
  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2018-08-29 

Södermöre kommundelsnämnd 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den   

 
 

Tid 
Onsdagen den 29 augusti 2018 kl. 17:00–19.35                                         
Ajournering 17.55–18.05 

Plats 
Kommundelssalen, Ljungbyholm 

Omfattning 
§ 46-54 

Beslutande 
Elisabeth Gustavsson (S), ordförande 
Pia Waldem (L) 
Elisabeth Sjögren Heimark (S) 
Emma Ahlin (S) 
Magnus Uhr (S) 
Annika Lindwall (S) 
Carina Sjögren (C) 
Jan Martinsson (V) 
Fredrik Lindström (M) 
Christian Lindström (L) 
Lars Rosén (SD) 
 

Ersättare 
Johan Kesselmark (S) 
Åsa Lennartsdotter (S) 
Karin Nilsson (C) 
 

Övriga 
Lena Thor, förvaltningschef, § 51 
Martin Westbrandt, verksamhetsutvecklare, § 46, 49e, 49f, 49g 
Hanna Ivarsson, kommundelsutvecklare, § 48, 49c, 49d, 50 
Mia Lindgren, verksamhetsutvecklare, § 47, 49b 
Karolin Gleisner, kostchef, § 49a 
John Eliasson, enhetschef kost, § 49a 
 
 



 2 (18) 
Södermöre kommundelsnämnd 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2018-08-29 

 
 

 

 

Sekreterare 
 
 
 
Martin Westbrandt 
 

Justeras 
 
 
 
Elisabeth Gustavsson Magnus Uhr 
ordförande  
 
 
  



 3 (18) 
Södermöre kommundelsnämnd 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2018-08-29 

 
§ 46 

Utbildningspolitiskt program 2019 
Dnr SKDN 2016/0157 

Handlingar 
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-04-06 

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

För budgetåret 2019 vill Södermöre kommundelsnämnd göra följande sats-
ningar: 

 

 
  tkr 

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

 
Summa 615 

 

Utvecklingstjänster i förskola, förskoleklass, skola och fritids-
hem 
Utifrån arbetet med den utbildningspolitiska visionen, implementeringen av 
Skola 2011 samt genom aktuell forskning har förvaltningen sett ett behov av 
att ta tillvara lärare som besitter stor kompetens samt vidareutveckla och sprida 
denna kompetens för att utveckla förskolorna och skolorna i Kalmar kommun 
till att bli bland de bästa i Sverige. Under 2012 utarbetades ett förslag på tjänst, 
utvecklingslärare, för lärare som ska stärka arbetet i skolorna, förskolorna och 
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fritidshemmen. Utvecklingslärarna ska arbeta både med ämnesdidaktik och 
allmändidaktik för att stärka och höja barnens och elevernas måluppfyllelse.  
Nämnden fortsätter satsningen på utvecklingstjänster. För 2019 avsätts 250 tkr 
för insatsen. 

Gemensam rättning av nationella prov 
Södermöre kommundelsnämnd vill förbättra kvaliteten och öka likvärdigheten 
i rättningen av de nationella proven. Detta sker genom att rättningen görs ge-
mensamt. Insatsen avser samtliga nationella prov i 3:an, 6:an och 9:an och i 
samtliga ämnen. För 2019 vill nämnden avsätta 90 tkr för detta ändamål. 

Fler specialpedagoger i förskolan 
Alla barn ska ges möjlighet att utvecklas och lära sig så mycket som möjligt. De 
bästa förutsättningarna för det ges i en miljö som är stimulerande, trygg och 
hälsosam. Sambandet mellan hälsa och lärande är väl etablerat. En god hälsa 
leder till ökat välbefinnande, och därmed även till bättre förutsättningar för 
lärande.  
Efter förstärkningen av barn- och elevhälsan med ett mobilt team är en för-
stärkning av barnhälsan på enhetsnivå nästa steg i våra ansträngningar för att 
undanröja hinder för lärande. Med specialpedagog riktad till alla förskolor i 
Södermöre kommundel vill vi förbättra likvärdigheten och även minska ar-
betsbelastning för personal och ledning. 
Södermöre kommundelsnämnd kommer årligen med start 2019 att avsätta 180 
tkr för att delfinansiera denna satsning. 
 
Estetiska lärprocesser Ateljén-Byteatern-Länsmuséet  
Estetiska lärprocesser är ett sätt att arbeta på i skolan som gynnar en kunskaps-
utveckling där eleven får knyta samman känslor, upplevelser, kunskaper, er-
farenheter och analys till en helhet. Syftet bakom detta sätt att arbeta är att skapa 
bättre helheter för eleverna och på så sätt öka förståelsen för utbildningen. 
Under 2015-2017 har ett projekt pågått där Kalmar kommuns samarbete med 
Kalmar konstmuseum, via Ateljén utökats till att även omfatta Kalmar Läns-
museum och Byteatern. Södermöre kommundelsnämnd ingick i satsningen 
fullt ut 2018 och satsningen fortsätter under 2019. Södermöre kommundels-
nämnd avsätter 65 tkr för projektet. 
 
Livslångt lärande och Att lära sig om livet 
Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas 
lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. 
Vidare är en viktig uppgift för skolan att ge överblick och sammanhang. Skolan 
ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till 
att pröva egna idéer och lösa problem. Södermöre kommundelsnämnds inrikt-
ning är att skolan ska erbjuda en undervisning som, i ännu större utsträckning 
än i dag, är inriktad mot lärande i närsamhället. Skolan ska i samverkan med 
Södermöres verksamheter och företagarförening arbeta fram former för ge-
mensamma kontaktytor i samhället, t.ex. studiebesök och föreläsningar. 
 
På Södermöre kommundels högstadieskola pågår ett projekt där lärare, kurator 
och fritidsledare gått samman för att arbeta fram en kurs för att motverka into-
lerans och rasistiska uttryck på skolan. Huvudsyftet med projektet är att möta 
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och motverka intolerans hos eleverna men också att nå ut till föräldrar. Elever-
na ska bli stärka och deras förståelse för sig själva och andra ska öka. Målet är 
att efter avslutad kurs ska eleverna förstå hur antidemokratiska och rasistiska 
handlingar har sett ut i historien, hur de sker idag och vad det kan leda till. Må-
let är också att eleverna ska bli en bättre version av sig själva och deras förmåga 
att kunna göra självständiga val ska öka. För 2019 vill nämnden avsätta 30 tkr 
för Livslångt lärande och Att lära sig om livet. 

Beslut 
Södermöre kommundelsnämnd beslutar att fastställa utbildningspolitiskt pro-
gram 2019. 
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§ 47 

Omsorgspolitiskt program 2019 
Dnr SKDN 2018/0069 

Handlingar 
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-06-01 

Bakgrund 
Utifrån Kalmar kommuns fullmäktigemål att Kalmar ska bli en av Sveriges 30 
bästa äldreomsorgskommuner år 2020 vill nämnden göra prioriterade satsning-
ar för att målet ska uppnås i ett omsorgspolitiskt program. 
Till programmet knyts nämndens strategiska medel i respektive års budget. 
Syftet är att nämnden skall kunna sätta pengar direkt bakom satsningarna i det 
omsorgspolitiska programmet.  
Nämndens strategiska medel i Södermöre kommundelsnämnds budget för år 
2018 uppgår till cirka 250 tkr, vilket motsvarar cirka 0,4 % av Södermöres om-
sorgsbudget. 
 
För budgetåret 2019 vill nämnden göra följande satsningar: 
 

 
  tkr 

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

 
Summa 259  

 
Visionen för Södermöre kommundelsnämnd beslutades om år 2000 och gäller 
tills vidare. Södermöre kommundelsnämnd skall verka för:  
 
”Att skapa en bygd genomsyrad av delaktighet, samhörighet, kreativitet, lust och glädje”.  
 
Visionen för Södermöre kommundel skall användas som inspirationskälla för 
samtliga verksamheter i kommundelsförvaltningen. För Södermöre verksam-
heter inom omsorgen har visionen inspirerat till följande målbild:  
  
”I Södermöre kommundel genomsyras vård- och omsorgstjänsterna av hög kvalitet. Delak-
tighet, ett rehabiliterande förhållningssätt, individuell och personcentrerad omvårdnad och 
omsorg är ledstjärnor i verksamheten där omsorgstagaren både känner sig trygg och upplever 
meningsfullhet i tillvaron. Personal ges förutsättningar för att både utvecklas professionellt och 
att utveckla verksamheten. Organisationen arbetar integrerat och samverkan sker både inom 
och mellan enheter samt med andra externa aktörer. Allt i syfte att skapa en trygg och vär-
dig äldreomsorg som ger utrymme för lust och glädje. 

Socialt innehåll 
Sedan 1 januari 2011 finns värdegrund för äldre införd i socialtjänstlagen.  En-
ligt värdegrunden ska socialtjänstens omsorg om äldre inriktas på att äldre 
människor får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Socialstyrelsen re-
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kommenderar två gemensamma aktiviteter/vardag och en gemensam aktivi-
tet/helgdag.  
 
Det sociala innehållet är under 2019 ett fortsatt prioriterat fokusområde på 
vård och omsorgsboenden i Kalmar kommun. Enligt det omsorgspolitiska 
programmet 2018 har en handlingsplan upprättats och verksamheterna arbetar 
kontinuerligt efter handlingsplanen med utvecklingsarbete gällande sociala ak-
tiviteter. 
 
I verksamhetsplanen för Södermöre kommundelsnämnd fastställs årliga mål 
för verksamheten. Målet ”öka andelen omsorgstagare som är nöjda med utbu-
det av sociala aktiviteter i vård- och omsorgsboende” är utdelat till Södermöre 
kommundels tre vård- och omsorgsboenden som har uppdrag att skapa egna 
mål/aktiviteter kopplade till nämndmålet. Uppföljning av nämndmål och en-
hetsmål görs tertialvis på både nämnd- och enhetsnivå. Redovisning sker till 
nämnden i delårsrapport. För 2019 vill nämnden avsätta 120 tkr för detta än-
damål. 
 
IBIC – Individens behov i centrum 
Grunden i IBIC är med ett gemensamt synsätt och språk beskriva och 
dokumentera individens behov, resurser, mål och resultat. Det gemensamma 
synsättet och språket som används av handläggare och utförare utgår från 
WHO:s Internationella klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och 
hälsa, ICF. 
 
IBIC:s systematiska arbetssätt förutsätter en gemensam process, information 
som dokumenteras strukturerat utifrån ett gemensamt nationellt språk kan 
överföras mellan olika aktörer på ett säkert och entydigt sätt samt minska 
dubbeldokumentation. 
 
IBIC bidrar till regeringens vision att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på 
att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. 
Genomförandeplanen är ett hjälpmedel för personal inom äldreomsorgen där 
man utförligt beskriver vad brukaren har fått beviljat av biståndshandläggaren 
vid ett möte med brukaren.  
 
Använda nationellt fackspråk 
Ett gemensamt språk bidrar till att alla aktörer kring individen kan kommuni-
cera med varandra och underlättar samverkan i form av till exempel gemensam 
planering och teamarbete. För individen och de anhöriga blir det också tydli-
gare vad olika aktörer bidrar med och tar ansvar för. 
 
Ett gemensamt arbetssätt i hela landet 
IBIC:s arbetssätt innebär en gemensam ordning för dokumentation i indivi-
dens process inom socialtjänsten. Både handläggare och utförare använder sig 
av strukturerad information om behov, resurser, mål och resultat. Målet är att 
individens behov i det dagliga livet beskrivs på ett likvärdigt sätt i hela landet. 
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Sammanställa information 
Information som dokumenteras strukturerat gör det möjligt att följa upp indi-
videns resultat och värdera valet av insats, arbetssätt och metoder. Strukturerad 
information kan sammanställas både på individ- och gruppnivå för att studera, 
analysera och ta fram underlag för kvalitetsförbättring, verksamhetsutveckling 
och bidra till utveckling av en kunskapsbaserad socialtjänst. För 2019 vill 
nämnden avsätta 89tkr för detta ändamål. 

Hemtjänst 
En analys av verksamheten har gjorts och resulterat i beslut om gemensam 
planering och samordning för hemtjänsten i Södermöre kommundelsförvalt-
ning. För att vidareutveckla kvalitén inom hemtjänsten samordnas  
verksamheten av endast en person, vilket kommer att ge en helhetsbild över all 
omsorgstagare och effektivisera arbetet med att lägga resurserna där behoven 
finns. Målet är att se samordningsvinster och på så sätt kunna reducera restid 
mellan omsorgstagare. En fortsatt översyn genomförs under 2019 av hemtjäns-
tens organisation för att minska ökade kostnader. För 2019 vill 
nämnden avsätta 50 tkr för år 2019. 

Beslut 
Södermöre kommundelsnämnd beslutar att fastställa omsorgspolitiskt program 
2019. 
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§ 48 

Ungdomsrådet i Södermöre kommundelsnämnd 
Dnr SKDN 2018/0070 

Handlingar 
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-08-09 

Bakgrund 
I Södermöre kommundelsnämnd finns ett ungdomsråd. Ungdomsrådet utgörs 
av ungdomar från årskurs 5 upp till 24 år. Det är Södermöre kommundels-
nämnds önskan att det finns ett ungdomsråd mot bakgrund av nämndens de-
mokratiuppdrag. Ungdomars åsikter och synpunkter är viktiga för utvecklingen 
av bygden, för att ungdomar ska känna sig delaktiga i samhället och utveckling-
en av det. Det är viktigt att vi lyssnar till våra unga för att de ska trivas och 
förhoppningsvis stanna eller komma tillbaka hit, när de blir äldre.  

 

Det finns idag inga antagna förväntningar på ungdomsrådet mer än att det är 
ett brukarråd för Södermöre för alla, vilket gör att arbetet mellan förvaltningen 
och nämnden blir sårbart och personberoende. Därför föreslås en arbetsbe-
skrivning för hur ungdomsrådet och nämnden bör arbeta. 

Södermöre för alla och ungdomsrådet träffas 1 gång per månad under höst- 
och vårtermin. Fyra gånger om året eller efter behov, träffar ungdomsrådet 
tjänstepersoner på kommundelskontoret för att få information om vilka frågor 
som är aktuella. Ungdomsrådet ska delges information som rör:  

• kultur  
• fritid  
• skola   
• omsorg 

 

Södermöre kommundelsnämnd träffar ungdomsrådet en gång om året i en 
ungdomsdialog, eller efter behov. Nämnden avgör om ungdomsrådets syn-
punkter ska inhämtas i beslutsfrågor. Aktivitetspotten för ungdomar ska kunna 
användas av ungdomsrådet för kurser, studiebesök eller projekt som de vill 
göra inom rådet eller för andra ungdomar. 

 
Beslut 
Södermöre kommundelsnämnd beslutar att anta dokumentet ”Ungdomsrådet i 
Södermöre kommundelsnämnd”, enligt förvaltningskonstorets förslag. 
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§ 49 

Informationsärenden 
 

a) Resultat enkät matdistribution 
 

Kostchef Karolin Gleisner och enhetschef John Eliasson redogör för resul-
tat av enkäter gjorda av omsorgstagare i Kalmar kommun. Enkätsvar visas 
också för svaranden inom Södermöre kommundel och resultatet är posi-
tivt. 
 
b) Personalkontinuiteten på väg mot topp 30 

 
Kalmar kommun har som fullmäktigemål att Kalmar ska bli en av Sveriges 
30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020. Ett av de högst prioriterade må-
len för omsorgen är att öka den upplevda tryggheten bland omsorgstagare. 
Personalkontinuiteten mäts i hur många personer ur personalen i hemtjänst 
en omsorgstagare möter under en 14-dagarsperiod.  
Verksamhetsutvecklare Mia Lindgren redogör för hur personalkontinuite-
ten ser ut i Södermöre kommundel i jämförelse med Kalmar kommun och 
riket. Kalmar kommun har flera år i rad förbättrat statistiken gällande per-
sonalkontinuiteten och vid den senaste mätningen i maj visade att en om-
sorgstagare möter 13,92 personer under 14 dagar (rikssnitt 15 personer). 
Mätningen för Södermöre kommundel visar ett resultat på 11,83. 
 
c) Betalning vid bibliotekens evenemang 

 
2017 kom frågan från bibliotekarierna i Södermöre kommundelsförvaltning 
om det är möjligt att ta betalt för vissa evenemang i bibliotekets regi. Frå-
gan väcktes eftersom bibliotekarierna upplever att det inte kommer lika 
många besökare på publika evenemang som tidigare. En teori är att det är 
lättare att i sista stund besluta sig för att inte besöka ett evenemang när 
man inte betalt för en biljett. Ett annat perspektiv som blivit verklighet un-
der utredningens gång är att de evenemang som lockat en stor publik som 
inneburit att besökare inte fått plats i lokalen och några har fått vända i 
dörren Det är inte bra för bibliotekens publika verksamhet och det skapar 
irritation och frustration för alla inblandade.  
 
Södermöre kommundelsförvaltning fick i uppdrag att undersöka möjlig-
heten att införa biljetter till en kostnad samt att undersöka vad medborgar-
na tyckte i frågan. Detta gjordes genom en enkät till medborgarpanelen 
samt under en äldredialog. 
 
Kommundelsutvecklare Hanna Ivarsson redogör för två enkäter som läm-
nats för besvarande i två olika forum, en till medborgarpanelen och en en-
kät till besökarna i en äldredialog. 80 personer ur medborgarpanelen besva-
rade enkäten och 32 personer besvarade enkäten under äldredialogen. To-
talt har 112 invånare gett sin syn på förslaget. Av samtliga 112 responden-
ter uppgav 83 procent eller 93 personer att de kan tänka sig att betala för 
ett evenemang som hålls i bibliotekets regi. I frågorna till invånarna ville 
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förvaltningen veta vilka summor som de svarande kunde tänka sig att be-
tala för ett evenemang. Under äldredialogen uppgav de allra flesta max 50 
kronor medan de flesta som besvarade enkäten i medborgarpanelen angav 
50-70 kronor, tätt följt av max 50 kronor. 
 
Södermöre kommundelsförvaltning föreslår att det införs biljettpris på de 
evenemang som är av kommersiellt intresse, det vill säga de förfat-
tare/föreläsare som är kända för en större publik, under en försöksperiod 
på ett år. Därefter utvärderas systemet. Kommundelsförvaltningen föreslår 
införandet mot bakgrund av att besökare inte ska bli nekade inträde på 
plats grund av redan fullsatt lokal samt att sätta värde på kulturnäringar 
som är ett yrke precis som andra näringar. Ytterliggare en aspekt är att bil-
jettpris gör det möjligt att få ut mer kultur till invånarna alternativt att för-
stärk ett evenemang genom att exempelvis bjuda på fika/mat. 
Ärendet återkommer för beslut på sammanträde 2018-09-19 
 
d) Skylt mellan Påryd och Tvärskog 

 
Önskemål har kommit från näringslivsenheten gällande borttagning av in-
formationskylt mellan Påryd och Tvärskog. Södermöre kommundelsför-
valtning har förankrat ärendet med Södermöres företagarförening som inte 
har några invändningar. Södermöre kommundelsnämnd beslutar borttag-
ning av skylten, ärendet ombesörjs av näringslivsenheten. 
 
e) Elevernas och vårdnadshavare syn på verksamheten 2018 

 
Verksamhetsutvecklare Martin Westbrandt informerar om ”Elevernas och 
vårdnadshavarnas syn på verksamheten 2018”. Resultat och analys bygger 
på de årliga gemensamma kundenkäterna till elever och vårdnadshavare.  
Resultatet för 2018 visar på en stor nöjdhet från vårdnadshavare inom både 
förskola, skola och fritidshem. Resultatet visar också att eleverna känner sig 
trygga på skolorna och de känner att de får en god kvalitet på undervis-
ningen.  
 
Uppmärksammade områden som arbetas vidare med: 
- Bemanningsfrågan på förskolan.  
- Elevernas delaktighet gällande ordningsregler och arbetssätt.  
- Studiero (anges av både elever och vårdnadshavare).  
- Möjlighet att arbeta med skolarbete på fritidshemmet. 
 
f) Lägesrapport om nationella provens resultat 

 
Central rättning genomfördes i år på Södermöreskolan och på Brofästet 
under vecka 11-22. Sammanlagt har ca 18 700 prov rättats av 182 medver-
kande lärare.  
Verksamhetsutvecklare Martin Westbrandt informerar kring Södermöre 
kommundels resultat och uppmärksammade utvecklingsområden för nat-
ionella ämnesprov som genomförts i årskurs 3, årskurs 6 och årskurs 9. 
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g) Utdelning av Carl-Eriks och Carolina Hahns minnesfond 2018 
 
Fonden Carl-Erik och Carolina Hahns minne omfattar Hagbyskolan, Sö-
dermöre kommundelsnämnds skolverksamhet. Utdelning sker till en pojke 
och en flicka på Hagbyskolan. Beslut om utdelning fattas av Södermöre 
kommundelsnämnd efter förslag från Hagbyskolans rektor. Fondmedlen 
delas ut till den mest socialt begåvade pojken och flickan i årskurs 6 på 
Hagbyskolan. 
 
Beslut: 
- Eddie Romin 
- Elsa Olson Thomsen 
tilldelas 1 000 kronor vardera ur Carl-Erik och Carolina Hahns minne vid 
skolavslutningen den 15 juni 2018. 
 
Beslutet är taget av ordförande i Södermöre kommundelsnämnd, Elisabeth 
Gustavsson, i enlighet med Södermöre kommundelsnämnds delegations-
ordning. 
 
h) Kommande lokalprojekt 
 
Förvaltningschef Lena Thor redogör för kommande lokalprojekt i Söder-
möre kommundel.  
- Projektering nybyggnation av två avdelningar på Ljungbyholms förskola.  
- Rivning av ”paviljong” samt nybyggnation av fyra klassrum med tillhö-
rande grupprum, Ljungbyholmsskolan.  
- Biblioteket i Påryd, ej tidssatt projektstart. 
 

Beslut 
Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut med anledning av informat-
ionen 
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§ 50 

Lägesrapport kommundelsutveckling 
 
Kommundelutvecklare Hanna Ivarsson informerar: 
 
• Konst runt 

Invigning sker den 7 september klockan 16.00. Johan Persson (S) inviger 
med tal och Pernilla Fridh ger en konstvisning. Lördag klockan 13.00 håller 
FabFreddie i en barnaktivitet, ”Skapa konst med FabFreddie”. Alla är väl-
komna! 
 

• Pridefrukost 
Onsdag den 5 september mellan kl. 06.45-09.00 bjuder Södermöre kom-
mundelsförvaltning på frukost i temat Pride. Alla anställda och boende i 
kommundelen är välkomna.   
 

• Demokrativecka v.41 
Information ges angående demokrativeckan som hålls vecka 41 i Söder-
möre kommundel.  
- 4 oktober, föreningsdialog i Påryd.  
- 9 oktober, äldredialog, plats och klockslag anges senare..  
- 10 oktober, barnpanel på Halltorpsskolans mellanstadium.  
- 11 oktober, ungdomsdialog kl. 16 på fritidsgården ” Hobban” i Ljungby-
holm. Alla ungdomar är välkomna. 
- 13 oktober: Event Södermöre kl. 10-14 i Södermöreskolan och kommun-
delshuset i Ljungbyholm. 
 

Beslut 
Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut med anledning av informat-
ionen. 
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§ 51 

Förvaltningschefen informerar 
 
Förvaltningschef Lena Thor informerar: 
 
• Sommaren 2018 

Lena redogör för den varma sommaren som varit och vilka åtgärder som 
vidtagits.  
- Extra inköp av extra fläktar och parasoller till Södermöre kommundels 
äldreboenden. Lokala företag har välvilligt ställt upp och lånat ut fläktar.  
- Organisationen kring sommarvikarier har fungerat tillfredsställande. 
- En avdelning på förskola i Ljungbyholm flyttade sin verksamhet under en 
vecka för att få en svalare miljö. 
 
Arbete tillsammans med serviceförvaltningen och Rikshem ska påbörjas 
för att komma fram till hållbara lösningar framöver. 
 

• AktivtLiv i Södermöre kommundel 
- Maria Gustafsson, anställd på förskolan i Ljungbyholm, är Södermöre 
kommundels nya representant för AktivtLiv.  
- Hälsoinspiratörer har utsetts på alla enheter.  
- Förra omgången av ”Hälsoutmaning 100 dagar” var ett mycket uppskattat 
projekt. Över 1/3 av personalen i Södermöre deltog. Nu i höst startar en 
ny omgång där personal skickar in sina hälsomål och samlar poäng genom 
att utföra olika hälsofrämjande åtgärder/aktiviteter. 
- Två aktiviteter kommer att genomföras i höst, en orienteringsgrupp och 
en löpgrupp. 
 

• Personal 
Enhetschef på Ljungbyhemmet är fortsatt sjukskriven. Tillförordnad en-
hetschef sätts in under tiden 17 september till 9 december. 
 

• Kvalitetsgranskning av skolinspektionen 
Skolinspektionen ska genomföra en regelbunden kvalitetsgranskning av 
Pårydskolan. Syftet med regelbunden kvalitetsgranskning är att bidra till att 
höja utbildningens kvalitet i svensk skola genom att fokusera på en god ut-
bildning i en trygg miljö för alla elever. De fyra områden som granskas är: 
- Rektors ledarskap 
- Undervisning 
- Trygghet och studiero 
- Bedömning och betygssättning 
 
Skolinspektionen har också under våren genomfört en kvalitetsgranskning 
av undervisningen i idrott och hälsa på Södermöreskolan. Områden som 
granskats är: 
- I vilken utsträckning planerars och bedrivs undervisningen utifrån kurs-
planen? 
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- I vilken utsträckning genomförs undervisningen med allmändidaktiska 
kvaliteter? 
 
Rektor på Södermöreskolan har genom huvudman besvarat vilka åtgärder 
man planerar vidta på givna utvecklingsområden. 
 

• Äldreomsorgskvällar i Södermöre 
Verksamhetutvecklare Mia Lindgren tillsammans med enhetschefer plane-
rar höstens omsorgskvällar, ett utbildningstillfälle för samtliga anställda 
inom omsorgsverksamheten i Södermöre kommundel. Eftersom omsorgs-
verksamheten är igång 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, kan aldrig 
all personal träffas samtidigt. Av den anledningen är Södermöre kommun-
dels omsorgskväll uppdelad på tre kvällar, 9-11 oktober. 
 

• Extern revision 
Årligen genomförs externa revisoner av samtliga förvaltningar i Kalmar 
kommun ur ett kvalitet- och miljöperspektiv. Grunden är att Kalmar 
kommun är ISO certifierade. Syftet med revisionen som hålls vecka 42 är 
att säkerställa att ledningssystem underhålls, uppdateras och är effektivt för 
att möta verksamhetens mål.  
 

• Guldstund 
Södermöres guldstund är planerad till 30 januari 2019 i samband med 
nämndsmöte. 
 

Beslut 
Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut med anledning av informat-
ionen. 
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§ 52 

Kommande aktiviteter 
 
• Halltorpsdagen 1 september arrangeras av Halltorps byalag. 
• Mat- och miljömässa i Vita sand, 2 september. 
 

Beslut 
Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut med anledning av informat-
ionen. 
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§ 53 

Delegationsbeslut 
 
• E: 21 Förskolechefs/rektors beslut om att utreda och vidta åtgärder mot 

kränkande behandling. 

• F:1 Biståndshandläggares beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet 

• F:5 Biståndshandläggares Beslut om bistånd i form av avlösnings-
plats/korttidsboende 

 

Beslut 
Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut med anledning av informat-
ionen. 
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§ 54 

Anmälnings- och kännedomsärenden 
 
• Centrala samverkansgruppens protokoll 2018-06-12 

• Utdelning av Carl-Erik och Carolina Hahns minnesfond 2018 

 
Beslut  
Informationen om anmälnings- och kännedomsärenden noteras i protokollet. 
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