärendebeskrivning
I kommunfullmäktiges beslut § 88/2015 finns reglerat vilka åtgärder som 
ska utföras skyndsamt för fastigheterna på Silverdalen och Järnforsens 
skolor.

För Silverdalens skola är det följande skyndsamma åtgärder som är
beslutade: riva svarta byggnaden, nedskrivning av bokfört värde,
brandskydd, omdragning IT, skolgård och ytskikt. Budgeterad kostnad för
åtgärderna är 2 683 tkr. Där är 660 000 kronor nedskrivning av bokfört
värde.

För Järnforsens skola är det följande skyndsamma åtgärder som är
beslutade: riva ut inredning och material i källaren, renovera kök, tak
fuktskadad vägg, bygga om gamla toaletterna till grupprum/förråd,
renovera/byta utfackningsväggar, bygga uteförråd och ytskikt. Budgeterad
kostnad för åtgärderna är 1 595 tkr.

Förslag
Förslaget är att finansiering sker genom omprioritering av medel inom årets
budget för att återställas genom ombudgeteringen 2016 då det kommer att
finnas 50 mnkr inom omstruktureringskostnader skolan.

Följande föreslås:
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Energieffektivisering 1,5 mnkr
Nya lokaler gata, fastighet, VA 2,0 mnkr
Omläggning elledningar trafikbelysning 118 tkr

Totalt 3 618 tkr

Uppdrag till ekonomichefen från arbetsutskottet
Arbetsutskottet beslutade § 175/2015 att ge ekonomichef Henric Svensson i 
uppdrag att komplettera rutin för hantering av investeringsbudget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelningschef Nicklas Holmquist 2015-09-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 175/2015

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 115/2015 Dnr 2015/32 168

Redovisning av risk- och sårbarhetsanalys 
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den nya risk- och 
sårbarhetsanalysen.

Vidare föreslås att den tidigare antagna risk- och sårbarhetsanalysen med 
senaste revideringen av kommunstyrelsen § 93/2012-10-16 upphör att 
gälla.

Sammanfattning
Vid varje ny mandatperiod åligger det kommunen att göra en ny risk- och 
sårbarhetsanalys under första mandatåret som sedan ska skickas in till 
Länsstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Kalmar län har översänt en begäran om redovisning av risk- 
och sårbarhetsanalys för kommunen. Denna begäran grundar sig utifrån 1 § 
lagen (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Redovisningen ska 
ske senast 31 oktober 2015. 

Kommunfullmäktige kommer att behandla ärendet 2 november 2015. 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige kommer att skickas in 
och beslut med eventuella kompletteringar får sändas in efter sammanträdet 
med kommunfullmäktige. Detta är överenskommet med Länsstyrelsen. 

Arbetsutskottet beslutade § 27/2015-02-24 att ge säkerhetssamordnare 
Jonas Svensson i uppdrag att ta fram en redovisning av risk- och 
sårbarhetsanalys 2015 och återkomma till arbetsutskottet senast 
15 september 2015.

Den nya risk- och sårbarhetsanalysen är helt omgjord från den gamla då 
den inte uppfyllde de krav och rekommendationer som staten har på 
kommunerna. Den nya har arbetats fram genom förvaltningarnas och 
bolagens egen riskinventering och följer de anvisningar som staten tagit 
fram. Att arbeta med risk- och sårbarhetsanalys är en process, det är alltså 
inget slutgiltigt resultat utan en överblick av hur kommunen ser på sina 
risker och sårbarheter idag. 

Den tidigare risk- och sårbarhetsanalysen som godkändes av 
kommunstyrelsen § 93/2012-10-16 föreslås upphöra att gälla i och med 
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antagande av den nya.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från säkerhetssamordnare Jonas Svensson
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 27/2015, 159/2015, 161/2015

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 116/2015 Dnr 2015/136

Krishanteringsplan 
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den nya 
krishanteringsplanen 2015-2018.

Vidare föreslås att den tidigare krishanteringsplanen antagen av 
kommunfullmäktige § 162/2013-12-16 upphör att gälla.

Sammanfattning
Vid varje ny mandatperiod ska en ny krishanteringsplan upprättas under det 
första året.

Ärendebeskrivning
En krishanteringsplan ska enligt lagen om extraordinära händelser 
(2006:554 2 kap 1-9 §) innehålla de krav som finns med geografiskt 
områdesansvar, utbildning/övningsplanering, rapportering, 
krisledningsarbetets utformning etc.

Revidering av planen ska göras varje år vid förändringar som kan påverka 
arbetssätt, eller på annat sätt påverka de riktlinjer som kommunen antagit. 
Innehållet i planen är ett arbetssätt som täcker vardagsolyckan till 
extraordinär händelse. De stabsfunktioner som beskrivs är inte tillsatta men 
kommer att tillsättas under hösten då de personerna behöver en 
grundläggande stabsutbildning.

Planen är uppbyggd på de grunder som staten rekommenderar i sin 
utvärdering efter skogsbranden i Västmanland 2014. Det innebär i korthet 
att kommuner ska arbeta på ett liknande sätt, ha samma nomenklatur, 
samverka och med god förmåga kunna informera till allmänheten samt att 
kunna hjälpa varandra kommunöverskridande. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från säkerhetsamordnare Jonas Svensson 2015-09-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 162/2015

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 113/2015 Dnr 2015/123

Färdplan 2020 - samhällsbetalda transporter
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att delta i 
projektet Färdplan 2020 samhällsbetalda transporter samt att 
energideklaration av kommunens fordonsflotta får finansieras med 
30 000 kronor ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov.

Sammanfattning
Förfrågan om att delta i projektet Färdplan 2020 samhällsbetalda 
transporter som leds av Klimatsamverkan Kalmar län

Ärendebeskrivning
Målsättningen med Färdplan 2020 - samhällsbetalda transporter är att alla 
deltagande kommuner/landstinget i länet under år 2015-2016 ska ha 
identifierat alla person- och godstransporter och formulerat sin egen 
färdplan (handlingsplan) för hur man ska nå målet att alla samhällsbetalda 
person- och godstransporter ska vara klimatneutrala år 2020. 

Färdplanen bör beskriva utgångsläget, utmaningar och möjliga lösningar 
liksom den väg organisationen väljer att gå för att nå målet. Färdplanen 
behöver förankras i hela organisationen och målen integreras i 
energieffektiviseringsstrategin. 

En energideklaration av kommunens fordon föreslås och att den ska ligga 
till grund för att sätta upp nya mål och hur de ska nås. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från hållbarhetsstrateg Linda Dynestad
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 174/2015

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 114/2015 Dnr 2015/145

Biblioteksplan för Hultsfreds kommun 
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ny lokal 
biblioteksplan för Hultsfreds kommun.

Sammanfattning
Förslag till ny biblioteksplan för Hultsfreds kommun.

Ärendebeskrivning
Sedan 2014 finns en ny bibliotekslag. Det har föranlett kultur- och 
fritidsförvaltningen att ta fram en ny lokal biblioteksplan utifrån den nya 
bibliotekslagen och den regionala biblioteksplan som Regionförbundet i 
Kalmar län antagit. Planen har arbetats fram under 2015 tillsammans med 
personalen på biblioteket.

Förslag till planen har varit på remiss hos berörda verksamheter inom 
kommunen. Planen är tänkt att revideras vart tredje år.

Kultur- och fritidsförvaltning föreslår den nya lokala biblioteksplanen att 
gälla från 2016 antas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschef Peter Adolfsson 2015-09-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 193/2015

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 109/2015 

Information om "Regionkommun i Kalmar län" 
samt ansvar för regional kulturverksam het i 
Kalmar län - förslag till ändring i 
förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar 
län 

Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 
regionförbundets förbundsordning ändras på det sättet att texten " att 
ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag" 
utgår från den 1januari2016. 

Sammanfattning . 
Utredare Kent Johansson informerar om arbetet med Regionkommun i 
Kalmar län samt förslag till ändring i förbundsordning för regionförbundet. 

Ärendebeskrivning 
Regionkommun i Kalmar län 
Utredare Kent Johansson är ute i länets kommuner och informerar om 
underlag för diskussion om förutsättningar om en regionkommun i Kalmar 
län. Ett förslag kommer att översändas innan årsskiftet där kommunerna 
ska yttra sig. 

Ansvar för regional kulturverksamhet i Kalmar län Dnr 2015/148 
Landstings fullmäktige har i Iandstingsplanen för 2015 beslutat om en 
utredning med avsikt att från och med 2016 överta ansvaret för regional 
kulturpolitik i Kalmar län. Bakgrunden till detta var att skapa tydlighet för 
länets kulturinstitutioner om var ansvaret för framtida utveckling och 
finansiering ligger genom att ha en huvudman för kulturfrågorna. 

Utredare Kent Johansson har lämnat en slutrapport efter genomfört 
uppdrag. Slutsatsen efter genomförd utredning är att landstinget kan 
fullfölja sin avsikt att överta ansvaret för regional kulturverksamhet genom 
att: 
- Regionförbundets styrelse föreslår respektive medlem av regionförbundet 
att besluta om ändring av nuvarande förbundsordning genom att uppgiften 
"att ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala 
kulturanslag" utgår ur förbundsordningen 

- Landstinget beslutar om ändring av förbundsordningen för 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdes protokoll 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2015-10-13 

regionförbundet samt att för egen del överta ansvar för regional 
kulturverksamhet, fördela regionala kulturanslag, fördela anslag till 
regionala organisationer för studieförbund, ungdomsorganisationer och 
idrott samt ändrar reglementen i enlighet med detta. 

- Landstingsfullmäk1ige beslutar om att inrätta särskild politisk organisation 
med egen av landstingsfullmäk1ige beslutad årsbudget att svara för de 
ansvarsområden som övertas från regionförbundet. 

- Landstinget och regionförbundet gör överenskommelse om vilka anslag 
som övergår från regionförbundet till att vara landstingets ansvar. 

- Regionförbundet och landstinget beslutar om att gemensamt anmäla till 
Statens Kulturråd att förändring sker av ansvaret för 
kultursamverkansmodellen i Kalmar län från och med 2016. 

- Förändring av arbetsgivaransvar för berörd personal mellan 
regionförbundet och landstinget sker genom principerna för 
verksamhetsövergång. 

Skickas till 
Kommunfullmäk1ige 

5 
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