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Kommunfullmäktige 

 
 
 

Uppföljning av handlingsplaner och program 
2019 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige lägger uppföljningen av handlingsplaner och program till 
handlingarna. 

Bakgrund 
I Verksamhetsplan med budget för 2019 beslutade kommunfullmäktige om en 
samlad uppföljning vid sammanträdet i maj, av tidigare beslutade handlingspla-
ner och program.  
 
Respektive ansvarig tjänsteperson har i bifogade dokument gjort en kortfattad 
uppföljning/lägesrapport av hur arbetet fortlöper, status nuläge, risker/svårig-
heter, m.m.  
 
Aktuella gällande handlingsplaner och program: 

• Bostadsförsörjning - riktlinjer  
• Drogpolitiskt program 2016-2020 
• Förebygga våld mot kvinnor i nära relationer 2010 - handlingsplan (re-

videring pågår) 
• Förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism – handlingsplan 
• Giftfria förskole- och skolmiljöer i Kalmar kommun – handlingsplan 
• God vattenstatus - handlingsplan (arbete pågår) 
• Integration - en handlingsplan med fokus på inrikes och utrikes födda 

kalmarbor - 2016-2020 
• Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 2015-2018 – handlingsplan (re-

videring pågår) 
• Plan för vattenhållande åtgärder (arbete pågår) 
• På lika villkor - hbtq-handlingsplan 2016-2020 
• Serviceplan 2016 – 2020 - verktyg för att upprätthålla en god service i 

hela kommunen  
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Övriga handlingsplaner och program vars uppföljning inte redovisas här: 
 

• Miljöbokslutet och Välfärdsbokslutet utgör underlag för nämnderna 
och bolagsstyrelsernas verksamhet. 

• Fossilbränslefria Kalmar 2030 - handlingsplan följs upp i det årliga mil-
jöbokslutet. 

• Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020 har ersatts ge-
nom att vi anslutit oss till länsstyrelsens regionala strategi ”Ett jämställt 
Kalmar län 2017 – 2027”. 

• Personalprogram för Kalmar kommun beskriver vår värdegrund som 
arbetsgivare, hur vi ser på den kommunala arbetsplatsen samt vilka 
förväntningar och krav vi har på anställda. 

 
 
 
 
 
Anders Saur  
verksamhetsutvecklare  
 
 
 
Bilagor 
Drogpolitiska programmet uppföljning KF 2019 
Förebygga våld mot kvinnor uppföljning KF 2019 
Giftfri förskola skola uppföljning KF 2019 
God vattenstatus uppföljning KF 2019 
Hbtq uppföljning KF 2019 
Integration uppföljning KF 2019 
Plan för vattenhållande områden uppföljning KF 2019 
Riktlinjer för bostadsförsörjning uppföljning KF 2019 
Serviceplan uppföljning KF 2019 
Skydd mot olyckor uppföljning KF 2019 
Våldsbejakande extremism uppföljning KF 2019 
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Handläggare Datum  
  2019-03-27  
 

 

Uppföljning av drogpolitiskt program 
 
Drogpolitiska programmets genomförandetid: 2016-2020 
 

1. Status nuläge 
Uppföljning av insatser för 2018 genomförd i januari 2019 av samordnande 
grupp – förvaltningsövergripande. Insatser för 2019 är framtagna och för-
ankrade inom respektive förvaltning.  
 
2. Genomfört t.o.m. 2018 
Socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsförvalt-
ningen, samhällsbyggnadskontoret, gymnasieförbundet och Södermöre 
kommundelsnämnd har genomfört merparten av planerade insatser för 
2018 så som ex. tillsyn, familjestödsprogram, föräldrainformation, drogfria 
ungdomsevenemang, utbildning, fortbildning och slumpvisa drogtester. 
Kommunledningskontoret, omsorgsförvaltningen och serviceförvaltningen 
har inte genomfört planerade insatser för 2018 så som att utveckla och till-
lämpa ett informativt metodstöd om alkohol, narkotika, dopning och tobak 
att använda på APT. 

 
3. Innevarande verksamhetsår, 2019 
Ny drogvaneundersökning årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet 2019 samt 
presentation av HLV (hälsa på lika villkor) avseende den vuxna befolk-
ningens alkoholvanor. Viktiga resultat kopplat till indikatorer/delmål i det 
drogpolitiska programmet. Merparten av insatserna för 2018 fortgår 2019 
inom respektive förvaltning. Insatser kopplat till narkotika tillkommer uti-
från kommunens medborgarlöfte – Förstärkt arbete mot narkotika (2019-
2020). Metodstöd kring alkohol för APT tas fram 2019. 

 
4. Risker/Svårigheter 
Att insatser/aktiviteter läggs in och följs upp i Hypergene. Respektive för-
valtning ansvarar för att detta görs. En risk att det ev. görs i varierande om-
fattning. 

 
5. Genomförande och sluttid 
Det drogpolitiska programmet löper ut 2020, så gör även den nationella 
strategin för alkohol, narkotika, doping och tobak. Under 2020 behöver ev. 
beslut fattas om det drogpolitiska programmet ska förlängas med ett år 
(2021) i väntan på en ny nationell strategi och dess inriktning.  
 

Martina Boson 
Folkhälsosamordnare, Kalmar kommun 
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Handläggare Datum  
  2019-04-01  
 

 

Uppföljning av handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor 
i nära relationer 
 
Handlingsplanens/programmets genomförandetid:  
Antogs 2010 
 
 

1. Status nuläge 
Planen revideras och ett förslag förväntas vara klart att presenteras i 
juni 2019. 
 

2. Genomfört t.o.m. 2018 
 

3. Innevarande verksamhetsår, 2019 
 

4. Risker/Svårigheter 
 

 
5. Genomförande och sluttid 

 
 
 
 
Ann-Sofie Lagercrantz 
Strateg social hållbarhet 
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Handläggare Datum  
Daniel Jönsson  2019-03-29  
0480-450334 

 

Uppföljning av handlingsplan för giftfria 
förskolor och skolor  
 
Handlingsplanens genomförandetid: 2017 – framåt. 
 

1. Status nuläge 
Arbetet med handlingsplanen är pågående och arbetas enligt de 
åtgärder som står i handlingsplanen. Verksamheterna som involveras av 
handlingsplanen har även fått göra egna handlingsplaner i sitt arbete att 
byta ut det material som är extra tidskrävande och kostsamt.  
 

2. Genomfört t.o.m. 2018 
Regelbundna arbetsgruppsträffar har genomförts inom arbetsgruppen 
för handlingsplanen. Verksamheterna som berörs av handlingsplanen 
har arbetat efter de åtgärder de är ansvariga för. Vissa verksamheter 
ligger långt framme i arbetet (kosten), medan andra har mer arbetet 
framför sig. 
 

3. Innevarande verksamhetsår, 2019 
Verksamheterna som involveras av handlingsplanen arbetar vidare med 
de åtgärder som står i handlingsplanen. Vissa verksamheter har lite kvar 
från det som skulle varit klart 1 jan 2019, men de flesta jobbar nu efter 
sina egna handlingsplaner för att åtgärda det sista.  

 
4. Risker/Svårigheter 

Det är inga problem med genomförandet av handlingsplanen än så 
länge och framöver behöver fokus ligga på uppföljningsarbetet av 
handlingsplanen. För ett effektivt samarbete mellan involverade 
förvaltningar är det viktigt att klargöra det fortsatta 
samordningsansvaret. 
 

5. Genomförande och sluttid 
Handlingsplanen med att giftminimera skolor och förskolor är på sätt 
och vis ett levande dokument som kommer behövas revideras med 
tiden beroende på vad forskning, ekonomi etc. säger. Eftersom de olika 
verksamheterna nu mestadels jobbar med sina egenupprättade 
handlingsplaner för att fasa ut det som är tidskrävande och kostsamt 
finns det olika mycket kvar att göra (samtidigt som arbetet aldrig 
slutar).   

 
 
Daniel Jönsson 
Hälsoskyddsinspektör 
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Handläggare Datum  
  2019-03-12  
 

Uppföljning av Handlingsplan God vattenstatus  
 
Handlingsplanens/programmets genomförandetid: Ska gälla till 2027 
 
 

1. Status nuläge 
Uppdrag gavs i VP och budget 2018. I den nuvarande uppdragsbeställ-
ningen så ska en Handlingsplan för God vattenstatus presenteras för 
kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige i december 2019.  
Arbetet är beroende av indata från länsstyrelsen. Under hösten 2018 
meddelade länsstyrelsen att de inte hade resurser att bidra med det un-
derlaget under 2018 och att nya samtal ska föras under 2019. De samta-
len har ännu inte kommit igång. Utan data från länsstyrelsen så kan inte 
en meningsfull handlingsplan tas fram. 
 

2. Genomfört t.o.m. 2018 
En arbetsgrupp har tagits fram, struktur och arbetsfördelning är gjord 
och rapportskrivning kring nuläget har påbörjats. Det är i nulägesana-
lysen som data behövs från länsstyrelsen samt klara direktiv av vad som 
krävs, rent mätbart, för att uppnå god vattenstatus på alla parametrar i 
alla vattendrag.  
 

3. Innevarande verksamhetsår, 2019 
Försöka få igång samtalen med länsstyrelsen och få fram de data som 
behövs för att föra handlingsplanen framåt. Om detta inte är möjligt så 
bör man se över möjligheten att utföra uppdraget alternativt ändra 
uppdraget efter det data som finns tillgängligt. 

 
4. Risker/Svårigheter 

Det finns en risk att vi i dagsläget inte kan ta fram en meningsfull 
handlingsplan för att uppnå God vattenstatus enligt EU:s vattendirek-
tiv.   
 
 

5. Genomförande och sluttid 
Enligt uppdragsbeställningen ska handlingsplanen vara klar för beslut i 
december 2019. För att uppnå god vattenstatus enligt EU:s vattendi-
rektiv så är tidsramen fram till år 2027. 

 

 
Karin Löfström 
strateg ekologisk hållbarhet 
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Handläggare Datum  
  2019-03-13  
 

 

”På lika villkor”- Hbtq-handlingsplan 2016-2020 
 

1. Status nuläge 
Arbetet ligger i fas med genomförandetiden. 
 

2. Genomfört t.o.m. 2018 
Grundutbildning (2-4h): samtliga nämnder, flertal bolagsstyrelser med 
ledningsgrupper, fritidsledarna, simhallspersonalen, förskoleche-
fer/rektorerna, träffpunktsamordnarna, HVB-hemspersonalen, all 
skolpersonal i Södermöre samt elevhälsagrupper m.fl. 
 
Fördjupningsutbildning: samtliga chefer och HR-specialisterna har gått 
en ½-dagsutbildning genom Rfsl riksorganisation. 
 
Hbtq-certifiering genom Rfsl riksorganisation: Elevhälsan i Kalmar 
kommun och barnhälsan i Smedby, Djurängen och Ljusstaden samt 
Öppen förskola och socialförvaltning på Familjecentralerna är certifie-
rade. 
 
Jämlikhetcertifiering: Kommunikationsenheten är jämlikhetscertifierad 
genom Make Equal (Ännu bättre-medel). 
 
Övrigt: 
- Inventering av omklädningsrummen i kommunens idrottsanlägg-

ningar är gjord och omskyltningar har gjorts där det har fungerat.  
- Genomgång av likabehandlingsplanerna på bou och Södermöre för 

att inkludera hbtq-perspektivet 
- Föreningslivets likabehandlingsplaner (Säker och trygg förening) 

inkluderar hbtq-perspektivet 
- Alternativ ruta, annat/inget, på enkäter där kön efterfrågas 
 

3. Innevarande verksamhetsår, 2019 
- Fritidsgårdar genomgår hbtq-certifiering under våren. Därefter på-

börjas planering för mötesplatser för unga hbtq-personer. 
- Dialog med socialförvaltningen om certifiering av HVB-

hemspersonal. 
- Upphandling av ramavtal för webb-utbildningar för nyanställda 

chefer och ev. till nyvalsutbildning för nya politiker samt för certifi-
eringar pågår. Detta för att säkerställa kompetensen framledes. 

- Metodmaterial för chefer om normkritik och hbtq att använda vid 
t.ex. APT-möten kommer att tryckas, distribueras och marknadsfö-
ras.  
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- Flexomklädningsrum byggs på Funkaboskolan, Kalmarsundskolan 
och Barkestorpsskolan. 

- Fortsatt grundutbildning av olika grupper och enheter.  
 

4. Risker/Svårigheter 
- Det behövs rutin kring att flexomklädningsrum ska finnas med vid 

byggnation av nya idrottsanläggningar och att dessa inte även är 
domaromklädningsrum för då har domaren företräde. 

- Årliga mål för vad man vill uppnå i arbetet för att möjliggöra för 
hbtq-personer behöver sättas upp i samtliga verksamheter och re-
sultat efterfrågas annars blir hbtq en sk. ”ickefråga”. 

- Statistik för gruppen ”annat/inget” behöver efterfrågas. Idag efter-
frågas enbart för grupperna kvinna/man. 

- Inga medel finns avsatta vilket gör att det är svårt att få med för-
valtningarna och att bedriva ett utvecklingsarbete. 

 
5. Genomförande och sluttid 

Handlingsplanen beräknas vara genomförd inom utsatt tid. 
 
 
 
Louise Weidolf 
Strateg social hållbarhet 
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Handläggare Datum  
  2019-04-10  
 

 
Uppföljning av Integrationshandlingsplanen  
 
Handlingsplanens/programmets genomförandetid: 2019 - 2020 
 

1. Status nuläge 
Uppföljning av insatser för 2018 gjordes i januari-mars 2019. Alla för-
valtningarna följer arbetet som beslutats. 
 

2. Genomfört t.o.m. 2018 
Utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, kommun-
ledningskontoret och serviceförvaltningen rapporterar ett mycket stort 
antal lyckade insatser, t.ex. två orienteringskurser utöver de planerade; 
en fungerande struktur för mottagning av praktikanter, en effektiv 
struktur av samarbetet med de frivilliga organisationer och en ny funge-
rande mötesplats/ett inkluderingscentrum, fler aktiviteter i ytterområ-
dena och en kulturfilial i ett bostadsområde, tätare samarbete med SFI 
gällande praktikplatser, flera aktiviteter för allmänheten på biblioteket 
och övriga platser, satsning på personalens kompetensutveckling via 
deltagandet i ett Kommunförbundets projekt och integrationsstudier 
på distans, fler företagsbesök, ett utvecklat enhetsöverskridande samar-
bete kring nyanländas etablering på arbetsmarknaden.  
Kunskapsnavet kunde inte starta fler kurser i yrkessvenska p.g.a. brist 
på lämpliga handledare. Serviceförvaltningen som skulle arbeta med 
tillämpning av sociala krav vid upphandlingar kunde inte genomföra 
detta uppdrag eftersom uppdraget gick under våren 2018 över till 
kommunledningskontoret. 
 

3. Innevarande verksamhetsår, 2019 
Mer uppmärksamhet på utvärdering av de pågående processerna. En 
stor del av insatserna för 2018 fortgår 2019 inom resp. förvaltningar. 
Målen i särskilt fokus: omsorgsverksamhet i tio års perspektiv, samsyn 
och ansvarsfördelning kring samarbetet med föreningslivet och före-
byggande insatser i närområden; fokus på en indikator som visar skill-
naden i genomsnittligt mervärde mellan elever med föräldrar med hög 
utbildningsnivå jämfört med elever med elever med föräldrar med lägre 
utbildningsnivå; nätverksutvecklarna i jämställdhet och mångfald ge-
nomför en grundutbildning i normkritik; fortsatt värdegrunds- och 
jämlikhetsarbetet samt översyn av styrdokument, processer och rutiner 
utifrån jämlikhet, samverkan mellan enheter för att skapa fler integrat-
ionsfrämjande aktiviteter. 

 
4. Risker/Svårigheter 

Uppföljning av alla insatser följs upp i Hypergene i varierande omfatt-
ning. Det skulle vara en fördel om målen i integrationshandlingsplanen 
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syns i samtliga verksamhetsplaner vilket kan främja bättre uppföljning 
av resultat. Analysen av eventuella risker och svårigheter med integrat-
ionsarbetet saknar underlag och förarbetet innan genomförandet av ak-
tiviteter. 

 
5. Genomförande och sluttid 

Alla förvaltningar ser en positiv utveckling utifrån de centrala VP-
insatserna som görs. Handlingsplanen beräknas vara genomförd inom 
utsatt tid. 

 
 
 
Violeta Öhman 
Integrationshandläggare 
Verksamheten Arbete och välfärd, Kommunledningskontoret 
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Handläggare Datum  
Fanny Ramström  2019-04-09  
0480-450310 

 

Uppföljning av plan för vattenhållande områden  
 
Handlingsplanens/programmets genomförandetid: 2018-2019 
 

1. Status nuläge 
Arbetet går framåt enligt tilltänkt upplägg.  
 

2. Genomfört t.o.m. 2018 
I november 2018 beviljades LONA-bidrag från Naturvårdsverkets 
våtmarkssatsning för framtagande av planen. En offertförfrågan för att 
beställa konsulter finns framme och är redo att skickas ut. (För detta 
uppdrag efterfrågar kommunen konsulter som innehar sådan specia-
listkompetens som självständigt kan ta fram planen, dock i nära sam-
marbete med planens projektledare och referensgrupp.) 
 

3. Innevarande verksamhetsår, 2019 
Konsulter för arbetet ska handlas upp. Konsulterna ska ta fram planen 
i två steg. Steg ett: genomföra en översiktlig analys och kartläggning om 
vart det kan vara lämpligt att genomföra vattenhållande åtgärder. Steg 
två: i samråd med projektledare, styr- och referensgrupp att prioritera 
områden där åtgärder är lämpliga att genomföra. Allt material ska 
sammanställas i planen för vattenhållande områden. 

 
4. Risker/Svårigheter 

Projektledare, styr- och referensgrupp har behövt tid för att specificera 
krav i offertförfrågan. Detta kommer att fördröja tidplanen med några 
månader. Det påverkar däremot inte det bidrag som vi har fått för att ta 
fram planen. Ansvaret för planen ligger hos samhällsbyggnadskontorets 
planeringsenhet som i nuläget har personell resursbrist. Ansvaret för 
projektet ligger dessutom hos en person vilket är en sårbarhet och risk 
för fördröjning. 

 
5. Genomförande och sluttid 

Beroende på när konsulter har kommit på plats för uppdraget kan an-
tagande av planen i kommunfullmäktige förhoppningsvis ske under 
första kvartalet 2020. 

 
 
Fanny Ramström 
Planarkitekt 
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Handläggare Datum  
Hanna Gustafsson  2019-03-29  
0480-454033 

 

Uppföljning av Riktlinjer för bostadsförsörjning  
 
Handlingsplanens/programmets genomförandetid: 2017- tillsvidare. 
 
 

1. Status nuläge 
Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för de flesta av åtgärderna i ge-
nomförandestrategin. Genom att åtgärderna integreras i den ordinarie 
verksamhetsplaneringen så har arbetet följt det som har beslutats.  
 

2. Genomfört t.o.m. 2018 
Under 2018 uppnåddes målet om planera för 2500 bostäder. Rutiner 
implementerades för att involvera andra förvaltningar och bolag vid 
prioriteringen av detaljplaner och det infördes ett tydligare fokus på 
barnperspektivet i planbeskrivningar, planbesked och markreservation-
er. Under året implementerades även Handlingsplan för medborgardia-
loger på samhällsbyggnadskontoret. Berörda förvaltningar och bolag 
har utvecklat ett bra samarbete kring bostadsförsörjning för särskilda 
grupper genom bl.a. projekten Boguide och Boskola. 
 

3. Innevarande verksamhetsår, 2019  
Flera av åtgärderna som har genomförts tidigare år fortlöper och ut-
vecklas vidare under 2019. Bland annat samarbetet kring utvecklad 
kollektivtrafik i hela kommunen. Särskilda åtgärder som genomförs 
under 2019 är framtagande av en bostadsstrategi samt framtagande av 
kriterier för att mäta medborgardialoger vilket syftar till att kunna följa 
upp intressenters krav och förväntningar i samband med exempelvis 
planering av större bostadsområden.  
 

4. Risker/Svårigheter 
För delmålet om att tillgodose att tomter finns där människor vill bo 
och där förändringstrycket är stort, så har kommunen svårt att i efter-
frågad utsträckning kunna erbjuda attraktiva tomter i centralt läge till 
en kostnad som inte anses vara för dyr. 

 
5. Genomförande och sluttid 

Samtliga åtgärder till målen och delmålen i bostadsförsörjningsriktlin-
jerna beräknas vara genomförda till och med 2019.  

 
 
Hanna Gustafsson  
verksamhetsutvecklare samhällsbyggnadskontoret 
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Handläggare Datum  
  2019-03-04  
 

 

Uppföljning av serviceplan 2016 - 2020  
 
Handlingsplanens/programmets genomförandetid: 2016 – 2020. 
 
 

1. Status nuläge 
Serviceplanen är fortsatt aktuell. Tillgång till bredband via fiber för att 
säkerställa en god service är än viktigare idag. Digitalisering innebär att 
gränser och avstånd minskar samtidigt som det digitala utanförskapet 
kan öka för utsatta grupper. 
  

2. Genomfört t.o.m. 2018 
Bygdepengen har varit en framgång på landsbygden som även smittat 
av sig i serviceplanen då tex ”privata” busskurer byggts på Skäggenäs, 
flera mötesplatser har skapats på landsbygden. Utredning om etablera 
servicepunkter avslutades 2018 och beslut om att etablera tre styck är 
genomfört. Livsmedelsbutiken i Halltorp bytte ägare och flaggade för 
att dålig ekonomi kan innebära att butiken läggs ner. Åtgärder för att 
stötta och underlätta för butiken genomförs.  
  

3. Innevarande verksamhetsår, 2019 
Höjning av hemsändningsbidraget, etablering av servicepunkter, 
workshops ”mer digital” i samarbete med Telia där ungdomar utbildar 
äldre att bli mer digitala som tex betala räkningar, skypa, digitala läkar-
besök osv. Butiken i Halltorp stänger ner verksamheten 1 februari till-
fälligt. 
  

4. Risker/Svårigheter 
Flera butiker signalerarar att det är svårt att söka stöd genom investe-
ringar i kommersiell och offentlig service. Krånglig byråkrati anges som 
skäl. 
 

5. Genomförande och sluttid 
Serviceplanen avser 2016-2020. 

 
 
 
Jonas Svendsén 
landsbygdsutvecklare 
 



 

 
 

 

 

 
 Kommunledningskontoret    

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18 
Tel 0480-45 00 00 vx │anders.saur@kkalmar.se  

 

 
Handläggare Datum  
  2019-03-04  
 

 

Uppföljning av Handlingsprogram enligt Lagen 
om skydd mot olyckor  
 
Handlingsplanens/programmets genomförandetid: 2015-2018 
 

1. Status nuläge 
Nuläget består i framtagande av ett nytt handlingsprogram för 2019- 
2022 enligt kraven i Lagen om skydd mot olyckor.  
Arbetet med handlingsprogrammet 2015- 2018 har fortskridit under 
mandatperioden enligt de direktiv och inriktningar som är beslutade i 
programmet.  
 

2. Genomfört t.o.m. 2018 
Flytten till ny brandstation är genomförd och en Trygghets- och larm-
central har startats upp.  
Inriktningsmål har uppfyllts, Kalmar kommun upplevs som en trygg 
kommun att bo och vistas i. Kommunens verksamheter har ett bra 
brandskyddsarbete.   
 

3. Innevarande verksamhetsår, 2019 
Under 2019 är ett nytt handlingsprogram för perioden 2019-2022 ute 
på remiss. I stort fortsätter verksamhetens inriktning tills det nya hand-
lingsprogrammet är antaget. Brandstationen i Rockneby byggs ut och 
renoveras för att möta framtidens krav, beräknas klart under våren 
2019.   

 
4. Risker/Svårigheter 

En ökad arbetsbelastning leder till att uppsatta mål såväl förebyggande 
som operativt är svåra att uppnå.  Ett ökat antal uppdrag inom hela 
brandkårens verksamhetsområde leder till att det emellanåt är mycket 
hög arbetsbelastning och att resurserna bedöms otillräckliga.  
 

5. Genomförande och sluttid 
Handlingsprogramet för 2015-2018 gäller tills det nya handlingspro-
grammet är antaget. Inriktningen med handlingsprogrammet bedöms 
ha efterlevts.  

 
 
 
Karl-Johan Daleén 
räddningschef 
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Uppföljning av plan för samverkan och åtgärder för att före-
bygga och motverka våldsbejakande extremism 
 
Handlingsplanens/programmets genomförandetid: 2018-2025 
 

1. Status nuläge 
Arbetet sker primärt inom ramen för det brottsförebyggande arbetet. 
En aktuell lägesbild tas fram 1ggr/kvartal inom ramen för samverkan 
mellan polis och Kalmar kommun. 
 

2. Genomfört t.o.m. 2018 
Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism (CVE) har genom-
fört ett kommunbesök och träffade då presidiet i lokala brå samt ar-
betsgruppen, effektiv samverkan för trygghet (EST-gruppen) i Kalmar. 
Efter det har vi reviderat checklista för områdesgrupperna. Utifrån 
checklistan tar gruppen fram en aktuell lägesbild 4 ggr/år. Tillsammans 
med polisen har samtal med ett par religiösa samfund ägt rum, och en 
plan för fortsatt dialog är under framtagande. Olika kommunala funkt-
ioner har deltagit i utbildning som arrangerats av SKL och Länsstyrel-
sen. 
En gemensam digital samverkansyta har skapats på kommunens intra-
nät Piren, där olika verksamheter kan dela erfarenheter och informat-
ionsspridning sker. 
 

3. Innevarande verksamhetsår, 2019 
Lokala brå är inbjuden till Länsstyrelsens utb. om våldsbejakande extr-
emism den 15/4. Arbetet i EST-gruppen kommer att struktureras om 
och arbetet med lägesbilder och uppföljning kommer att förbättras. Ett 
samarbete mellan kommunledningskontoret och socialförvaltningen 
kring kartläggning av föräldraskapsstöd har påbörjats och kommer att 
slutföras under året. 

 
4. Risker/Svårigheter 

 
5. Genomförande och sluttid 

Finns inga mål i planen utan planen avser hur den lokala samverkan ska 
se ut och hur olika aktörer ska agera vid signaler på risker/förekomst 
av händelser med koppling till våldsbejakande extremism.  

 
 
 
Ann-Sofie Lagercrantz 
Strateg social hållbarhet och lokal samordnare för arbetet mot våldsbejakande 
extremism. 
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