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Verksamhetsområde

Kommunfullmäktige
Kalmar kommun

Fastställande av förändring av verksamhetsområde för
Kalmar Vatten AB’s VA-anläggning

Den 1 januari 2007 tillkom Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster i kraft
och ersatte den tidigare VA-lagen.
I lag om allmänna Vattentjänster § 6 är det inte huvudmannen för vatten och
avlopp som fastställer verksamhetsområdet för vatten, avlopp och dagvatten.
Sådana områden skall fastställas av kommunfullmäktige.
Under det senaste året har det tillkommit eller planerats det för nya
bostadsområden i kommunen. Bolaget planerar att bygga ut VA-ledningar till
befintliga fastigheter i Lyckhult, Halltorp enligt VA-plan vilket medför att
verksamhetsområdena skall anpassas. Två avstyckade fastigheter i Boda,
Revsudden som ligger i omedelbar närhet av verksamhetsområde planeras att
ingå i verksamhetsområdet.
Områdena är markerat med prickar enligt bifogade kartor (Streckade linjer är
befintligt verksamhetsområde).
Förslag till beslut
Kalmar Vatten AB’s styrelse föreslår
Kalmar kommunfullmäktige att fastställa utökade verksamhetsområden för
vatten, spillvatten och dagvatten enligt kartnummer.
06016- 103e samt 06016- 110a gällande vattenförsörjning.
06016- 203e samt 06016- 210a gällande spillvattenförsörjning.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

2017-05-08

Ärendebeteckning

KS 2017/0574

Kommunfullmäktige

Godkännande av Kalmarsundsregionens
Renhållares köp av andel i Törneby solcellspark
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens
Renhållare (KSRR) köp av andel i Törneby Solcellspark.
Bakgrund
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) har tagit beslut om att bli delägare i
Törneby solcellspark genom köp av 1/60-del, vilket motsvarar 550 000 kronor.
Solcellsparken är belägen på Kalmar flygplats och kommer att bli framtida
granne med KSRR:s planerade återvinningscentral.
Enligt förbundsordningen får inte KSRR köpa andelar eller aktier i företag
utan medgivande av medlemskommunerna.
Köpet ligger i linje med KSRR:s miljöprofil och för medlemskommun utgör ett
godkännande av delägarskapet en ringa finansiell risk. Därför föreslås att
kommunfullmäktige godkänner att KSRR går in som delägare i Törneby
Solcellspark.

Urban Sparre
ekonomichef
Bilaga:
Skrivelse från KSRR

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│jonas.sverken@kalmar.se
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Handläggare

Marie Johansson
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Datum

2017-05-03

Ärendebeteckning

KS 2017/0515

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Revidering av kommunledningskontorets
dokumenthanteringsplan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar kommunledningskontorets
dokumenthanteringsplan och förslag till gallringsfrister.
Bakgrund
Uppdatering av kommunledningskontorets dokumenthanteringsplan sker
årligen i samarbete med enheterna.
Gallringsfrister
Arbete- och välfärdsenheten
• Dossié/ärenden- procapita 2 – G=5 år efter sista anteckning.
• Ärendekorrespondens – G=6 månader efter avslutat ärende.
Arbetsmiljöenheten
• Pappershandlingar som skannas in i journalsystemet 3Q får efter
kontroll gallras vid inaktualitet.
• Arbets-, hälso-, klimat- och ledarprofilbedömningar – GIA (= gallras
vid inaktualitet).
Ekonomienheten.
• Kvalitets- och miljönätverkets minnesanteckningar – G=10 år.
• Friskvårdsbidrag - blankett med originalkvitton – G=2 år.
Kontorsledning
• SAV – Samordning Arbete och Välfärd minnesanteckningar – G=2 år.
Vid uppdatering av dokumenthanteringsplanen tillkommer alltid bevarandevärda handlingar och andra ändringar pga. förändrade arbetssätt eller organisationsförändringar. Därför är det av stor vikt att arkivansvariga, arkivredogörare och ansvariga handläggare använder sig av dokumenthanteringsplanen
vid arkivering och gallring av myndighetens allmänna handlingar.
Marie Johansson
Kommunarkivarie
Bilaga
Kommunledningskontorets dokumenthanteringsplan

Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│Marie.a.Johansson@kalmar.se

KOMMUNLEDNINGSKONTORETS VERKSAMHETSHANDBOK
Fastställt av

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dokumentansvarig

Marie Johansson

Datum

2017-05-16
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Kommunledningskontorets Dokumenthanteringsplan
Läsanvisning
Mallen är förberedande för en verksamhetsbaserad arkivredovisning och ska användas för förvaltningarnas verksamhetsspecifika handlingar. För kommungemensamma
handlingstyper se den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen i verksamhetshandboken. Uppdatering sker en gång per år vid årsskiftet. Förslag till förändringar
skickas in till kommunarkivet löpande under året från kommunledningskontorets enheter. Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-06 att förvaltningarna får gallra diarieförda
pappershandlingar efter skanning till dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360. Från gallring undantas handlingar där underskrift krävs pga. krav i lagstiftningen,
omfattande handlingar och om handlingens format inte lämpar sig för skanning. Då det ser olika ut på förvaltningarna vilka handlingstyper som diarieförs så kan det i
förekomma att det står papper/digitalt vilket betyder att antingen finns den i pappersform eller digitalt eller både och då det i vissa falla diarieförs men att pappershandlingen
skickas till en annan förvaltning för förvaring och arkivering. För mer information se dokumentet ”Gallring av diarieförda pappershandlingar efter skanning till dokumentoch ärendehanteringssystemet Public 360” i vår gemensamma verksamhetshandbok.
Diariekod/strukturenhet – anger den kod/struktur som handlingen diarieförs och sorteras efter om inget annat anges.
Handlingsslag är en överordnad beteckning på olika handlingstyper. Exempel på handlingsslag är: protokoll där då handlingstyper är de olika protokoll som uppstår inom
respektive process/aktivitet. Handlingsslag ersätts då t.ex. med Protokoll och handlingstyp med samverkansprotokoll.
Media/beskrivning anger om det är papper eller digitalt.
Förvaringsplats kan vara en funktion (sekreterare/handläggare), fysisk plats (”lilla arkivet”), verksamhetssystem eller mapp på gemensam.
Sortering = Handlingarnas inbördes sorteringsordning, kronologisk, diariekod eller pnr (personnummerordning). Den sortering som anges följer handlingarna som ska till
kommunarkivet.
Bevara eller gallra anger om handlingen ska till kommunarkivet eller om den kan gallras och i så fall efter hur lång tid. T.ex. B=5 år betyder att handlingarna ska bevaras och
ska till kommunarkiv efter 5 år. Om det anges endast ett B betyder det att handlingarna bevaras på förvaltningen/enheten/ i verksamhetssystemet. G=10 år betyder att
handlingen får gallras efter 10 helår. Handlingar som skapats 2005 och har en 10-årig gallringsfrist får gallras först år 2016. GIA= gallras vid inaktualitet. Handlingar kan
gallras omedelbart eller när de inte längre behövs för verksamheten. Tiden för det kan anges i anmärkningsfältet vid behov. Gallringsfristen gäller oavsett om handlingen är
på papper eller digital.
I anmärkningsfältet finns utrymme för tilläggsinformation som rör handläggning eller hantering
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Arbete- och välfärdsenheten
Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Papper/digital

Platschef/
G:
Platschef/
G:
Platschef/
G:

Kronolo B=5 år
gisk
Kronolo GIA
gisk
Krono- G=3 år
logisk/
Alfabetisk

Papper

Chef-lilla
arkivet

Kronologisk

B=5 år

*Mentor till mentor
*Integrationsråd

Papper

Chef-lilla
arkivet

Kronologisk

B=5 år

*LÖK
*SFI utveckling; styr & arbetsgrupp

Allmän administration
Utvärdering av flyktingverksamheten

Papper/Digital
Papper/Digital

Kronologisk
-

B=5 år

Register över flyktingar

B=5 år

*Statistik
*Revision
Mottagningsblanketter/Procapita

Avtal om mottagande av flyktingar

Papper

Chef-lilla
arkivet
Chef-lilla
arkivet
Chef-lilla
arkivet

-

GIA

Gallras vid in aktualitet

Arbetsmarknad/Falkenbergshuset
PPP (pröva på praktik för gymnasieelever)
sammanställning
PPP övriga handlingar, underlag, svar på
enkät mm.
Anvisningsbeslut (arbetsmarknadspolitiskt
program)

Papper/digital
Papper/digital

Bevaras
(B)/Gallras (G)

Anmärkning

Flykting & Integration
Protokoll
Protokoll från möten med
frivilligorganisationer m.fl. som deltar i
mottagande av flyktingar
Referensgruppens protokoll
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

Anmärkning

Avtal mellan kommunen och
frivilligorganisationer
Projekt

Papper

-

B=5 år
B=5 år

Papper

Kronologisk
Kronologisk

*Röda korset
*Bilda

Klippärm

Chef-lilla
arkivet
Chef-lilla
arkivet
Chef-lilla
arkivet

Tolkrekvisitioner

Papper

Adm.

B=5år

Mottagningsbevis

Papper

Adm.

Underlag för återsökningar-kopior

Papper

Chef-lilla
arkivet
Chef-lilla
arkivet
Chef-lilla
arkivet
Chef-lilla
arkivet
Chef-lilla
arkivet
Chef-lilla
arkivet

Kronologisk
Kronologisk
Kronologisk
Kronologisk
Kronologisk
Kronologisk
Kronologisk
Alfabetisk

Papper

Utbetalningslistor-original Migrationsverket Papper
Statsbidragsansökningar

Papper/Digital

Underlag till statsbidragsansökningar

Papper/Digital

Utbetalningslistor över statsbidrag

Papper/Digital

Lägenhetskontrakt-original

Papper/Digitalt

Register över andrahandsbostäder

Digitalt

Uppsägning av lägenhetskontrakt-original

Papper

Chef/Adm. Alfabetisk
Lilla arkivet Kronologisk

B

*Eget info
*Material
*Broschyrer

B=5år
G=10 år
G=10 år
B=5
B=5
B=5
B=5
GIA

Efter kontraktstidens utgång under
förutsättning att hyresskuld inte
kvarstår
Ajourhålles

G=2 år

Efter kontraktstidens utgång
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Varningsbrev och uppsägningar

Papper

Besiktningsprotokoll, foton, film

Papper/Digital

Överklaganden med bilagor ang. Lgh

Papper

Flyktingmottagande
Dossié
- Etableringsplan; AF
- Praktikplatsformulär; AF, SFI
- Korrespondens
Beslut i enskilt ärende

Bevaras
(B)/Gallras (G)

Anmärkning

Lilla arkivet Kronologisk
Lilla arkivet Alfabetisk
Lilla arkivet Alfabetisk

G=2 år

Efter att ärendet avslutats

G=2 år

Efter att ärendet avslutats

G=2år

Efter att ärendet avslutats

Papper

Ansvarig
Pnr
handläggare

G=se
Gallras 6 månader efter avslutat ärende.
anmärkning

Digital

Ansvarig
Pnr
handläggare
Procapita- Pnr
ansvarig

B

Dossié/ärenden- Procapita 2

Digital

Ärendekorrespondens

Papper/digital

Sortering

Ansvarig
Pnr
handläggare

Procaita

G=5 år
Gallring sker vid årsskiftet det 6:e året.
efter sista
anteckning
G=se
Gallras 6 månader efter avslutat ärende.
anmärkning
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Arbetsmiljöenheten
Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Journal - företag
Avtal anslutna bolag

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

Anmärkning

Digital

Journalsystem
Journalsystem

Alfabetisk
Kronologisk

B

Journalsystem
Kick
Profildata
(Health
Profile
Institute
AB)

-

GIA

Kronologisk

GIA

Pappershandlingar som skannas kan
efter kontroll gallras vid inaktualitet.
Original till beställaren.
Pappershandlingar som skannas kan
efter kontroll gallras vid inaktualitet.
Pappershandlingar som skannas kan
efter kontroll gallras vid inaktualitet.
Original hos beställaren. Systemet tas
ur drift 2018.

Journalsystem

Pnr

B

Dokument, sammanställning, mätprotokoll, Digital
ergonomirond
Uppdragsbekräftelse

Digital

Arbetsprofilbedömning (APB)
Hälsoprofilbedömning (HPB)
Klimatprofilbedömning (KPB)
Ledarprofilbedömning (LPB)

Digital

Journal - patient
Audiogram
Brev och intyg
Journalanteckning
Journalkopior annan vårdinrättning
Provsvar
Remissvar från sjukvårdsinrättning
Sjukintyg
Vaccinationsjournal

Digital

B

Fr.o.m. 2017 skannas
pappershandlingar in i systemet och får
efter kontroll gallras vid inaktualitet.
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

Anmärkning

Papper

Arkivskåp

Pnr

B

Till kommunarkivet årsvis vid pension.
T.o.m. 2017.

Journal - tidbok
Tidbokningssystem

Digital

Journalsystem

Kronologisk

B

Övrigt
Kalibreringsprotokoll

Papper
Papper

Kronologisk
Alfabetisk

GIA

Träningskontrakt

Laboratoriet
Sjukgymnast

Arbetsskador, kopior t.o.m. 2015
Audiogram
Brev och intyg
EKG
Journalanteckning t.o.m. 2001-11
Journalkopior annan vårdinrättning
Provsvar
Remissvar från sjukvårdsinrättningar
Sjukintyg
Synjournal t.o.m. 2001-11
Vaccinationsjournal

G=1 år
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Brandkåren
Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Rapporter m.m.
Insatsrapporter

-

Utryckningsstatistik (Pb)
Tillsynsrapporter

Pärm

Stationsrapporter (SOS Alarm AB)

Pärm

Styrkeledar
-exp.
Kansli
Förebygga
nde-arkivet
Kansli

Riskinventering, riskanalys, utredningar

Pärm

Kassaskåp

Polisanmälan-protokoll/tillsyn

Pärm

Tillstånd brandfarliga varor

Mapp

Fbbibliotek
-

Tillsyn brandfarlig vara

-

Kansli

Journalblad över farligt avfall
Övningsjournal

Pärm
Pärm/data

Förebyggandearkivet (objekt)

-

Testprotokoll-andningsskydd, kemoch dykdräkter
Testprotokoll-fys

Pärm/data

Brandkåren
ÖvningsEnheten
Brandskyddsenheten
Rökverkstaden
Brandkåren

Pärm

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

-

G=5 år

Kronologisk
Kronologisk
Kronologisk
Kronologisk
Kronologisk
Kronologisk

B=5 år
B=5 år

Anmärkning

G=2 år
B=5 år
G=5 år
GIA
B=5 år
G=2 år
GIA

FastigGIA
hetsbeteckning
GIA
-

GIA

Sekretess
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Uppdragsbeskrivning för kommunens
skyddsjägare
Uppdragsbeskrivning för medlem i
kommunalt jaktlag

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

Anmärkning

Pärm

-

-

G

Gallras efter kontrakttidens slut

Pärm

-

-

G

Gallras efter kontrakttidens slut

13 (51)

Ekonomienheten
Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

Protokoll
Kvalitets- och miljönätverkets
minnesanteckningar

Digital

Kvalitetsoch miljösamordnaren/G:

Kronologisk

G=10 år

Kvalitetsarbete
Ansökan, lägesrapport, redovisning – ännu
bättre och social hållbarhet

Digital

Närarkiv/ DiarieÄrendekod
hanteringssystem
Kvalitetsoch miljösamordnare
n/G:

B

Kemikalielista, sammanställning
förvaltningarnas

Digital

B=5 år

Bokslutshandlingar
Värdehandlingsförteckningar
Revisionsbilagor
Årsjournaler
Handlingar rörande kommunens
pensionsskulder

Papper
Papper/digital

Arkivskåp
Tjänsterum
/databas

B=5 år
B=5 år
B=5 år
B=5 år

Budgetavräkningar

-

-

B=5 år

-

Anmärkning

Sista inlämningsår till kommunarkivet
Sista inlämningsår till kommunarkivet
Beräkning av pensionsskuld, underlag
till pensionsberäkningar. Bifogas som
specifikation till bokslut.
Sista inlämningsår till kommunarkivet
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

Tilläggsbudget

Papper/digital

Diariet

B=5 år

Huvudböcker med bilagor

Digital

Kontoplan med kodförteckning

Digital

-

B

Årsredovisning

Papper/digital

Diariekod

B=5 år

Underlag till årsredovisning

-

Ekonomisystem
Ekonomisystem
Ärendehanteringssystem
-

Diariekod
-

-

Delårsbokslut/Budgetuppföljning

Papper/digital

Ärendehanteringssystem

Diariekod

Se anmärk- Kan gallras efter avstämning eller när
ning
det inte längre behövs.
B=5 år

Papper
Papper/Digitalt
Papper
-

Arkivskåp
Arkivskåp
Arkivskåp
-

-

B=5 år
B=5 år
B=5 år
B=5 år

Sista inlämningsår till kommunarkivet

-

-

-

B=5 år

Sista inlämningsår till kommunarkivet

-

-

-

B=5 år

Sista inlämningsår till kommunarkivet

-

-

-

B=5 år

Sista inlämningsår till kommunarkivet

Koncernbokslutshandling
Förvärvsanalyser
Koncernårsredovisningar
Underlag till framställd koncernredovisning
Sammanställningar balansräkningar/
resultaträkning och finansieringsanalys
Sammanställningar interna fordringar och
skulder
Sammanställningar interna intäkter och
kostnader
Sammanställningar aktier/andelar i
dotterföretag

B

Anmärkning

Fr.o.m. 1998
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

Anmärkning

Övrigt
Akter, borgen/säkerheter

Papper

Närarkiv

-

G=10 år

Kvittens på återsänt pantbrev/inteckning

Papper

Närarkiv

-

B=5 år

Lånehandlingar, upptagna och utlämnade
lån

Papper

Tjänsterum -

G=10 år

Förvaltningsberättelse, stiftelser och
donationer
Kapitalkostnadslistor

-

-

B=5 år

Gallras 10 år efter borgensåtagandets
upphörande, kan innehålla ansökan,
borgensförbindelse, beslut, pantbrev.
OBS pantbrev återsändes. Kvitto på
återsänt pantbrev/inteckning bevaras.
När pantbrev återsänts ska kvittens på
återsänt/inteckning bevaras.
Efter att lånet är slutbetalt. Akten kan
innehålla pantbrev. Kvitto på återsänt
pantbrev bevaras.
Sista inlämningsår till kommunarkivet

Papper/digital

G=10 år

Kommunens pantbrev för egna fastigheter
(obelånade pantbrev)
Kvittenser, listor över utlämnade
kvittensblock
Kvitto, återlämnade värdehandlingar
Anläggningsregister, fastigheter, inventarier

Papper

Arkivskåp/ Ekonomisystem
Närarkiv
-

Papper

Tjänsterum -

G=2 år

Papper
Digital

Närarkiv
Databas

-

G=10 år
B=10 år

Papper
Papper

Arkivskåp Tjänsterum -

G=10 år
G=10 år

Deklarationer
Momsredovisning med underlag
Allmänna deklarationer

-

B

Årsvisa sammanställningar bevaras.
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Planering och uppföljning
Förvaltningarnas budgetförslag

Digitalt

Detaljspecifikationer m.m.
Budget och ekonomisk planering

Papper
Papper/digital

Dokument budgetunderlag

Papper/digital

Fonder
Urkunder
Ansökningar

Papper
Papper

Donationskommitténs protokoll
Deklarationer

Papper
Papper

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

Anmärkning

Ärendehanteringssystem
Tjänsterum Diariet
Diariekod
Tjänsterum -

G=10 år

(bevaras på respektive förvaltning)

Närarkiv
Tjänsterum
/Närarkiv
Närarkiv
Tjänsterum
/Närarkiv

-

B
B=5 år

-

B=5 år
G=10 år

Arkivskåp
Arkivskåp
Lilla arkivet
Nordea
Nordea
Arkivskåp
Arkivskåp

-

G=10 år
G=10 år
G=10 år
G=10 år
G=10 år
G=10 år
G=10 år

G=3 år
B=5 år
B=5 år

Kommunens och stiftelsers.

Ekonomi- och lönecenter
Ekonomihandlingar
Dagrapporter/dagjournaler
Kassaposter – inbetalningar
Kassaposter – utbetalningar
Plusgirolistor
Kontoutdrag
Bankgirolistor
Bankgirolistor autogiro

Papper
Papper
Digital
Digital
-

Sista utgallringsår
Sista utgallringsår
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

Anmärkning

Autogiroanmälan – medgivande
Autogiro div listor Bankgirocentralen
Autogiro, makulering eller ändring av
autogirobetalare

Papper
Papper
Papper/digital

Arkivskåp
Arkivskåp
-

-

G=2 år
G=10 år
G=2 år

Efter upphörande.

Anmälan e-faktura
Rättade fellistor
Momsredovisningar

Papper
-

Arkivskåp
Arkivskåp
-

-

G=2 år
G=10 år
G=10 år

Fakturering/kundreskontra
Bokförda betalningsuppdrag
Bokförings- och ekonomifiler, löner

Papper
Digital

-

G=10 år
G=2 år

Bokföringsjournaler
Debiteringssystem

Papper
Digital

-

G=10 år
G=10 år

Fakturajournal
Makulerade fakturor
Dubbelbetalade fakturor
Avstämningsuppgifter,
reskontra/redovisning
Listor över optiska inbetalningar
Betalningsförelägganden

Digital
Papper
Papper

Arkivskåp
Ekonomisystem
Arkivskåp
Didi
(debiterings
system)
Filserver
Tjänsterum
Tjänsterum

Inkassoärenden

Papper/Digital

Digital
Papper/Digital

-

Databas
Tjänsterum /Visma
Tjänsterum /Visma

Efter upphörande. Då ett autogiro ska
avslutas, makuleras eller ett
betalningsuppdrag ska makuleras.
Efter upphörande.
Sista utgallringsår
Sista utgallringsår

Gäller debiteringssystem för bland
annat äldreomsorg, vatten- och avlopp
och förskola.
G=10 år
PDF-filer
G=10 år
Devis/X 1997 G=10 år
Devis/X 1997 Se anmärk- Kan gallras efter avstämning eller när
ning
de inte längre behövs.
G=10 år
OCR-lästa
G=5 år
Efter avslutad fordran.
G=10 år

Efter att ärendet avslutas.
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

Betalda och återkallade kronofogden

Papper/Digital

-

G=10 år

Avskrivna ej sända till efterbevakning
Slutredovisningar, inkassoföretag
Underlag för registrering eller ändring av
kunder

Papper
-

Tjänsterum
/Visma
Tjänsterum
Tjänsterum
-

-

G=10 år
G=10 år
G=2 år

Sista utgallringsår

Löneadministration
Arvodesblanketter för politiker
Avisering till Försäkringskassan

Papper
Digital

G:

G=2 år
GIA

Efter mandatperioden.

Beslut och redovisning - utmätning
Bilersättningsavtal

Papper

Friskvårdsbidrag - blankett med
originalkvitton
Underlag för bankutbetalningar
Företagstabell
Individuella valet, fakturaspecifikation
Konteringsregister
Kontrollistor

Papper

Personalchef
-

Kronologisk
Pnr
-

G=2 år

-

G=10 år
GIA
G=10 år
GIA
GIA

Kontrolluppgifter

Digital

-

G=6 år

Listor på retroaktiv lön

-

Digital

Personalsystem
Personalsystem
-

G=2 år
GIA

Db-kod G=2 år
/Förvaltning

Anmärkning

Efter giltighetstidens utgång

Fr.o.m. 1999-02
Ajourhålls. Fr.o.m.1999
Fr.o.m.1998

Db-kod = Distributionskod.
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

Lönelistor

Digital

-

B

Lönelistor, familjehem

Digital

-

B

Löneskuld

-

Personalsystem
Personalsystem
-

Matriklar över personer som inte hade en
öppen anställning i Respons 1999-02-01
Procentfördelningslistor

Digital

CD-skiva

-

-

Redovisningslistor för kommunägda bolag
månad
Skattejämkningsbesked

-

-

-

Pnr

G=6 år

Underlag ny lön

-

-

G=2 år

Underlag till uppbördsdeklaration

-

Pnr

G=10 år

Utanordning/överenskommelse
uppdragstagare utan F-skattesedel
Årliga sammanställningar över
utbetalda pensioner
Övertidsjournaler, månad 1-11

-

Kontorsrum
Kontorsrum
Kontorsrum
-

-

G=6 år

-

-

-

B=5 år

Digital

Personalsystem

Db-kod B
/Förvaltning

Db-kod GIA
/Förvaltning
B
Db-kod GIA
/Förvaltning
-

Anmärkning

Sekretess
Ajourhålles
Finns även på mikrokort i
kommunarkivet

Överlämnas till resp. bolag efter varje
månad

Fr.o.m. 1999

20 (51)

Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Övertidsjournaler, sista för året

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Digital

Personalsystem

Db-kod B
/Förvaltning

Statistik
Konjunkturstatistik löner och sysselsättning Papper/digital
för primärkommunal sektor - SCB
Novemberstatistik - SKL

Bevaras
(B)/Gallras (G)

Anmärkning

G=2 år

Digital

Kontorsrum/L:
katalogen
L: katalogen -

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

Anmärkning

Papper/digital

Lilla
arkivet/
Ärendehanteringssystem
Lilla
arkivet/
Ärendehanteringssystem

Diariekod

B=5

Från 2013 årsvis.

Diariekod

G=2 år

Efter upphörande. Registreras
from 2014 i Public.

G=2 år

Kansli- och omvärldsenheten
Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

02.01

Avtal
Avtal inte ärendebundna t.ex. systemavtal

Avtal av rutinmässig karaktär, t.ex. avtal för Papper/digital
kopiatorer och dylikt
och städavtal, serviceavtal

21 (51)

Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

03.01

Media/beskrivning

Ekonomi
Portföljrapport Kalmar läns
pensionskapitalförvaltning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

Anmärkning

Närarkiv/
Ärendehanteringssystem

Diariekod

G=2 år

Rapport juni och december bevaras
övriga gallras.

Gäller för Public 360 användare.
Bifogas årligen diarieförda handlingar.

Förteckningar
Diariekodplan

Papper/digital

Public 360

-

B

Arkivförteckningar

Papper/digital

_

B

Förtroendevaldas samtycke, Internet

Pärm

Kommunarkivet/
Arkivförteckningssystem
Troman
ansvarig

Alfabetisk

G=4 år

Gallras efter varje mandatperiod

Förtroendevaldas uppdrag m.m. fr.o.m.
1988

Digital

-

B=8 år

Postlista
Värdehandlingsliggare

Pärm
-

Troman
lokal
databas
Postrum
Vaktmästeri

Kronologisk

G=2 år
G=10 år

Efter varje mandatperiod uttag på
papper samtliga uppdrag och
avsägelser.

Personal
Ansökan – extern
kurs/utbildning/konferens - blankett

Papper

Chef

-

GIA

Efter sista anteckning.
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Protokoll
Kommunfullmäktige inkl. voteringslistor

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

Anmärkning

Papper/digital

Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
G:

Kronologisk

B=5 år

Binds in med innehållsförteckning.

Kronologisk
Kronologisk
Kronologisk

B

Kronologisk
Kronologisk
Kronologisk
Kronologisk
Kronologisk
Kronologisk

B=5 år

Kommunfullmäktiges inspelade möten ljud/bild
Kommunfullmäktiges valberedning

Digital

Donationsstiftelsen

Papper

Närarkiv/
Papper
Närarkiv

Styrelseprotokoll för vuxenutbildningen
i Kalmar-Mörbylånga-Torsås
Brottsförebygganderådet minnesanteckningar
Tillgänglighetsrådets protokoll

Papper

Närarkiv

Papper

Pensionärsrådets protokoll

Papper

Planutskott

Papper

Justeringsanslag

Papper

Handläggare
Handläggare
Handläggare
Handläggare
Övergripande
Administratör

Papper

Papper

B=5 år
B=5 år

B=5 år

Handläggs av socialförvaltningen
original skickas till kansli- och
omvärldsenheten inför beslut i
kommunfullmäktige.
Original arkiveras av kansli- och
omvärldsenheten.

B=5 år
B=5 år
B=5 år
B=5 år

Med anteckning för datum.
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

01.02

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

Styrdokument
Styrande dokument (reglementen m.fl.)

Digital

Närarkiv/
Ärendehanteringssystem

Diariekod

B=5 år

Kvalitetsarbete
Arkivtillsyn - frågeformulär

Papper/digital
Digital

Tillsynsplan och rapport om genomförda
tillsynsbesök

Digital

Fövaltning
Fövaltning
Diariekod

GIA

Rapport vid tillsyn enligt arkivlagen

G:/Kommunarkivet
G:/Kommunarkivet
Ärendehanteringssystem

Digital

Server

-

B

Digital

Server

-

B

Visual Arkiv

Digital

Server

-

B

Övrigt
Kalmarsalen, godkännande av fridagar

Papper/digital

Kronologisk
Förvaltningsvis

G=2 år

Leveranskvitton

Kommunal
rådssekr.
Kommunarkivet/G:

Digitala system
Troman förtroendemannasystem (lanserat
1988)
Public 360

Anmärkning

B=5 år
B

G=5 år

Ärende- och
dokumenthanteringssystem.
Digitalt arkivförteckningssystem.

Pappershandlingen får gallras efter
kontroll vid skanning.
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

Kommunens revisorer
In- och utgående skrivelser

Papper

Närarkiv

B=5 år

Postlista

Papper

Närarkiv

Kronologisk
Kronologisk

B=5 år

Anmärkning

25 (51)

Arbetsmiljöenheten
Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Journal - företag
Avtal anslutna bolag

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

Anmärkning

Digital/Papper

3Q
(Miljödata
AB)/närarkiv
3Q

Alfabetisk

B/GIA

Bevaras på enheten i system 3Q.
Papper gallras vid förnyelse och avslut
av avtal.

B

Original till beställaren

3Q

Alfabetisk
-

Digital

3Q

Pnr

B

Bevaras på enheten i system 3Q

Papper

Arkivskåp

Pnr

B

Till kommunarkivet årsvis vid pension

Dokument, sammanställning, mätprotokoll, Digital
ergonomirond
Uppdragsbekräftelse
Digital
Journal - patient
Audiogram
Brev och intyg
Journalanteckning
Journalkopior annan vårdinrättning
Provsvar
Remissvar från sjukvårdsinrättning
Sjukintyg
Vaccinationsjournal
Arbetsskador, kopior t.o.m. 2015
Audiogram
Brev och intyg
EKG
Journalanteckning t.o.m. 2001-11
Journalkopior annan vårdinrättning

GIA

26 (51)

Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Provsvar
Remissvar från sjukvårdsinrättning
Sjukintyg
Synjournal t.o.m. 2001-11
Vaccinationsjournal
Journal - tidbok
Tidbokningssystem
Protokoll
Mätprotokoll/arbetsplatsbesök/
arbetsplatsanalyser, kopia
Övrigt
Arbetsprofilbedömning (APB)
Hälsoprofilbedömning (HPB)
Klimatprofilbedömning (KPB)
Ledarprofilbedömning (LPB)

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

Anmärkning

Papper

Arkivskåp

Pnr

B

Till kommunarkivet årsvis vid pension

Digital

3Q

Kronologisk

B

Bevaras tills vidare på enheten i 3Q

Digital

G:

Kronologisk

GIA

Original till beställaren

Digital

Kick
Profildata
(Health
Profile
Institute
AB)
3Q

Kronologisk

B

Original hos beställaren

Förvaltningsvis
Kronologisk
Alfabetisk

B

Ett exemplar till beställaren

Enkätsammanställning

Digital

Kalibreringsprotokoll

Papper

Träningskontrakt

Papper

Laboratoriet
Sjukgymnast

GIA
G=1 år
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Kommunikationsenheten
Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

1 år

G=2 år

Anmärkning

Kommunikation
Gemensam
server
Webbaserat
system
Ansvarig
handläggare

Annonsmanus och korrektur

Digital

Pressmeddelanden, inbjudningar

Digital

Personaltidningen

Papper

Samtycke fotografier på Internet

Papper

Närarkiv

Kontaktcenter
Ärendehantering

Digital

Streamflow Ärende- GIA
nummer
Ansvarig
Krono- B=5 år
handläggare logisk

Ärendestatistik per förvaltning, ärendetyp
och valda delar med bl.a. sociala medier

Papper/digital

Ligger i webbaserade systemet
MyNewsdesk

Kronologisk
Alfabetisk

B=5 år
GIA

Nationella evenemang
Sveriges Nationaldag
Årliga program
Pressmeddelande
Vänorter

Papper/digital
Papper/digital

Ansvarig
handläggare
Ansvarig
handläggare

Kronologisk
Kronologisk

1 ex bevaras

B=5 år
B=5 år

Excel sparas digitalt
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Diverse evenemang

Media/beskrivning

Papper/digital

Förvaringsplats

Sortering

Ansvarig
Kronohandläggare logisk

Bevaras
(B)/Gallras (G)

B=5 år

Anmärkning

Arborg Island, Arendal Norge,
Entebbe Uganda, Kaliningrad
Ryssland, Panevezys Lituaen,
Savonlinna Finland, Gdansk Polen och
Wismar Tyskland

Gdansk, Polen och Wismar, Tyskland
Årliga program
Deltagarförteckningar

Papper/digital
Papper/digital

Ansvarig
handläggare
Ansvarig
handläggare

Kronologisk
Kronologisk

B=5 år

Ansvarig
handläggare
Ansvarig
handläggare/
Ärendehanteringssystem

Kronologisk
Diariekod

B=5 år

Ansvarig
handläggare
Ansvarig
handläggare

Kronologisk
Kronologisk

B=5 år

B=5 år

Wilmington, USA
Diverse evenemang
02.13

Papper/digital
Papper/digital

Resestipendium – ansökningar, program
och slutrapport

B=5

Internationella evenemang
Hansedagarna

Papper/digital

Årliga program

Papper/digital

B=5 år

Luciafirande i Gdansk och
Schwedenfest i Wismar
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

Ansvarig
handläggare
Ansvarig
handläggare

Kronologisk
Kronologisk

B=5 år

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

Papper

Handläggare
Handläggare

Kronologisk
Kronologisk

B=5 år

Deltagarförteckningar

Papper/digital

Diverse evenemang

Papper/digital

Anmärkning

B=5 år

Kontorsledning
Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Protokoll
Plan- och investeringsberedningens
minnesanteckningar
SAV – Samordning Arbete och Välfärd
minnesanteckningar

Digital

G=5 år

Anmärkning
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Näringslivsenheten
Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

Samverkan externa aktörer
Avtal

Digital/papper

Avsiktsförklaringar

Digital/papper

Handlingar av vikt för samverkan

Digital/papper

Minnesanteckningar

Digital/papper

Ansvarig
handläggare
Ansvarig
handläggare

Diariekod
Diariekod/
Alfabetisk
Ansvarig
Diariehandläggare kod/
Kronologisk
Ansvarig
Kronohandläggare logisk

B=5 år

B

Digital/papper

Närarkiv/
G:

Lista inbjudna

Digital

G:

Event/
Kronologisk
Event/
Kronologisk

LNU, Kalmarsundsregionen,
Linnéstudenterna, Nia-nätverket,
Fairtrade city, Kalmar City, Kalmar
Science Park, Dessie

B=5 år

B=5 år

G=2 år

Event och sammankomster
Inbjudan

Anmärkning

G=3 år

Friska steg, Kalmar Co, Guldfesten,
Topp 100, Guldkontakt,
Franchisetorget, Inflyttarträffar, Mitt
Företag, Näringslivsrådet
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

Deltagarlistor

Digital

Närarkiv/
G:

G=3 år

Enkäter och sammanställningar

Digital/papper

Närarkiv/
G:

Minnesanteckningar

Digital/papper

Närarkiv/
G:

Redovisning från projektledarna

Digital/papper

Närarkiv/
G:

Tidningsartiklar, annonser urklipp

Papper

Närarkiv

Event/
Kronologisk
Event/
Kronologisk
Event/
Kronologisk
Event/
Kronologisk
Event/
Kronologisk

Kommunikation
Annonsmanus och korrektur
Kampanjer i sociala medier - skärmdump

Digital
Digital/papper

G:
Event
G:/ansvarig Kronohandläggare logisk

G=2 år
B=5 år

Nyhetsbrev från Näringslivsenheten

Digital/papper

B=5 år

Nyhetsbrev från Kalmarsundsregionen

Digital/papper

Samtycke fotografier på internet

Papper

Filmer

Digital

G:/ansvarig
handläggare
G:/ansvarig
handläggare
Ansvarig
handläggare
G:

Kronologisk
Kronologisk
Kronologisk
Kronologisk

B=5
år/GIA
B
B

Anmärkning

Enkäter kan gallras efter inaktualitet
efter sammanställning gjorts som
bevaras

tex budget

B

Ett ex
bevaras
GIA
B

Betalda egenproducerade kampanjer, ej
statusuppdateringar av obetydlig
karaktär
Ett ex bevaras
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

Anmärkning

Egenproducerat informationsmaterial

Digital/papper
Papper

Kronologisk
Kronologisk

B=5 år

Samtycke fotografier på internet

Ansvarig
handläggare
Ansvarig
handläggare

t ex broschyrer
Ett ex bevaras

Hemsändningsbidrag
Ansökan statsbidrag

Digital/papper

Diariekod

B=5 år

Beslut statsbidrag

Digital/papper

Diariekod

B=5 år

Avtal med handlare

Digital/papper

Närarkiv/
Ansvarig
handläggare
Närarkiv/
Ansvarig
handläggare
Närarkiv/
Ansvarig
handläggare

Diariekod

B=5 år

Övrigt
Mätningar

Digital/papper

Företagslistor

Digital

G:/ansvarig Kronohandläggare logisk
G:
Kronologisk

GIA

B
GIA

t ex Insikt, Näringslivsfakta, Svenskt
Näringsliv företagsklimat
t ex listor på begäran av andra aktörer,
inbjudningslistor till möten
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Personalenheten
Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

Protokoll
Personalutskottets protokoll

Papper/digital
Papper/digital

Förhandlingar med fackliga
organisationer
Intyg om vigsel

Papper/digital

Vigselprotokoll

Papper

Intyg om hindersprövning

Papper

Kronologisk
Kronologisk
Kronologisk
Kronologisk
Kronologisk
Kronologisk

B=5 år

Lokala översynsförhandlingar

Förhandlingschef
Förhandlingschef
Förhandlingschef
Ansvarig
handläggare
Ansvarig
handläggare
Ansvarig
handläggare

Utbildning
Utbildningskatalog

Digital

Kronologisk

B

Deltagarlistor

Digital

Handläggare/
Kursadministrationssystem
Handläggare/
Kursadministrationssystem

Kronologisk

B

Papper

B=5 år
B=5 år
B=5 år
B=5 år
B=5 år

Anmärkning
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

Studiematerial

Digital

Kronologisk
Kronologisk

B=5 år

Statistik över genomförd utbildning

Handläggare
Handläggare/
Kursadministrationssystem

Övrigt
Förteckning över fackliga företrädare

Digital

Förhandlingschef

Föreningsvis

GIA

Personalchef/enkätsystem
Handläggare
Rehabiliteringssystem
Närarkiv

-

GIA

Personal
Avslutningssamtal – vid egen uppsägning av Digital
tjänst-mall
Personalöversikt

Papper

Rehabiliteringsutredningar

Papper/digital

Personalakter

Papper

Anmärkning

B

Kronolo B=5 år
gisk
Pnr
B=5 år
Pnr

B

Vid uppnådd pensionsålder till
kommunarkivet. Innehåll se sid 33
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Personalakter
• Ansökningshandlingar med betygskopior och meritförteckning.
• Anställningsinformation/beslut (sida 1) (månadsanställda).
• Anställningsinformation/bilaga Vikariatsförordnande (som beslutas på delegation).
• Hälsodeklaration avseende tuberkulos.
• Behörighetsgivande utbildning, bevis/intyg.
• Arbetsskadeärenden (anmälan, läkarintyg, utredning, ansökan och beslut om ersättning) beslut om månadsersättning från AFA (Kopia på anmälan till
Arbetsmiljöenheten).
• Delägarbevis i Kalmar stads pensionskassa.
• Inregistreringsanmälan till Sveriges Kommunalanställdas Pensionskassa.
• Tjänstematriklar, såväl det sista för anställningen som fullskrivna.
• Matrikel/personkort: nyanmälan, avslutning.
• Inregistreringsanmälan till Kommunsektorns Pensions AB.
• Beslut om pensionsförmån.
• Uträkning av "kvalifikationsperiod" respektive pensionsberättigad anställning.
• Avslut av anställning - egen uppsägning, pension, personliga skäl eller uppsägning pga. arbetsbrist med avtal om avgångsvederlag/ersättning om sådan
gjorts.
• Beslut om anställningens upphörande – hel sjukersättning och Försäkringskassans beslut.
• Beslut om omreglering av anställning och Försäkringskassans beslut (på grund av sjukersättning).
• Betyg över anställningen.
• Vid dödsfall - arbetsgivarintyg, anmälan om avlidna arbetstagare försäkran, dödsfallsintyg med släktutredning och bouppteckningsintyg från
Kommunernas Försäkrings AB.
• Disciplinärenden (beslut, dokumentation, underlag och protokoll från överläggningar m.m. med misskötsamhetsärende om underlag för
disciplinärende).
• Omplaceringsärenden (beslut och utredning).
• Diskriminering eller kränkande särbehandling (dokumentation och utredning) om ärendet rör enskild.
• Riskbedömning och handlingsplan om ärendet rör enskild.
• Lex Sarah och Lex Maria kopia på beslut med notering om diariekod och diarienummer om ärendet rör enskild.
• Upphävande av sekretess – skriftlig fullmakt.
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Projekt- och exploateringsenheten
Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

07.01

Anmärkning

Ärende 360: Tomträtt
fastighetsbeteckning (del av, m fl)

07.01

Tomträtt
Tomträttsavtal

Papper/digital

07.01

Beräkning ny tomträttsavgäld

Papper/digital

07.01

Brev om ny avgäld

Papper/digital

07.01

Skriftlig acceptans från tomträttshavare

Papper/digital

07.01

Undertecknat tillägg tomträttsavtal

Papper/digital

01.01

Stämning till domstol

Papper/digital

Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Ansvarig
handläggare

Diariekod

B=5 år

Kronologisk

GIA

Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem

Diariekod

GIA

Diariekod

B=5 år

Diariekod

B=5 år

Diariekod

GIA

Datum ska finnas i brevet.
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

07.01

Papper/digital

Närarkiv/
Ärendehanteringssystem

Diariekod

B=5 år

Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Handläggare
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem

Diariekod

GIA

Diariekod

B=5 år

Diariekod

B=5 år

Kronologisk
Diariekod

GIA

Dom från domstol

07.01
Försäljning av anläggningstillgång

07.01

Förslag till beslut KS/KF

Papper/digital

07.01

Beslut om försäljning KS/KF

Papper/digital

07.01

Uppsägning av hyresgäst

Papper/digital

07.01

Förmedlingsuppdrag

Papper/digital

07.01

Värdering

Papper/digital

B=5 år

Anmärkning

Ärende 360: Försäljning
anläggningstillgång
fastighetsbeteckning (del av, m fl)
populärnamn.
Försäljning: se ”Försäljning av
fastighet”, diariekod 07.03.

Sekretess eventuellt möjligt
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

07.01

Besiktning

Papper/digital

Diariekod

B=5 år

07.01

Mottagna anbud

Papper/digital

Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem

Diariekod

B=5 år

Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem

Diariekod

B=5 år

Diariekod

GIA

Diariekod

B=5 år

07.03

07.03

Försäljning av fastighet,
marköverlåtelse genom
fastighetsreglering
(i det fall överlåtelsen ingår i genomförande
av detaljplan diarieförs den istället i det
ärendet, 08.07)
Värdering
Papper/digital

07.03

Förslag till beslut KS/KF

Papper/digital

07.03

Beslut om försäljning KS/KF

Papper/digital

Anmärkning

Ärende 360: Försäljning
fastighetsbeteckning (del av, m fl)
område/populärnamn
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

07.03

Reservation av tomtköpare villatomt

Papper/digital

07.03

Godkännande av tomtköpare

Papper/digital

07.03

Köpekontrakt, original

Papper/digital

07.03

Avtal och överenskommelse om
fastighetsreglering

Papper/digital

Bevaras
(B)/Gallras (G)

Anmärkning

Ansvarig
Kronohandläggare logisk

GIA

För företag: se markreservation 08.04

Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Kassaskåp

Diariekod

B=5 år

Original lämnas till köparen, arkivera
kopia.

Kronologisk
Diariekod

B=5 år

Två original skrivs, parterna tar var sitt

B=5 år

Ett original skrivs. Originalet lämnas
till Lantmäterimyndigheten. Kopia till
avtalspart.

07.03

Kvitto inbetald handpenning

Papper/digital

07.03

Beslut om bygglov

Papper/digital

07.03

Köpebrev

Papper/digital

07.03

Kvitto inbetald köpeskilling

Papper/digital

07.03

Lantmäteriförrättning

Papper/digital

Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Ansvarig
handläggare
Ansvarig
handläggare
Kassaskåp

Sortering

Kronologisk
Kronologisk
Kronologisk
Ansvarig
Kronohandläggare logisk

GIA

Närarkiv/
Ärendehanteringssystem

B=5 år

Diariekod

GIA
B=5 år
GIA

Original lämnas till köparen, arkivera
kopia

40 (51)

Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

07.03

Krav om årligt vite

Papper/digital

Diariekod

B=5 år

07.03

Godkänt slutbesked för huvudbyggnad

Papper/digital

Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem

Diariekod

B=5 år

Diariekod

B=5 år

Diariekod

GIA

Diariekod

B=5 år

Kronologisk
Kronologisk

B=5 år

Två original skrivs, parterna tar var sitt

B=5 år

Original

07.04

07.04

Förvärv av fastighet
(i det fall överlåtelsen ingår i genomförande
av detaljplan diarieförs den istället i det
ärendet, 08.07)
Värdering
Papper/digital

07.04

Förslag till beslut KS/KF

Papper/digital

07.04

Beslut om köp KS/KF

Papper/digital

07.04

Köpekontrakt

Papper

Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Kassaskåp

07.04

Köpebrev

Papper

Kassaskåp

Anmärkning

Ärende 360: Köp fastighetsbeteckning
(del av/ m fl) område/populärnamn
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

07.04

Ansökan lagfart

Papper/digital

Diariekod

GIA

07.04

Lagfartshandling

Papper/digital

Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem

Diariekod

B=5 år

Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv

Diariekod

B=5 år

-

B=5 år

08.01

Anmärkning

Ärende 360:

08.01

Samhällsplanering
(som inte hanteras av PBL)
Handlingsplan

Papper/digital

08.01

Utredningar/sammanställningar

Papper

08.02

Bygglov
Underrättelse om bygglovsansökan

Papper/digital

Närarkiv/
diariet

Diariekod

G=2 år

08.02

Yttrande om bygglovsansökan

Papper/digital

Närarkiv/
diariet

Diariekod

G=2 år

08.02

Inte bara ”stora” utredningar utan även
Siffror om Kalmar, PM om
bostadsmarknaden, studenters boende,
kärnverksamhet mm. Såväl interna
rapporter som från andra förvaltningar
eller konsulter
Ärende 360: Bygglov
fastighetsbeteckning (del av, m.fl.)
Registrator skapar ärende i 360,
stämplar och scannar underrättelsen
och sätter in det i närarkiv
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

08.02

Papper

Ansvarig
Kronohandläggare logisk

Underrättelse om beslut om bygglov

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

G=2 år

08.03
Detaljplan
08.03

Detaljplanebeställning/projektdirektiv

Papper/digital

08.03

Uppdragsbekräftelse, kopia från annan
enhet

Papper

08.03

Förfrågningsunderlag

Papper/digital

08.03

Offert/anbud

Papper/digital

08.03

Tilldelningsbeslut

Papper/digital

08.03

Uppdragsbekräftelse/avtal

Papper/digital

Anmärkning

Ärende 360: Detaljplan
fastighetsbeteckning (del av, m fl)
område/populärnamn

Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Ansvarig
handläggare

Diariekod

B=5 år

Kronologisk

GIA

Från detaljplanehandläggare

Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem

Diariekod

B=5år

Upphandling av konsult

Diariekod

B=5år

Upphandling av konsult. Sekretess
fram tills tilldelningsbeslut.

Diariekod

B=5 år

Upphandling av konsult

Diariekod

B=5 år

Upphandling av konsult
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

Anmärkning

08.03

Utredningar

Papper/digital

Diariekod

B=5 år

Ex arkeologi, kulturmiljö, markmiljö,
geo, buller m m

08.03

Avtal med fastighetsägare/exploatör

Papper/digital

Diariekod

B=5 år

Om ej reglering i markanvisning

08.03

Plankostnadsavtal

Papper/digital

Diariekod

B=5 år

08.03

Gatukostnadsersättning

Papper/digital

Diariekod

B=5 år

08.03

Samrådshandling

Papper/digital

Diariekod

G=5 år

08.03

Samrådsyttrande till SBK

Papper/digital

Diariekod

B=5 år

08.03

Utställningshandling

Papper/digital

Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem

Diariekod

B=5 år

Original hos SBK
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

08.03

Lagakraftshandling

Papper/digital

Diariekod

B=5 år

08.03

Kommunikation

Papper/digital

Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Capitex

Diariekod

B=5 år

08.04

Papper/digital
Tomtkö

08.04

Regler för tomtkön

Papper/digital

08.04

Allmän information

Papper/digital

08.04

Ansökningar

Digital

08.04
08.04

Grävtillstånd
Underrättelse ansökan

Papper/digital

Närarkiv/
Ärendehanteringssystem

Diariekod

Anmärkning

Synpunkter från och kontakt med
allmänhet.
Ärende 360: Tomtkö dokumentnamn

Diariekod

B=5 år

Diariekod

B=5 år

Kronologisk

GIA

Diariekod

B=5 år

Ej information om nya tomter.

Ärende 360: Grävtillstånd ledningstyp
adress företag
Registrator skapar koppling till tidigare
ärende i 360, stämplar och scannar
underrättelsen och sätter in det i
närarkiv
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

Anmärkning

08.04

Papper/digital

Närarkiv/
Ärendehanteringssystem

Diariekod

B=5 år

Handläggare skriver yttrande som epost och checkar in i 360 samt sätter
kopia i närarkiv

Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem

Diariekod

B=5 år

Diariekod

B=5 år

Diariekod

B=5 år

Diariekod

B=5 år

Diariekod

GIA

Yttrande om ansökan

08.04

08.04

Markanvisningstävling
(i det fall tävling ingår i genomförande av
detaljplan diarieförs tävlingen istället i det
ärendet, 08.07)
Tävlingsunderlag

Papper/digital

08.04

Tävlingsbidrag

Papper/digital

08.04

Utvärdering

Papper/digital

08.04

Beslut

Papper/digital

08.04

Information till tävlande om beslut

Papper/digital

Ärende 360: Markanvisningstävling
fastighet (del av, m fl)
område/populärnamn.
Förutsättningar för tävlingen tex
tävlingsprogram, undersökningar med
mera

46 (51)

Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

Anmärkning

08.04

Papper/digital

Närarkiv/
Ärendehanteringssystem

Diariekod

B=5 år
/GIA

Kommunikation av vikt för ärendets
gång bevaras, övriga gallras vid
inaktualitet

Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem

Diariekod

B=5 år

Diariekod

GIA

Diariekod

B=5 år

Besked om kommunen vill gå vidare
eller avböjer

Diariekod

B=5 år
/GIA

Kommunikation av vikt för ärendets
gång bevaras, övriga gallras vid
inaktualitet

Diariekod

GIA

Kommunikation

08.04

08.04

Markreservation
(i det fall reservationen ingår i
genomförande av detaljplan diarieförs den
istället i det ärendet, 08.07)
Ansökan

Papper/digital

08.04

Svar om handläggning

Papper/digital

08.04

Svarsbrev

Papper/digital

08.04

Kommunikation

Papper/digital

08.04

Förslag till politiskt beslut

Papper/digital

Ärende 360: Markreservation fastighet
(del av, m fl) område/populärnamn
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

08.04

Politiskt beslut

Papper/digital

Närarkiv/
Ärendehanteringssystem

Diariekod

B=5 år

08.04

Övriga markärenden
Gatukostnadsutredning

Papper/digital

Diariekod

B=5 år

08.04

Markundersökning

Papper/digital

Diariekod

B=5 år

08.04

Ansökan om förrättning

Papper/digital

Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem

Diariekod

B=5 år

08.04

Beslut om förrättning (akt)

Papper/digital

Närarkiv/
Ärendehanteringssystem

Diariekod

B=5 år

08.04

08.07
Genomförande detaljplan

Anmärkning

Om ej inom detaljplan/genomförande:
Ärende 360: Gatukostnadsutredning
fastighetsbet. (del av, m fl)
område/populärnamn
Om ej inom detaljplan/genomförande:
Ärende 360: Markundersökning
fastighetsbet. (del av, m fl)
område/populärnamn
Om ej inom detaljplan/genomförande/
försäljning:
Ärende 360: Lantmäteriförrättning
fastighetsbet. (del av, m.fl.)
område/populärnamn
Om ej inom detaljplan/genomförande:
Inom ärende ovan.
Ärende 360: Genomförande detaljplan
fastighetsbeteckning (del av, m.fl.)
område/populärnamn.
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

Anmärkning

Papper/digital

Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem

Diariekod

GIA

Skickas till lantmäteriet.

Diariekod

B=5 år

Beslut från lantmäteriet.

Diariekod

B=5 år

Diariekod

GIA

Diariekod

B=5 år

08.07

Dokument som berör
fastighetsrättsliga genomförandet och
utbyggnad av allmän platsmark.
Ansökan om förrättning

08.07

Beslut om förrättning från lantmäteriet (akt) Papper/digital

08.07

Gatukostnadsersättning

Papper/digital

08.07

Exploateringsbeställning

Papper/digital

08.07

Ritningar, illustrationer med mera

Papper/digital

Dokument som berör
markanvisningstävling

Worddokument
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

Anmärkning

08.07

Tävlingsunderlag

Papper/digital

Diariekod

B=5 år

Förutsättningar för tävlingen t.ex.
tävlingsprogram, undersökningar med
mera

08.07

Tävlingsbidrag

Papper/digital

Diariekod

B=5 år

08.07

Utvärdering

Papper/digital

Diariekod

B=5 år

08.07

Beslut

Papper/digital

Diariekod

B=5 år

08.07

Information till tävlande om beslut

Papper/digital

Diariekod

GIA

08.07

Kommunikation

Papper/digital

Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem

Diariekod

B=5
år/GIA

Dokument som berör markreservation

Kommunikation av vikt för ärendets
gång bevaras, övriga gallras vid
inaktualitet
Ärende 360: Markreservation fastighet
(del av, m fl) område/populärnamn

50 (51)

Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

08.07

Ansökan

Papper/digital

Diariekod

B=5 år

08.07

Svar om handläggning

Papper/digital

Diariekod

GIA

08.07

Svarsbrev

Papper/digital

Diariekod

B=5 år

Besked om kommunen vill gå vidare
eller avböjer

08.07

Kommunikation

Papper/digital

Diariekod

B=5 år
/GIA

Kommunikation av vikt för ärendets
gång bevaras, övriga gallras vid
inaktualitet

08.07

Förslag till politiskt beslut

Papper/digital

Diariekod

GIA

08.07

Politiskt beslut

Papper/digital

Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem

Diariekod

B=5 år

08.06
Miljö – förorenad mark

Anmärkning

Ärende 360: Förorenad mark fastighet
(del av, m.fl.) område/populärnamn
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Myndighet

Kommunstyrelsen
Diariekod/
Handlingar
strukturenhet

Media/beskrivning

Förvaringsplats

Sortering

Bevaras
(B)/Gallras (G)

08.06

Kommuniceringsbeslut

Papper/digital

Diariekod

B=5 år

08.06

Föreläggande

Papper/digital

Diariekod

B=5 år

08.06

Slutrapport

Papper/digital

Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem
Närarkiv/
Ärendehanteringssystem

Diariekod

B=5 år

Anmärkning

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

2017-05-09

Ärendebeteckning

KS 2017/0544

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plan för resursbortfall inom samhällsviktig
verksamhet i Kalmar kommun – beslut om
remiss
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sända Plan för resursbortfall
inom samhällsviktig verksamhet i Kalmar kommun på remiss till berörda
instanser.
Bakgrund
Den tidigare planen för pandemi är inaktuell. Plan för resursbortfall är tänkt att
ersätta pandemiplanen och är mer omfattande än bara just pandemi. Planen
reglerar hur Kalmar kommun ska hantera ett större personellt bortfall. Det
finns flera orsaker, vilka nämns i planen, till att personalstyrkan hastigt skulle
kunna minska på ett sådant sätt att kommunen inte kommer att kunna lösa sina
samhällsviktiga uppgifter. För att en sådan plan ska kunna fungera krävs det att
respektive verksamhet har planerat detta på ett sådant sätt att man vet vilka
verksamheter som kan prioriteras bort och vilka man måste prioritera.
Ett exempel är att om Ölandsbron tas ur drift så kommer ca 8 % av
kommunens anställda att få svårt att ta sig till arbetet. Det kommer att ta ca en
vecka innan trafikverket har fått hit en färja med någorlunda kapacitet och inte
ens med det kommer problemet att vara löst.
De samhällsviktiga verksamheterna inom kommunen har nu gjort detta arbete
vilket mynnat i en sammanställning med förklarande text. Arbetstagarorganisationerna har fått information redan i ett tidigt skede.
Planen föreslås nu skickas på remiss till berörda instanser och beräknas antas
under hösten 2017.
Peo Carlsson
säkerhetssamordnare

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│anette.mellstrom@kalmar.se

KS 2017/0544

Bilaga:
Plan för resursbortfall inom samhällsviktig verksamhet
Remissinstanser:
Kommunledningskontoret
Barn- och ungdomsnämnden
Socialnämnden
Omsorgsnämnden
Södermöre kommundelsnämnd
Servicenämnden
Kalmar Vatten AB
Kalmar Energi AB
Kalmarsundsregionens renhållare
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Plan för resursbortfall inom samhällsviktig verksamhet
Planen ersätter pandemiplanen från 2009 samt bilaga till Kalmar kommuns pandemiplan 2009.

Bakgrund:
Kalmar kommun har tidigare haft en pandemiplanering med bilagor som anger kapaciteten hos en viss verksamhet vid ett visst mått av personell
frånvaro. Planen är från 2009, d.v.s. samma år som Sverige i sin helhet påverkades av svininfluensan och de flesta myndigheter snabbt tog fram en
plan för att kunna prioritera verksamhet och vaccinering av nyckelpersonal.
Efterhand som kommunens verksamheter har förändrats, både organisatoriskt och i fråga om verksamhet, har planen fått felaktigheter som idag inte
går att applicera på kommunens verksamhet. Det är dessutom rimligt att enbart ta fram en plan för den samhällsviktiga verksamheten, d.v.s. den
verksamhet som alltid måste fungera, se nedan.
En pandemi eller motsvarande skulle kunna ge upphov till en sänkning av kommunens servicenivåer på grund av att den personella numerären inte
kan hållas. Det är dock inte enbart en pandemi som kan ge upphov till detta utan allt som påverkar hur anställda kan ta sig till och från sin arbetsplats
tillsammans med andra hinder för att utföra sitt arbete. Det kan till exempel handla om att Ölandsbron tas ur drift vilket initialt skulle omöjliggöra för
anställda som bor på Öland att ta sig till sitt arbete. På lite längre sikt skulle naturligtvis läget förbättras med färjor men det skulle fortfarande innebära
problem för någon att ta sig mellan Öland och fastlandet. Det skulle också kunna handla om en väderhändelse som exempelvis stormen ”Gudrun”
med begränsning i vägnätet samt avbrott i el-, värme- och vattenförsörjning. Med anledning av dessa anledningar finns det skäl att förbereda
kommunal samhällsviktig verksamhet för personalbortfall snarare än en pandemi.
I en del fall skulle vi kunna beskriva resursbortfall som kritiska beroenden. Om en förskola tvingas stänga under en viss tid utan att kunna hänvisa
barnen till en annan förskola skulle ett antal föräldrar tvingas stanna hemma. Sannolikt arbetar några av dessa inom kommunen i någon tjänst som
skulle kunna vara samhällsviktig.
Under en kort period klarar vi med hjälp av inkallning av vikarier och övertidsarbete att lösa en uppkommen situation men på lite längre sikt är detta
inte en hållbar lösning. Tidsintervallerna ser olika ut för olika verksamheter och det är detta som beskrivs i denna plan.
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Samhällsviktig verksamhet:
Vad som är samhällsviktig verksamhet är upp till kommunen att avgöra. Begreppet samhällsviktig verksamhet förklaras av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, MSB, som:
”Vårt samhälle måste fungera även vid en allvarlig kris och när det gäller krisberedskap är vissa samhällsfunktioner viktigare än andra. Det är dels de verksamheter som
måste fungera för att vi inte ska hamna i allvarliga kriser, dels de som ska hantera kriser när de väl inträffar” 1

Process:
Representanter för de samhällsviktiga verksamheterna har tillsammans enats om en grundstruktur för att hantera ett omfattande resursbortfall. Kalmar
Vatten hade en färdig plan för detta och resterande verksamheter kom överens om att följa denna plan genom att använda den som mall.
I processen blev det tidigt tydligt att arbetsgruppen måste ta fram olika nivåer av numerärt bortfall. Det stod också klart att respektive verksamhet
måste koppla prioriterade verksamhetsområden till ett visst bortfall, detta ledde till att verksamheterna måste prioritera sin egen verksamhet utifrån en
sådan situation.
Arbetsgruppen har samlats vid tre tillfällen hittills. Ett första möte som syftade till att förklara varför Kalmar kommun måste ha en uppdaterad plan
och varför den gamla pandemiplanen inte bedöms tillräcklig. Vid det första mötet bestämdes att Kalmar Vattens plan skulle vara en riktlinje.
Vid det andra mötet stämde gruppen av hur långt man hade kommit och hur man såg på prioriteringen av sin egen verksamhet. För att tydliggöra
prioriteringarna så kom gruppen fram till att verksamheten i någon form måste beskrivas. Bortfallsnivåerna ska vara angivna i procent eller delar av
och verksamheten avgör själv vilka nivåer som ska utgöra brytpunkter.
För betydelsen av samhällsviktig verksamhet kan vissa befattningar inom en viss verksamhet bedömas som viktigare än en annan. Detta anges då i
texten för respektive samhällsviktig verksamhet.
Vid det tredje mötet samlas gruppen för att fastställa innehållet i dokumentet, detta görs den 18/1 2017. Inför tredje mötet kompletteras gruppen med
representant från Serviceförvaltningen

1

MSB – Vägledning för samhällsviktig verksamhet
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Avgränsningar:
Endast samhällsviktig verksamhet har bedömts ha ett behov av plan för resursbortfall
(exempel: Kultur- och Fritidsförvaltningen bedriver ingen samhällsviktig verksamhet. Om förvaltningen skulle drabbas av ett bortfall kan man enkelt t.ex. stänga fritidsgårdar
eller simhallen för att på så sätt prioritera om personal internt eller bistå samhällsviktig verksamhet med personalresurser).
Varje verksamhet tar själv bort de arbetsområden som inte är samhällsviktiga
(exempel: om brandkåren drabbas av ett personalbortfall bortprioriteras utbildnings- och tillsynsverksamhet för att frigöra personal med brandmanskompetens)
Det är däremot lämpligt att verksamhet, som inte är samhällsviktig, tar fram en handlingsplan utifrån riskbedömning i den kommunövergripande riskoch sårbarhetsanalysen kapitel 6 punkterna S1 (Pandemi), S2(Legionella), S3(Smittspridning), V2(Oväder) och T4(Ölandsbron ur funktion).
Södermöre kommundelsförvaltning faller under Barn- och ungdomsförvaltningen respektive Omsorgsförvaltningen
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Följande verksamheter berörs:
Kommunledning och företagshälsovård Kommunledningskontoret
Räddningstjänst
Kalmar Brandkår
Barnomsorg och utbildning
Barn- och ungdomsförvaltningen, Södermöre Kommundelsförvaltning
Socialtjänst
Äldreomsorg
Dricksvattenproduktion
El- och värmedistribution/produktion
Sophantering
Service och support

Socialförvaltningen
Omsorgsförvaltningen, Södermöre Kommundelsförvaltning
Kalmar Vatten AB
Kalmar Energi
KSRR
Serviceförvaltningen

Följande har deltagit i arbetet:
Peo Carlsson
Roger Andersson/Gert Friberg
Wolfgang Friedh
Niklas Stånggren
Pierre Börjesson
Linn Sjögren
Joachim Andersson
Liselotte Carius
Christina Karlberg

Kalmar kommun, Säkerhetssamordnare
Kalmar Brandkår
Barn- och ungdomsförvaltningen
Socialförvaltningen
Omsorgsförvaltningen
Kalmar Vatten
Kalmar Energi
KSRR
Serviceförvaltningen
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Kommunledningskontoret
Förvaltningens viktigaste uppgift är att utöva ledning och stöd för kommunens övriga verksamheter. I en krissituation kan Krisledningsnämnden 2
(KSAU) överta den direkta ledningen över enskild eller samtliga förvaltningar. I normalfall (och även under kris 3) leds förvaltningarna av
kommundirektören. För att leda kommunen vid en krishändelse krävs en stödjande stab 4. Staben utgörs av medlemmar från flera förvaltningar och
bolag.
Arbetsmiljöenheten bedöms i en epidemi- eller pandemisituation kunna få i uppgift att vaccinera (på delegation från Kalmar Läns Landsting) personal
inom Kalmar kommun. Med sex personer som vaccinerar (på delegation av företagsläkaren) kommer man att kunna vaccinera 200 personer per dag.
Detta skulle göra 4000 personer på en period om fyra veckor. Företagshälsovården prioriterar bort all verksamhet som inte räknas som akut och man
kommer att tvingas att förändra i rutinen avseende ifyllnad av hälsodeklarationer vilka fylls i på papper och registreras i efterhand.
Kalmar Brandkår svarar för bland annat räddningstjänst inom Kalmar kommun.
Beredskap upprätthålls dygnet runt med 20 brandmän och chefer fördelat på styrkor belägna i Kalmar centralort samt i Rockneby, Voxtorp och Påryd.
Normalt hålls de stipulerade styrkorna. Undantaget kan vara tillfällig personalbrist vid styrkorna med deltidstjänstgörande personal.
För ledning finns en styrkeledare, ett yttre befäl samt en RCB. Samtliga dessa kan fungera som räddningsledare per definition i ”Lagen om skydd mot
olyckor (LSO)”. Högsta chef är räddningschefen i beredskap, RCB.

Se reglemente för krisledningsnämnd samt krisledningsplanen
Ansvarsprincipen enligt MSB ” Arbetet med samhällets krisberedskap utgår från ansvarsprincipen, vilket innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala
förhållanden har motsvarande ansvar under kris- och krigssituationer”.
4 Se krisledningsplanen
2
3
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När en situation med brist på utbildad personal uppstår så ageras enligt nedan, alternativt enligt RCB:s bestämmande.
1. Personal vid de olika styrkorna beordras att tjänstgöra utanför ordinarie arbetstidsmått. Brandskyddsenhetens och Utbildningsenhetens arbete
ställs in och personalen övergår i enbart operativ tjänstgöring.
2. Styrkereduktion på deltidsstyrkorna. Omfördelas till heltidsstyrkan.
3. Styrkereduktion på heltidsstyrkan. Samråd med andra kommuner. Låna personal.
4. Brandkåren bildar en eller två styrkor av kvarvarande personal på hel och deltid som utplaceras strategiskt inom kommunen.
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Till samhällsviktig verksamhet inom Kommunledningskontoret räknas:
Kommunledning

Ledningsfunktion

Krisledningsnämnd
Krisledningsstab
Arbetsmiljöenhet 6
Kontaktcenter
Kalmar Brandkår

Politisk ledning
Ledningsfunktion
Hälso- och sjukvårdsfunktion
Kommunikation
Räddningstjänst

Verksamheter

Kommunledning

Hög risk

Mellan risk

Låg risk

x

Krisledningsnämnd

Kommundirektör, Förvaltningschefer, bolagschefer,
förbundschef 5
KSAU
27 pers från olika delar av kommunens verksamheter
10 pers
RCB, Heltidsstyrka samt 3 x Deltidsstyrka

Genomsnittlig
minimibemanning

Genomsnittlig bemanning
normalläge

8

8

x

3

3

(x)

6

13

Arbetsmiljöenhet

x

Kontaktcenter

x

5

10

Brandkår

x

109

113

9

27

140

174

Krisledningsstab
Summa

5
6

x

Övrig information t ex nyckelpersoner

Krisledningsnämnden ska bestå av minst tre förtroendevalda.
Ersätts i fallande ordning enligt reglementet §9 och §10
Hög risk vid pandemi/motsv.
Låg risk vid övriga händelser

Chefer för Barn- och ungdomsförvaltningen, Omsorgsförvaltningen, Socialförvaltningen, Serviceförvaltningen, Kalmar Vatten AB, Kalmar Energi och KSRR
I händelse av pandemi/motsv.
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Barn och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning
I händelse av extra ordinär händelse har Barn och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltningen tagit fram en strategi för att
kunna hantera den typen av situation. Om en sådan omfattande händelse sker berör det i hög grad skolverksamheterna inom de båda förvaltningarna.
Skola och förskola är verksamheter som innebär omfattande möten med människor, såväl yngre som äldre, varför risk för t.ex. smittspridning och
svårigheter att upprätta verksamhet kan förutses.
Särskilt viktig verksamhet
Skol- och förskoleverksamhet är lagstadgad och måste så långt som möjligt bedrivas i oförändrad omfattning även under en extra ordinär händelse.
I steg 1: ska förskola, förskoleklass, särskola och grundskolan årskurs 1-6 liksom fritidshem prioriteras framför grundskolans årskurs 7-9. En stängning
av verksamhet för barn under 12 år skulle få stora samhällskonsekvenser genom att vårdnadshavare då måste stanna hemma från sitt arbete.
I steg 2: prioriteras förskola framför förskoleklass, grundskola och fritidshem.
I viktningen mellan förskola och grundskola med sina omsorgsformer så har förskolan en högre prioritering.
Strategi för att upprätthålla bemanning
För att kunna upprätthålla verksamheten med sänkt ambitioner men med rimlig säkerhet och trygghet för barn är en bemanning av 50 % av ordinarie
personalstyrka under högst 14 dagar gränsen. Mindre enheter ska slås samman med större för att på så sätt klara verksamheten.
I första hand ska en omdisponering göras av personal inom skolan mot förskola enligt prioritering i steg 2. Det kan även bli nödvändigt att
omdisponera andra yrkesgrupper inom de båda förvaltningarna.
För att klara verksamheten kan en omfattande rekrytering av vikarier behövas samt tillfällig anställning av pensionerad person med tidigare erfarenhet
från förskola och skola.
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Implementering av plan
Planen ska implementeras i alla led på chefsnivå inom Barn och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning oavsett verksamhet.
Planen kommer att finnas i förvaltningarnas verksamhetsledningssystem.
Beroenden som finns
Verksamheten är beroende av att transporter för livsmedel kan upprättas samt att det finns tillgång till vatten, elektricitet och avlopp.

Händelse

Storm, kraftig
snöoväder
Svåra störningar i viktig
infrastruktur
telekom, elförsörjning.
Förorenat vatten
Allvarlig smitta
Översvämning
Kemikalieolycka
Nedfallande av radioaktivt material

Verksamhet

Antal
Hög Mellan Låg individer***

Skola
Förskola
Skola
Förskola
Skola
Förskola
Skola
Förskola
Skola
Förskola
Skola
Förskola
Skola
Förskola

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Normalt antal
individer

50%

96%

50%

93%

50%
50%
50%
50%
50%

96%
93%
96%
93%
96%

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

93%
96%
93%
96%
93%
96%
93%

Övrig information
Skolskjuts inställd / KLT
Avsaknad av livsmedel pga. inställda
transporter

Störningar i matprodukt, tillgång till vatten?
Störningar i matprodukt, tillgång till vatten?
Verksamhet kan behöva koncentreras till färre
enheter
Skolskjutstransport ev. begränsade
Svårighet för anställda att ta sig till jobb
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Lägsta bemanning med uthållighet 14 dgr

Generellt:

Personal från grundskola/särskola (som har låg prioritering) kan arbeta
i förskola/fritidshem

Nyckelpersoner: Förvaltningschef, Administrativ chef, chef på skola/förskola
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Omsorgsförvaltningen
Södermöre kommundelsförvaltning
Omsorgs- och Södermöre kommundelsförvaltnings verksamhet inom äldreomsorg är en synnerligen viktig funktion som stora delar av kommunens
invånare får stöd ifrån. Det är därför viktigt att äldreomsorgen har en hög prioritering i kommunens krishantering. Avsnittet omfattar båda
förvaltningarna.
1. Hur hanterar vi 10, 25 och 50 procents frånvaro under:
A) En dag
10 % frånvaro går att lösa i verksamheten via ordinarie poolverksamhet oavsett den tidsaspekt som anges.
25 % frånvaro under en dag går att lösa via ordinarie poolverksamhet samt genom förflyttningar och att inbeordra ledig personal. För att lösa detta
krävs även att beviljade semestrar dras in.
50 % frånvaro under en dag löser omsorgsförvaltningen genom ordinarie prioriteringslista för arbetsuppgifter samt omfördelning av personal mellan
enheterna.
B) En vecka
25 % under en veckas tid bör även lösas via ovan beskrivna insatser.
Vid 50 % frånvaro under en veckas tid behöver omsorgsförvaltningen hjälp från övriga förvaltningar genom omdisponering av befintlig personal.
C) Två veckor
25 % frånvaro under två veckor och uppåt löser omsorgsförvaltningen genom ordinarie prioriteringslista för arbetsuppgifter samt omfördelning av
personal mellan enheterna.
Vid 50 % frånvaro under en veckas tid eller längre behöver omsorgsförvaltningen hjälp från övriga förvaltningar genom omdisponering av befintlig
personal. Alternativ finns även att ta hjälp från vård-och omsorgsprogrammet samt de vuxenutbildningar som finns i samhället. Möjlighet finns även
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att kontakta arbetsförmedling och arbetsmarknadsenheten för ytterligare arbetskraft. Ytterligare en möjlighet att få i arbetskraft finns genom kontakt
med asylboenden och den kompetens och kraft som finns där.
D) En månad
Se ovan.

2.
Nyckelbefattningar för respektive verksamhet
För omsorgsförvaltningen gäller ordinarie kontaktlista för krishantering som finns i verksamhershandboken under ”Omsorgsförvaltningens telefonlista vid
kris och särskilda händelser”. Det som tillkommer denna lista är enhetschef för respektive enhet samt sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar i
enheten. Viktigt är att kontakt etableras med fackliga samverkansparter för information och att
Prioritet:
1. Förvaltningschef
2. Administrativ chef/biträdande förvaltningschef
3. Verksamhetschef hälso-och sjukvård
4. Enhetschefer
5. Sjuksköterskor
6. Undersköterskor
3.
Samverkan
Facklig samverkan sker i ordinarie forum både på lokal och central nivå
4.
Prioriteringsordning (sett ur pandemiperspektivet för vaccination)
Omsorgsförvaltningens prioriteringsordning för vaccination sett ur pandemiperspektivet blir efter den ordning som finns för nyckelbefattningar
bortsett från att sjuksköterskor och undersköterskor går under samma prioriteringsordning.
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5.
Kostnader för hantering
En dag med 10 % sjukfrånvaro är ingen kostnad utöver normal kostnad för sjukfrånvaro då karensdag infinner sig.
10 % sjukfrånvaro
En dag inga extra kostnader utöver det normala pga karens.
En vecka 400 000
Två veckor 900 000kr
En månad 1 000 000kr
25 % sjukfrånvaro
En dag inga extra kostnader utöver det normala pga karens.
En vecka 1 000 000kr
Två veckor 2 300 000kr
En månad 2 500 000kr
50 % sjukfrånvaro
En dag inga extra kostnader utöver det normala pga karens.
En vecka 2 200 000kr
Två veckor 4 700 000kr
En månad 5 200 000kr
Dessa kostnader är utöver ordinarie lönekostnader, exklusive eventuell fyllnads-, mertids- och övertidsersättning. Förutom kostnader som är direkt
riktat mot personalkostnader finns flera andra tänkbara kostnader i anslutning till pandemiutbrott. Till dessa hör exempelvis barnomsorg och logi för
personal som arbetar under en längre period.
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7. När blir det ett extraordinärt läge?
Redan från dag 1 kan omsorgsförvaltningen hamna i ett extra ordinärtläge. Det beror på mängden frånvarande personal samt möjligheten att få in
vikarier.
8. Hur hanterar vi information till kommunens invånare vid ett visst läge?
Nyckelbefattning kontaktar förvaltningens kommunikatör som följer befintlig kommunikationsplan. (Starta krisinformationsorganisationen och) förbered
information till radio, tv, tidningar, information till allmänheten samt interninformation (se ”informationsplan”).
(Se över möjligheten att samordna informationen med övriga myndigheter och organisationer.)
9. Behov av vatten, el, värme
Vård-och omsorgsboenden är i behov av vatten, el och värme för att klara driften av verksamheten.
10. Bemanning
Verksamhet

Hög

Ledningsgrupp

X

Hemtjänstverksamhet

Mellan

Låg

Lägst antal individer i arbete
3

Normalt antal individer i
arbete
8

Övrig
information
Klarar vi lösa själva

X

300

650

Klarar vi ej att lösa själva

Sjuksköterskor och Rehab HSL

X

34

67

Klarar vi ej att lösa själva

Vård-och
Omsorgsboende samt korttidsboende
Teknikverksamhet

X

300

600

Klarar vi ej att lösa själva

X

8

15

Personal kan omdisponeras

Bemanningsservice

X

200

400

Omprioritering av arbetsuppgifter

Biståndshandläggning

X

8

15

Personal kan omdisponeras

Administration

X

6

15

Ledningsfunktioner prioriteras

0

45

Stängs och personal omdisponeras

Träffpunkter och annan dagverksamhet

X
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Hög: om verksamheten inte genomförs kan det leda till kris i samhället,
alternativt är verksamheten nödvändig för att hantera en redan inträffad kris.
Mellan: om verksamheten inte genomförs, kan det leda till svårigheter för
allmänheten.
Låg: om inte arbetet genomförs nu kan det göras senare.

11. Prioriterade insatser och enheter
Vid en pandemi är det av vikt att både hemtjänst och vård-och omsorgsboenden drivs med en så oförändrad verksamhet som möjligt. När bristen på
personal blir så stor att det påverkar möjligheten att följa ordinarie schema och utföra planerade dagliga insatser krävs en prioritering av insatser samt
vilka av förvaltningens enheter som bör upphöra med hela eller delar av sin verksamhet det för att omdisponera personal till prioriterade enheter och
uppgifter.
Scenario

Åtgärd

Konsekvens

Hemtjänstgruppernas bemanning reduceras så att ordinarie verksamhet inte kan
bedrivas.

Insatser som prioriteras är
personlig omsorg (mat, dryck, medicin, andra livsuppehållande insatser,
toalettbesök)
Sociala aktiviteter, städning och andra serviceinsatser utförs ej.

De omsorgstagare som har störst omvårdnadsbehov prioriteras.

Boendeenheternas reduceras bemanning reduceras så att
ordinarie verksamhet inte kan
bedrivas.

Växelvårdsplatser stängs.

Alla beviljade insatser blir inte utförda.
Personal kan flyttas till annan arbetsplats inom omsorgsförvaltningen.

Basala hygienrutiner ska följas.
Hemtjänstgruppernas bemanning reduceras så att verksamhet inte kan bedrivas.

Förtäta placeringar på boenden för att flytta in omsorgstagare från ordinärt
boende

Personal flyttas till annan arbetsplats inom omsorgsförvaltningen.

Arbetsledningen reduceras så att ordinarie verksamhet inte kan bedrivas.

Enhetschefens uppgift blir att se till att arbetet fungerar enligt prioriteringar.

Omsorgstagare tvingas flytta in på boende för att säkerställa vård-och omsorg.
Administrativa uppgifter får stå tillbaka

Teamets enhetschefer backar upp varandra

Beordring av personal kan förekomma.

Serviceförvaltningens kostverksamhet reduceras

Matdistribution prioriteras

Boendeenheterna kan få klara matlagning själva med enklare rätter (kräm, soppa,
gröt etc)

Teknikpersonal reduceras

Transporter av mat till ordinärt boende prioriteras.
Hantering av sopor, tvätt och riskavfall prioriteras.
Installation av nya trygghetslarm prioriteras inte.

Förskjutning av tider på leveranserna
Icke prioriterade vaktmästaruppgifter ställs in.

Träffpunkter/Dagverksamheter

Verksamheterna stängs. Omdisponering av personal.

Ökat tryck på hemtjänsten kan uppstå.

Resurscentrum

Rekrytering av extra timvikarier görs i förebyggande syfte.

Brist på vikarier även om extra anställning har gjorts.

Beslut gällande trygghetslarm verkställs i den mån det är
möjligt.
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Verkställigheten får påbörja vissa insatser utan utredning och beslut.

Beslut blir ej verkställda.

Fatta beslut per tfn, med uppföljning/omprövning senare.

Personal flyttas till annan arbetsplats inom omsorgsförvaltningen.

Omfördelning mellan teamen görs av respektive enhetschef.

De mest sjuka prioriteras efter prioriteringslista
Inplanerade besök kan förskjutas eller förkortas.

Endast planerade insatser och akuta insatser kan utföras.
Antal timanställda sjuksköterskor ökas.
Beviljade semestrar och ledigheter dras in.

Behov av ökat samarbete meddelegerad personal.
Timanställda sjuksköterskor måste introduceras i flera områden

Sjuksköterskebrist i flera team jourtid

Bevakningslistor införs för alla teamen

Säkerhetsställa patientsäkerheten

Sjuksköterskebrist i flera team dagtid
Rehabpersonal reduceras till hälften

Bevakningslistor införs i alla team även dagtid
Insatser för trygghet och säkerhet prioriteras t.ex. personliga hjälpmedel,
personliftar och hjälpmedelssängar
Tillfälliga mindre förråd inrättas på korttidsenheterna.
Sjuksköterskorna i ”vaccinationsgruppen” ansvarar tillsammans med ord.
sjuksköterska för hembesök gällande bedömning av ev. behov av
läkarkontakter för influensasjuka
Enligt gällande rutinerför manuell journalföring ska det finnas ett ex.
utskrivet i varje team

Säkerhetsställa patientsäkerheten
Träning på dagverksamheterupphör. Ej akuta hjälpmedelsbehov
längre väntetid.

Akuta hembesök initierade från landstinget ökar
IT- stöd för journalsystemet i Procapita Inte tillgängligt

Minska smittspridningsrisken
Kan ej läsa eller dokumentera i journal. Mer tidskrävande
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Serviceförvaltningen
Serviceförvaltningen ansvarar för att det finns ändamålsenliga lokaler, varor, fordon, fastighetsservice, upphandlings-, transport-, verkstads-, IT-, kostoch städtjänster till kommunens verksamheter. Serviceförvaltningen ansvarar även för parker, grönområden och friluftsverksamhet.
Serviceförvaltningen har ingen samhällsviktig verksamhet, men för att kommunens samhällsviktiga verksamhet ska fungera krävs en hel del intern
service, framför allt IT, kost, transporter, fastighetsservice och inköp.
IT:s verksamhet
Verksamhet IT består av fyra enheter som tillsammans ansvarar för hela Kalmar kommuns IT-miljö och arbetar med att leverera en stabil och säker
IT-funktion till kommunens anställda och skolelever. IT hanterar kommunens cirka 5 500 datorer, 6 500 administrativa konton med 500 program samt
15 000 utbildningskonton med cirka 350 program. Kalmar kommun har 200 servrar, varav 154 virtuella. De hanterar cirka 36 000 gb data, som
säkerhetskopieras en gång i timmen. Servrarna tar emot cirka en miljon e-post per vecka. Dessutom hanteras cirka 4 800 telefonanknytningar.
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Brytpunkter
Verksamheter

Hög

Mellan

Låg

Kritisk vid 1 v/50 %

Minsta antal

Normalt antal

Serverinfrastruktur

X

X

2

4

Datalagring

X

X

1**

1**

1**

4

2

6*

Programdistribution

X

Servicedesk

X

E-post

X

X

1**

1*

Telefoni

X

X

1**

2*

Nätverksinfrastruktur

X

X

1

4*

X

1

4*

X

1**

4

1**

4

1*

4

2

6

8

26

Spridningsnät
Verksamhetssystem nivå 1
Drift/support
Verksamhetssystem nivå 2
Drift/support
Ärendekoordinator
Ledningsgrupp

X
X
X
X

X
X

Summa

Förklaringar: * Fler kan uppgiften ** Möjlighet till externt stöd
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Kost Omsorgs verksamhet
Kost omsorg ansvarar för matförsörjningen till Kalmar kommuns vård och omsorgsboende, tillhörande restauranger, träffpunkter, dagliga
verksamheter samt mat till personer med beslut om matdistribution. I vissa delar av kommunen lagas även mat till skola och förskola. Det innebär
tillagning och servering av cirka 1800 portioner lunch varav cirka 300 portioner matdistribution och cirka 500 portioner middag. Verksamheten är
igång årets alla 365 dagar.
Produktionen är utspridd i fyra centralkök, två tillagningskök och två serveringskök. Centralkök innebär att mat lagas och skickas till verksamheter
som ligger utanför huset. Tillagningskök lagar mat till verksamheter inom huset. Serveringskök tar emot och serverar mat inom huset med viss
beredning av tillbehör samt lättare livsmedelsberedning.
Bemanningen i varje kök varierar från en personal till uppåt 12 personal per dag. Eftersom verksamheten är i gång årets alla 365 dagar är det totala
antalet personal fler än så, för att täcka lediga dagar med mera. Totalt arbetar 55 personer inom Kost omsorg. Generellt är kostverksamheten känslig
för personalbortfall. Det mesta lagas från grunden och övriga sysslor som hantering av beställningar från kunder och till leverantörer, packning,
servering, disk och städning är personalkrävande.
Brytpunkter
Små kök med endast en eller få personal är mest sårbara, eftersom frånvaron måste ersättas. Verksamheten i stort blir mer sårbar ju fler kockar som
saknas, eftersom det är brist på vikarier med kockkompetens. Nuvarande hantering vid personalbrist är tillsättning av vikarier och när detta inte är
möjligt sker personalförflyttningar mellan köken.
Redan en frånvaro på 25 procent är kännbar i kostverksamheten. Man kan bland annat behöva minska på utbudet av måltider, justera matsedeln,
minska på tillbehören eller gå över till engångsmaterial istället för porslin. Varaktighet med dessa justeringar är cirka tre veckor.
Vid en frånvaro på 50 procent tvingas kostverksamheten genomföra ovanstående förändringar samt göra sammanslagningar av produktion, viss skifte
från leverans av varm till kyld mat, stänga restauranger och mindre kök. Varaktighet med dessa justeringar är cirka en vecka.
Samverkan mellan Kost omsorg och Kost skola kommer ske när så är möjligt.
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Längre perioder eller större personalbortfall skulle innebära ytterligare prioriteringar av kundgrupper och sammanslagning av kök samt kräva hjälp av
personal utanför Kostverksamheten. Det kan också komma innebära skiftarbete för produktion av kyld mat, vilket kan resultera i att dygns- och
veckovila tillfälligt bryts.

Verksamheter

Oxhagshemmet kök
Stensberg kök
Ingelstorpsvägen
Björkhaga
Möregården
Enliden
Bryggaren
Ledning/Administration

Summa

Hög
risk
1*
2*
5*
3*
6*
4*
7*

Mellan
risk

Låg
risk

Lägsta
bemanning nuv
produktion
kock+ek bitr
vardag

Normal
bemanning
kock+ek bitr
vardag

3+6
2+3
1+2
1+1
1
1+1
1

4+6
2+4
1+3
2+1
1+1
2+2
1

24

31

Förklaringar: *Prioriteringsordning vilka ha kvar om kök ska stängas

Följande samhällskritiska funktioner och tjänster är kostverksamheten beroende av:
Färskt och rent vatten samt fungerande avlopp
Kalmar Vatten
El
Kalmar Energi, EoN
Fungerande leveranser av livsmedel och förpackning- Samlastningscentralen, upphandlade
material
leverantörer
Leveranser av färdig mat till kund
Upphandlade transportörer, interna och externa
Leveranser av kemikalier och engångsmaterial
Centralförrådet och dess underleverantörer
Akutservice storköksutrustning och disk
Upphandlade leverantörer
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Kost skolas verksamhet
Kost skola ansvarar för matförsörjningen inom Kalmar kommuns grundskolor och förskolor. Det innebär tillagning och servering av cirka 10 000
portioner lunch samt omkring 6 000 portioner frukost och mellanmål till barn i förskola och fritidshem. Verksamheten är igång måndag till fredag och
styrs av skolans läsårstider samt förskolans och fritidshemmens öppettider. Utöver detta levereras lunch och middag samt varor till frukost, fika och
kvällsmål året runt till cirka 25 boende på Ljungbyhemmet.
Produktionen är utspridd i 34 tillagningskök varav ungefär hälften skickar färdig lunch till andra mindre enheter. Det finns över 40 mindre kök som tar
emot och serverar färdig lunch, ett fåtal av dem kokar potatis, ris och pasta och får resten färdigt. I samtliga kök bereder man dessutom frukost och
mellanmål.
Bemanningen i varje kök baseras på antalet portioner som produceras och kan därför variera från en person till uppåt tio personer. Generellt är
kostverksamheten känslig för personalbortfall. En stor del av maten lagas från grunden och övriga sysslor som servering, disk och städning är
personalkrävande.
Brytpunkter
Små kök med endast en person är mest sårbara vid personalbortfall. Verksamheten i stort blir mer sårbar ju fler kockar som saknas eftersom det finns
få vikarier med kockkompetens.
Redan en frånvaro av personal på 25 procent är kännbar i kostverksamheten beroende på var den uppstår. Man kan behöva minska på utbudet av
måltider, justera matsedeln, minska på tillbehören eller gå över till engångsmaterial istället för porslin.
Vid en frånvaro av personal på 50 procent tvingas kostverksamheten genomföra flera av ovanstående förändringar och stänga vissa kök.
Följande samhällskritiska funktioner och tjänster är kostverksamheten beroende av:
Färskt och rent vatten samt fungerande avlopp
El
Fungerande leveranser av livsmedel och färdig mat
Fungerande leveranser av kemikalier

Kalmar Vatten
Kalmar Energi, EoN
GDL, Aktiva
Centralförrådet
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Fastighetsservice verksamhet
Fastighetsservice ansvarar för den löpande driften, skötseln och det akuta underhållet. I åtagandet ingår att åtgärda och förebygga fel, hantera
beställningar som inkommer internt och från våra hyresgäster. Fastighetsservice hanterar bland annat samtliga larmfunktioner anslutna till
fastigheterna; brandlarm, styrdatorlarm (värmeförsörjning), passagesystem och till viss del skolornas inbrottslarm.
Brytpunkter
Nyckelfunktioner är felanmälan, tre stycken arbetesledare och enhetschef samt dygnetrunt- beredskapen.
Funktion

Normal
bemanning

Minsta
bemanning

Kritisk vid
bortfall 1-2v

Kritisk vid
bortfall 3-4v

Övrig
information

Felanmälan

1

1

Nej

kännbart

Finns ersättare

Enhetschef

1

1

Nej

Ja

Finns ersättare

AL Drift

1

1

Ja

Ja

AL Hantverkare

1

1

Nej

Ja

AL Fastskötare

1

1

Nej

ja

Tot bemanning FS

29

18

Nej

Ja

1-2 aktiva
dagligen

Vid en frånvaro av personal på 50 procent klarar inte fastighetsservice sin verksamhet utan kännbara problem vid normalveckor. Inträffar frånvaron
vid starkt och långt oväder (tre dagar och längre) snö, regn, blåst med mera blir det mycket svårt att klara de akuta problemen.
Vid en frånvaro på 75 procent är situationen ohållbar, med följd av stora driftstörningar i fastigheterna.
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Följande tjänster/funktioner är Fastighetsservice beroende av:
Kalmar Energi, EoN
Kalmar Energi, EoN
Vi behöver använda oss mer av externa
tjänster vid stor egen frånvaro.
IT-enheten

El
Fjärrvärme
Externa företag för
värme, el, kyla.
Telefoni, nätverk

Förrådets verksamhet

Centralförrådet på Torsåsgatan arbetar med materialhantering samt distribution och är kommunens leverantör av förbrukningsmaterial. På
Centralförrådet finns cirka 3 500 lagerförda artiklar främst för skola, omsorg, lokalvård och kontor. 2 000 ordrar hanteras varje månad och distribution
sker med egen turbil.
Nyckelfunktionerna på Centralförrådet är inköpare, förrådsassistent samt chaufför.
Funktion

Normal
bemanning

Minsta
bemanning
1

X

Förrådsassistent

5

2

X

Chaufför

3

1

Inköpare

3

Kritisk vid

X

Kritisk vid

X

Övrig
information
1-2 aktiva
dagligen
5 aktiva
dagligen
1-2 aktiva
dagligen
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Brytpunkter
Vid en frånvaro av personal på 50 procent klarar Centralförrådet sin verksamhet relativt bra beroende på var frånvaron uppstår samt under hur lång
tid frånvaron pågår. Totalt finns åtta anställda. Inköp kan göras av ett flertal anställda oavsett befattning. Förrådsassistenter som tar emot
varuleveranser samt tar emot och färdigställer order till kund kan vid akuta fall ersättas med personal ifrån övrig kommunal verksamhet (t.ex.
lokalvårdens pool). Dock krävs minst två ordinarie förrådsassistenter. Distributionen kräver minst en chaufför.
Vid en frånvaro på 75 procent har Centralförrådet en kritisk situation. Besökande kunder kommer att prioriteras. Inköp, distribution samt
färdigställande av kundorder kan prioriteras ned under en kortare period (max sju dagar). Enstaka akuta kundbeställningar kan levereras. Med
personalförstärkning från övrig kommunal verksamhet kommer omsorgsförvaltningens ordrar att prioriteras och distribueras.
Följande tjänster är Centralförrådet beroende av:
El
Kalmar Energi, EoN
Telefoni, nätverk
IT-enhete
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Transportcentralens verksamhet:
Transportenheten består av tre verksamheter; åkeri, leasing och verkstad. Åkeriet tillhandahåller transporter till förvaltningar och kommunala bolag.
Åkeriet förfogar över sex anläggningsbilar, fyra kranbilar, två hjullastare samt sopsugbil.
Leasingverksamheten förser förvaltningar och bolag med olika fordon och maskiner. I vagnparken finns exempelvis cirka 440 fordon under 3,5 ton.
Verkstaden servar och reparerar till största delen fordon som ingår i leasingverksamheten, men utför även andra arbeten så som smide och
svetsarbeten. SF produktion, Kalmar Vatten, Kalmar Energi med flera finns bland kunderna.
Brytpunkter
Funktion

Normal
bemanning

Minsta
bemanning

Reparatörer

7

3

Administration TC

3

2

Administration Verkstad

2

0

Förare

12

12

Vid större personalbortfall på åkeriet prioriteras samhällsnyttiga funktioner så som vatten-försörjning, energiförsörjning och snöröjning.
Underhållsarbeten och nyanläggningar prioriteras ner. Extern kapacitet hyrs in för att täcka upp allt för stora personalbortfall.
Leasingverksamheten har ingen direkt samhällsnyttig funktion varvid den för åkeri och leasing gemensamma administrationen kan prioritera
åkeriverksamheten.
Verkstaden prioriterar ner service och underhåll för att fokusera på reparationer. Vid stora personalbortfall används externa verkstäder.
För åkeri och verkstad är det till stor del våra brukares prioriteringar som styr vilka prioriteringar som ska göras.
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El
Kalmar Energi, EoN
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IT-enheten
Drivmedelsleverans
Energifabriken, Cirkle-K
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Icke samhällskritisk verksamhet på serviceförvaltningen
Administrationen
Funktion

Normal
bemanning

Minsta
bemanning

Ekonomer/ek. adm.

7

1

Projektledare

4

0

Normal
bemanning

Minsta
bemanning

Förvaltare

4

1

Projektledare

7

0

Normal
bemanning

Minsta
bemanning

Administratörer övrig

4

1

Bygg
Funktion
Administration

2

1

Lokalvård
Funktion
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9

1

Lokalvårdare

120

60

Lokalvårdare, timanställda

20

10

Normal
bemanning

Minsta
bemanning

85

20

Normal
bemanning

Minsta
bemanning

4

0

Produktion
Funktion
Administration/arbetsledare
Park- och anläggningsarbetare
m.fl.

15

6

Upphandling
Funktion
Administration
Inköpare

3

0
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Implementering av planen
Serviceförvaltningen övar krisledning när detta genomförs i hela kommunen. Planen för resursbortfall ska implementeras i krisplanen.
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Socialförvaltningen
Socialförvaltningen ansvarar för de uppgifter som kommunen har inom socialtjänsten avseende individ och familjeomsorg och stöd och service till
personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. Socialfdörvaltningen ansvarar också för ensamkommande flyktingbarn, tillstånd och
tillsyn för alkohol och tobak samt kontroll av receptfria läkemedel. Enligt socialtjänstlagen är socialtjänsten till för de mest utsatta människorna i
samhället.
Vid händelse av plötsligt resursbortfall är det framför allt verksamheterna bostad med särskild service, personlig assistans, HVB-boenden och
handläggning av omedelbara omhändertaganden samt utbetalning av försörjningsstöd som är särskilt sårbara och bedöms som högrisk.
Utav socialförvaltningens ca 150 arbetsplatser är det ca 120 verksamheter som bedriver verksamhet dygnet runt. Här bor nästan 500 brukare/klienter,
både vuxna och barn, med behov av stort stöd för sin livsföring.
Vi dessa boenden är personalgrupperna små, mellan 6-8 personal per verksamhet, oftast är det endast 1 personal i tjänst nattetid. De olika boendena är
utformade och anpassade utifrån brukarnas funktionshinder som både kan vara fysiska och psykiska. Det innebär att möjligheterna att flytta om
brukarna till andra lokaler/boenden är starkt begränsade. Därför är det i första hand personal som måste omfördelas mellan de olika arbetsplatserna.
Vid händelse av plötsligt personalbortfall bedöms verksamheter som t ex daglig verksamhet, korttidstillsyn, öppenvårdsinsatser m.fl. att stängas vilket
möjliggör omfördelning av personal.
Hantering av försörjningsstöd och handläggning av omedelbara omhändertaganden av barn och vuxna missbrukare tillhör också socialförvaltningens
mest sårbara verksamheter. Även här sker prioritering av handläggning så att de mest samhällsviktiga funktionerna kan vara bemannade.
Möjlighet finns att flytta handläggare som inte jobbar med de mest samhällsviktiga funktionerna till boende eller andra viktiga uppgifter.
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De verksamheter som bedöms som högrisk vid plötsligt resursbortfall under 1-14 dagar är:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Gruppbostäder, område funktionsnedsättning, dygnetrunt-verksamhet året runt(både vuxna och barn). Bedömd minimibemanning: dagtid 50
% -70 %, nattetid 100 % av ordinarie bemanning.
Gruppbostäder, område socialpsykiatri, dygnetrunt-verksamhet (vuxna). Bedömd minimibemanning: dagtid 50 % -80 %, nattetid 100 % av
ordinarie bemanning.
Personlig assistans, dygnetrunt-verksamhet. Bedömd minimibemanning: dagtid 50 % - 100 % , nattetid 100 % av ordinarie bemanning men det
beror på svårighetsgrad i ärendet. Stöd från anhöriga kan vara en lösning för att klara akut bemanningsbehov.
Mobilt team missbruk. Minimibemanning bedöms till 40 % av ordinarie bemanning.
HVB-boenden, dygnetrunt-bemanning. Bedömd minimibemanning: dagtid 40 % -100 %, nattetid 100 % av ordinarie bemanning. Det är
minderåriga barn som bor i HVB-boenden. Behov av bemanning kan variera och avgörs av barnens ålder vid boendena.
Handläggning av försörjningsstöd – för att klara klienters försörjning sker en omfördelning av handläggare från icke akut handläggning.
Minimibemanning bedöms till 70 % av ordinarie bemanning.
Handläggning av omedelbart omhändertagande av barn och vuxna missbrukare – skyddsbedömningar av barn och vuxna måste prioriteras i
handläggningen. Minimibemanning bedöms till 50 % av ordinarie bemanning. Omfördelning sker av personal från icke akut handläggning.
Nattpatrull – täcker bemanning vid servicebostäder. Minimibemanning bedöms till 50 % av ordinarie bemanning.

Administrativ personal – överföring betalfil av försörjningsstöd till klienter. Minimibemanning är 50 % av ordinarie personal.
Bemanningsservice – fördelning av personal från bemanningspoolen. Minimibemanning bedöms till 50 % av ordinarie bemanning.
Vaktmästeri – för att klara transporter, säkerhet, passersystem etc krävs en minimibemanning på 50 %.
Ledningsgrupp – förvaltningens krisgrupp. Minimibemanning bedöms till 40 % av ordinarie bemanning.

Förutom ovanstående tillkommer följande verksamheter vid plötsligt resursbortfall under 1-30 dagar
•
•

Servicebostäder både område funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Bedömd minimibemanning 50 % - 70 %, nattetid 100 % av ordinarie
bemanning.
Förmedling av övergångsbostäder – Minimibemanning 50 % av ordinarie bemanning
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Planen läggs ut i verksamhetshandboken. Information ska även ges vid verksamhetsområdenas ledningsgrupper för att planen ska implementera i
verksamheterna.
I bilagor finns den inventering som skett för samtliga verksamheter inom socialförvaltningen där riskbedömning gjorts utifrån hög- mellan- och låg
risk. Dessutom framgår minimibemanning för varje verksamhet.
Hög risk = direkt fara för liv och hälsa
Mellanrisk = ej omedelbar fara för liv och hälsa
Låg risk = ingen fara för liv och hälsa under de första 14 dagarna
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Stab resursbortfall upp till 14 dagar
Verksamheter

Hög risk

Ledningsgrupp
VC

x

Ekonomi

x

Mellan risk

Låg risk

Genomsnittlig
mimimibemanning

Genomsnittlig bemanning
normalläge

3
3

8
7

x

3
1

6
2

Lön

x

2

9

Verksamhetsutveckling

x

1

4

Övrig information t ex nyckelpersoner

Utbetalning av försörjningsstöd

Vaktmästeri

x

3

6

Transporter, säkerhet, mtrl., nycklar, passersystem

BS

x

2

2

Omfördelning av personal

EC

x

30

61

IT

x

1

2

5

10

0

1

Övrig administration
Övergångsbostad RH
Alkoholhandläggare
Summa

x
x
x

0

Funktion i samverkan med IT-enheten

2
54

120
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Stab resursbortfall mer än 14 dagar
Genomsnittlig
mimimibemanning

Genomsnittlig bemanning
normalläge

3
3

8
7

x

1

6

Lön

x

2

9

Verksamhetsutveckling

x

1

4

Verksamheter
Ledningsgrupp
VC
Ekonomi

Hög risk

Mellan risk

Låg risk

x
x

Övrig information t ex nyckelpersoner

utbetalning av försörjningsstöd

Vaktmästeri

x

3

6

Transporter, säkerhet, mtrl., nycklar, passersystem

BS

x

2

2

Omfördelning av personal

EC

x

30

61

IT

x

1

2

5

10

0

1

0

2

51

118

Övrig administration

Övergångsbostad RH
Alkoholhandläggare
Summa

x

x
x

Funktion i samverkan med IT-enheten
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VO1 resursbortfall upp till 14 dagar
Verksamheter

Hög risk

Administration

Mellan risk

Låg risk

x

Familjerätt

x

Genomsnittlig
mimimibemanning

Genomsnittlig bemanning
normalläge

3

9

0

6

Övrig information t ex nyckelpersoner

Vissa uppgifter låg risk medan andra mkt viktiga för
beslutsfunktion

Mottagning barn- och vuxenärenden

x

5

10

Måste finnas kapacitet för akuta skyddsbedömningar gällande barn
och missbruk

Försörjningsstöd mottagning och utredning

x

13

26

Måste finnas möjlighet att biståndspröva akuta behov av
ekonomiskt bistånd

Utredning barn och unga

x

8

22

Måste finnas kapacitet att göra utredningar gällande barns behov av
skydd

Utredning barn och unga ensamkom

x

2

11

Måste finnas kapacitet att göra utredning av barns behov av skydd
och mottagande

Utredning barn och unga LSS

x

0

7

Placering barn och unga

x

2

10

3

11

Måste finnas möjlighet att tillhandahålla jourhem och akuta HVBresurser

0

3

Akuta polisförhör kan hanteras hos polismyndigheten i
närvaro av Mott barn och vuxna

Familjehem barn och unga

x

Barnahus

x

Bör finnas kapacitet för akuta omplaceringar

Utredning vuxen missbr, boende, våld

x

2

6,5

Måste finnas möjlighet att göra akuta LVM-utredningar

Utredning vuxen socialpsykiatri

x

2

4,5

Kapacitet för biståndsprövning vid akut psykisk ohälsa behöver
finnas

Utredning vuxen LSS

x

0

7

Budget- och skuldrådgivning

x

0

2

Personliga ombud psykiatri

x

0

2

Summa

40

137
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VO1 resursbortfall mer än 14 dagar
Verksamheter

Hög risk

Mellan risk

Låg risk

Genomsnittlig
mimimibemanning

Genomsnittlig
bemanning normalläge

Övrig information t ex nyckelpersoner

Administration

x

3

9

Vissa uppgifter låg risk medan andra mycket viktiga för beslutsfunktion

Familjerätt

x

2

6

Begäran om utredning/yttrande från domstol måste kunna hanteras

Mottagning barn- och vuxenärenden

x

5

10

Måste finnas kapacitet för akuta skyddsbedömningar gällande barn och missbruk

Försörjningsstöd mottagning och utredning

x

20

26

Måste finnas möjlighet att biståndspröva alla behov av ekonomiskt bistånd

Utredning barn och unga

x

15

22

Måste finnas kapacitet att göra utredningar gällande barns behov av skydd

Utredning barn och unga ensamkom

x

5

11

Måste finnas kapacitet att göra utredning av barns behov av skydd + mottagande

Utredning barn och unga LSS

x

2

7

Begäran om ändringar/utökningar av insats behöver kunna handläggas

Placering barn och unga

x

5

10

Bör finnas kapacitet för akuta omplaceringar och nyplaceringar

Familjehem barn och unga

x

6

11

Måste finnas möjlighet att tillhandahålla familjehem, jourhem + akuta HVB-resurser

0

3

Akuta polisförhör kan hanteras hos polismyndigheten i närvaro av Mott barn och vuxna

Barnahus

x

Utredning vuxen missbruk, boende, våld

x

4

6,5

Måste finnas möjlighet att göra akuta LVM-utredningar och biståndsbedömningar

Utredning vuxen socialpsykiatri

x

2

4,5

Kapacitet för biståndsprövning vid akut psykisk ohälsa behöver finnas

Utredning vuxen LSS

x

2

7

Begäran om ändringar/utökningar av insats behöver kunna handläggas

Budget- och skuldrådgivning

x

0

2

Personliga ombud psykiatri

x

0

2

Summa

71

137
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VO2,4&5 resursbortfall upp till 14 dagar
Verksamheter

Hög risk

Mellan risk

Daglig verksamhet

Gruppbostad (barn och vuxna)

Låg risk

x

x

Genomsnittlig
mimimibemanning

Genomsnittlig
bemanning normalläge

Övrig information t ex nyckelpersoner

Stängs

1 till 10 på varje ställe

Deltagare kan vistas i resp boende, personal omfördelas till ex boende/p-ass/HVB

1 till 4 på varje ställe

1 till 6 på varje ställe

Servicebostad

x

1 till 2 på varje ställe

1 till 3 på varje ställe

Korttidsvistelse

x

1 till 3 på varje ställe

1 till 5 på varje ställe

Korttidstillsyn

x

Stängs

Föräldrakontakt bör tas omgående då ansvar för vårdnadshavare för minderåriga träder in.
Korttidsvistelse kan ev stängas .

Vårdnadshavare ansvarar.

Ev. kan beslut om personlig assistans verkställas på ngn boendeform, eller på tom Daglig
verksamhet, för att samordna personalresurser. Inventera anhöriga som kan anställas tillfälligt i resp.
Personlig assistans (inkl patrullverksamhet)

x

1 på varje ställe

1 till 2 på varje ställe

ärende.

HVB

x

1 till 2 på varje ställe

1 till 5 på varje ställe

Måste vara öppet, då det oftast saknas vårdnadshavare

1 till 2

1 till 4

Stängs och omfördelas till
HVB

2

Stödboende inkl Ungbo

Nattpatrull Ensamkommande

x

x
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Stängs

8

Personal omfördelas

1 till 2

9

Hänvisning till landstinget och akutsjukvård, etc.

Öppenvårdsinsatser

x

Stängs

6

Personalresurser omfördelas efter behov i olika verksamheter

Ledsagarservice/Avlösarservice

x

Stängs

1

Personalresurser omfördelas efter behov i olika verksamheter

1

26

Summa
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VO2,4&5 resursbortfall mer än 14 dagar
Verksamheter

Hög risk

Mellan risk

Daglig verksamhet

Låg risk

x

Genomsnittlig
mimimibemanning

Genomsnittlig bemanning
normalläge

Stängs

1 till 10 på varje ställe

Gruppbostad (barn och vuxna)

x

1 till 4
På varje ställe

1 till 6 på varje ställe

Servicebostad

x

1 till 2
På varje ställe

1 till 3 på varje ställe

1 till 5 på varje ställe

Övrig information t ex nyckelpersoner

Deltagare kan vistas i resp boende, personal omfördelas
till ex boende/p-ass/HVB

Föräldrakontakt bör tas omgående då ansvar för
vårdnadshavare för minderåriga träder in. Korttidsvistelse
kan ev. stängas.

Korttidsvistelse

x

1 till 3 på varje ställe

Korttidstillsyn

x

Stängs

Vårdnadshavare ansvarar.

Personlig assistans (inkl patrullverksamhet)

x

1 på varje ställe

1 till 2 på varje ställe

Ev. kan beslut om personlig assistans verkställas på ngn
boendeform, eller på tom Daglig verksamhet, för att
samordna personalresurser. Inventera anhöriga som kan
anställas tillfälligt i resp. ärende.

HVB

x

1 till 2 på varje ställe

1 till 5 på varje ställe

Måste vara öppet, då det oftast saknas vårdnadshavare.

1 till 2

1 till 4

Stödboende inkl Ungbo

Nattpatrull Ensamkommande

x

x

Stängs och omfördelas till HVB

2
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x

x

Stängs

8

Personal omfördelas

1 till 2

9

Hänvisning till landstinget och akutsjukvård, etc

Öppenvårdsinsatser

x

Stängs

6

Personalresurser omfördelas efter behov i olika
verksamheter

Ledsagarservice/Avlösarservice

x

Stängs

1

Personalresurser omfördelas efter behov i olika
verksamheter

Summa
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VO Missbr-socps resursbortfall upp till 14 dagar
Verksamheter

Hög risk

Samtliga boendestöd

Mellan risk

Låg risk

x

Personlig assistans ST,EA,SP, IS
Servicebostad norr och söder
Nattpatrull

x
x

Alkohol- och drogmottagningen

x

Smedbacken
Slussboende

x
x

Mobilt team missbruk
Skälby sysselsättning

x

Skogsdal
Dressinen

x

Vindbryggan
Ebbebo

x

Väpnaregatan
Furuvägen

x
x

Lindsdalsvägen
Småland

x

x

Genomsnittlig
mimimibemanning

Genomsnittlig bemanning
normalläge

8

20

ca, mindre kvällar och helger

4

6

korttid möjlig för en brukare

4

8

1

2

nattpatr täcker för servicebostäder
samordning krävs m annan patrull

0

9

behandlare

3

3
2

min-bem sammanlagd för båda
en jour per ställe behövs

2

5
2

0
3

x

2
3

x

2
4
2
2

x

2

4
2

jouren behövs
inkl jour

5
3

vaken natt behövs
vaken natt behövs

5
4

vaken natt, jour får undvaras
vaken natt, jour får undvaras

4
4

inkl jour
inkl jour

Boende samordnare
Summa

Övrig information t ex nyckelpersoner

42

88
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VO Missbr-socps resursbortfall mer än 14 dagar
Verksamheter

Samtliga boendestöd

Hög risk

Mellan risk

Servicebostad norr och söder

ca, mindre kvällar och helger

4

6

korttid möjlig för en brukare

4

8
2

nattpatr täcker för servicebostäder
samordning krävs m annan patrull

3

9

behandlare

3

3
2

min-bem sammanlagd för båda
en jour per ställe behövs

1
x

x
x

Mobilt team missbruk
Skälby sysselsättning

x

Skogsdal
Dressinen

x

Vindbryggan
Ebbebo

x
x

Väpnaregatan
Furuvägen

x
x

Lindsdalsvägen
Småland

x

3
0

x
3
x

2
4
2
4
3
3

x

Övrig information t ex nyckelpersoner

20

x

Smedbacken
Slussboende

Genomsnittlig bemanning
normalläge
12

x

Alkohol- och drogmottagningen

Summa

Genomsnittlig
mimimibemanning

x

Personlig assistans ST,EA,SP,IS

Nattpatrull

Låg risk

2
53

4
2
4
2

jouren behövs
inkl jour

5
3

vaken natt behövs
vaken natt behövs

5
4

vaken natt, jour får undvaras
vaken natt, jour får undvaras

4
4

inkl jour
inkl jour
87

Kalmar kommun
Kommunledningskontoret

Plan för resursbortfall

2017-05-11

Kalmar Energi har sina huvudverksamheter inom områdena
•
•
•

Distribution av el och värme
Produktion av el och värme
Fiber och bredband

För att beskriva konsekvenserna vid ett personalbortfall har delarna i de olika verksamheterna prioriterats, se tabell 1.
1. Hög, utan dessa delar uppstår allvarliga störningar mer eller mindre omedelbart t.ex inom värme, el och fiberkommunikation
2. Mellan, utan dessa delar uppstår problem efter en viss tid.
3. Låg, dessa delar är inte akuta för verksamheterna utan kan till stor del hanteras i efterhand.
För att bedriva verksamheterna finns beroenden av andra delar utanför företaget:
•
•

Stadsvatten till processen för att upprätthålla produktionen på Moskogen
Bränsle till fordon för personal-, bränsle-, och asktransporter

Kalmar kommun
Kommunledningskontoret
Verksamhet

Hög

Plan för resursbortfall
Mellan

Låg

Distribution

2017-05-11

Minsta
bemanning

Normal
bemanning

Övrig info

elnät

*

2

4

VHD som driftansvarig

värmenät

*

2

8

hanteras av värmeberedskap då ingen nyinstallation behöver ske

6

13

Hanteras av elberedskapen då ingen nybyggnation sker

1

4

akut felavhjälpning

1

4

akut felavhjälpning på de viktigaste mätplatserna

teknisk service
fiber & bredband

*
*

mätning

*

Produktion
Drift och bränslemottagning

*

15

20

12 operatörer, 2 operativ ledning, 1 bränslemottagning

Underhåll

*

1

5

Elektriker för akut felavhjälpning samt samarbete med elektriker från teknisk service

1

4

hanteras av driften

1

2

styrsystem, digitala kartor, larm

Bränsle
IT-produktion

*
*

Marknad
försäljning

*

0

5

kundcenter

*

3

10

vår kontakt mot omvärlden

1

1

vår kontakt mot omvärlden

kommunikation

*

Affärsstöd
ekonomi

*

1

5

HR

*

1

1

akut krishantering

1

3

digitala system för info ex. driftscheman

37

ca 89

IT

totalt

*
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Kalmar Vatten arbetar huvudsakligen med vattenförsörjning, avloppshantering, underhåll och utbyggnad av ledningsnät. Utifrån ett samhällsviktigt
perspektiv är vattenförsörjning och avloppshantering väsentliga. Vattenförsörjningen innefattar vattenverk, vattentorn, infiltrationsverk, ledningsnät
och övriga anläggningar. Avloppshanteringen är beroende av reningsverk, pumpstationer och ledningsnät.
Vid en frånvaro av personal på 50% klarar Kalmar Vatten sin verksamhet relativt bra beroende på vart frånvaron uppstår. Kritiska verksamheter är
dricksvatten, avloppsreningsverk och el/mekanik. Inom dessa verksamheter krävs specifika kunskaper och de är något färre än för t ex underhåll för
ledningsnät där vi har ett flertal personer som klarar läckor, stopp osv.
Vid en frånvaro på 75% (beroende på personalkategori) uppstår en kritisk situation. Kalmar Vattens prioriterade områden är dricksvatten,
avloppsrening, elektronik/mekanik, akuta åtgärder ledningsnät, spolbil, information, IT och ledning. Inom spolbil, information, IT och ledning finns
möjligheter att ta in resurser från entreprenörer och Kalmar Kommun. Verksamheter som ledningsutbyggnad och projektering kan prioriteras ner och
personal kan vara behjälplig för mer akuta arbetsområden.
Implementering av planen:
Kalmar Vatten övar krisledning kontinuerligt två gånger per år. Planen för resursbortfall ingår i krisplanen.
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Kritiska beroenden:
Drift och underhåll ledningsnät

Drift och underhåll vattenförsörjning

Drift och underhåll avloppshantering

7
8

2 mobila elverk finns
2 mobila elverk finns

Grävmaskiner

GDL

Transporter

Serviceförvaltningen

Rörmaterial, grus

Flera leverantörer

Bränsle egna fordon

Circle K

Kemikalier

Flera leverantörer

El 7

Kalmar Energi, EON

Kemikalier

Flera leverantörer

El 8

Kalmar Energi, EON

Färskvatten

Kalmar Vatten
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Plan för resursbortfall Kalmar Vatten AB
PRIORITET

Verksamheter

Dricksvattenproduktion

Hög Mellan
X

Kritisk vid

Låg 1 v/50%

Övrig information

Ledningsvisning

X

1

Pumpstationer

X

2

3**

Drifttekniker

X

2

X

1

4**
1
4

Se mek, el
Arbetsledare
Elektriker, mek

1

3

X

Spolbil

X

2

Normalt antal
ind
5
1
4*
1*
11**
3
6
1
2*

Akuta åtgärder ledningsnät
(gäller vatten och avlopp)
Ledningsutbyggnad

X

Minsta antal ind
1
1
2

X

2

Tekniker
Arbetsledare
Rörläggare
Arbetsledare
Rörläggare
Arbetsledare
Entreprenörer kan anlitas
Arbetsledare
Kan utföras även av utredning.

Avloppsreningsverk inkl kom. rötkammare
Drift
El/Mek
(vatten och avlopp)
Lab

X

Ledningsgrupp

X

1

7

Information extern/intern

X

1

3*

1

3

1

4

även kommunens IT-avd
även IT-gruppen internt
Svara i telefonen, löneutbet.

1

24

Från flera avd

20

90

X
X

Dataunderhåll (hela bolaget)
Admin. Assistent/kundservice
Utredning/projektering/process/övrigt

X
X
X

Summa
Förklaringar: * Fler kan uppgiften
**Se även akuta åtgärder
***Inkl ev. beredskapsbemanning

Dokumentansvarig
HR-chef

Namn
sjukplan

Ledning av bolaget
Kontakt utåt
Informatör, webredaktörer

Datum
2016-10-27
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KSRR ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall inom Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommun.
Våra viktigaste områden som kommer att prioriteras vid personalbrist är främst insamling av hushållsavfall, öppethållandet på Moskogens
avfallsanläggning samt arbetsledarna. KSRR är beroende av drivmedel till fordonen, el och vatten från extern leverantör.
Vid en omfattande vaccinering, i samband med en pandemi, av i första hand renhållningsarbetare och arbetsledarna är KSRR beroende av
företagshälsovården.
KSRR ser också möjlighet till samarbete med Kalmar Kommun gällande uppgifter inom lön, ekonomi, IT och kundtjänst.

Kalmar kommun
Kommunledningskontoret
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Plan för resursbortfall

Vid
personalbrist
med 10, 25
eller 50
procent klarar
verksamheten
nedan angivna
veckor med ev
åtgärder:

2017-05-11

Normalt antal individer

Åtgärder2
KSRR:s prioriteringar:
1)Hushållsavfall 2)Moskogen 3)Arbetsledare

10% 25% 50%
Återvinningscentral

>4

4

1

17

1. Mindre ÅVC:er stängs
2. Samtliga ÅVC:er stängs

Insamling av avfall

>4

4

1

26

1. Omflyttning av personal (12 med behörighet)
2. Prioritera

Hushållsavfall1

* förlänga intervallet för hämtning

Miljörum

* prioritera flerbostadsfastigheter

Verksamhetsavfall

* prioritera restauranger,omsorg mm

Grovavfall

hämtas ej i vanliga fall

Enskilda avlopp

* prioritera slutna tankar

Avfallsanläggning Moskogen

>4

4

1

5

Avfallsanläggning Storskogen

>4

4

1

5

1. Om ÅVC:er stängs kan personal flyttas till
Moskogen
1. Om ÅVC:er stängs kan personal flyttas till
Storskogen
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Ledningsgrupp

>4

4

4

5

Arbetsledare

>4

4

1

3

Administration/specialister

>4

4

4

10

Kundservice

>4

4

4

3

Summa

2017-05-11

74

Prioritera operativa frågor
Prioritera informationskanalen
hemsidan

______________
1.
Hushållsavfall hämtas idag med intervaller mellan 1 dag och 4 veckor. Det finns ingen större miljö- eller hälsorisk för hushållen vid att
intervallet förlängs. Dock ger det sannolika arbetsmiljöproblem vid insamling om avfallet står utöver 4 veckor.
2.
Generella åtgärder är att semestrar dras in, krav på övertidsarbete och att omflyttningar sker.
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Slutsatser och fortsatt arbete:
1. Alla kommunala verksamheter, oavsett om de är samhällsviktiga eller inte, måste planera för resursbortfall.
Verksamheter som inte är samhällskritiska ska inom rimliga gränser kunna omfördela personal till samhällsviktig
verksamhet.
2. Alla samhällsviktiga verksamheter måste planera för alternativ till de kritiska beroenden som finns, exempelvis var man
får tag på drivmedel om inte ordinarie leverantör kan leverera eller om inte IT-stödet fungerar.
3. På kommunlednings- och förvaltningsnivå måste prioriteringar mellan kommunala verksamheter kunna göras i ett tidigt
skede av ett (omfattande) personalbortfall. På verksamhets- och enhetsnivå behöver personal, på individ- eller
befattningsnivå, planeras för att säkerställa prioriteringar inom verksamheten/enheten.
4. Kritiska beroenden som rör personal behöver förtydligas ytterligare för all verksamhet. Vilka konsekvenser får
kommunens verksamheter om ett visst antal föräldrar måste vara hemma med sina barn därför att det inte finns
tillräckligt med personal på förskolorna?
5. HR behöver tillsammans med arbetstagarorganisationerna ta fram en process för att tillfälligt omfördela personal
mellan verksamheter
6. Man bör utveckla tanken att omfördela personal mellan Kalmar, Mörbylånga, Borgholms kommun i samband med en
omfattande avstängning av Ölandsbron. Detta är att betrakta som en extraordinär händelse och skulle komma att gynna
alla inblandade kommuner och Landstingets verksamheter
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1

SAMMANFATTNING

Kalmar kommun med partner erhöll medel från Tillväxtverket till projektet ”Åk
tåg- viktigt perspektiv för näringslivsutveckling och miljöpåverkan”. Inom
projektet har man studerat varför företags tjänsteresor inte till högre andel
sker med tåg, hur en optimal tågresa skulle se ut och vad man helst vill ska
förbättras för att göra tågresan till ett mer självklart val. Kalmar kommun
anlitade WSP för att genomföra och analysera telefonintervjuer och
enkätstudier av företagares förhållande och syn på resor med tåg. WSP
redovisade resultatet under en workshop där företagare, offentliga aktörer
och tågoperatörerna deltog. Synpunkter från företagarna bemöttes och
diskussioner om vad som kan göras bättre lyftes. Ett antal projektförslag för
att gå vidare och tillsammans ytterligare öka tågåkandet har tagits fram. I
denna rapport redovisas de framtagna resultaten från detta arbete. Det finns
många åtgärder som kan göras för att gemensamt öka resande med tåg för
näringslivet, tågoperatörerna och det offentliga. Intresset att fortsätta det
gemensamma arbetet var stort och Kalmar kommun tar ansvar för att
fortsätta arbetet genom nya ansökningar för åtgärdsinriktade projekt.

2

OMFATTNING OCH METODIK

2.1

SYFTE

Kalmar kommun startade projektet i syfte att skapa en nulägesbild av
inställningen till tågåkande bland resenärer i sydöstra Sverige, liksom hur
attityder och beteenden ser ut bland Kalmarregionens företagare när det
kommer till att nyttja tåg som transportmedel i tjänsten.
Projektet skulle också utröna förutsättningarna för ett större
genomförandeprojekt samt klargöra vem som bör äga ett kommande
genomförandeprojekt. Målet är att omsätta de bästa och mest realiserbara
förslagen som inkommit under förstudien i konkreta åtgärder för att göra
tågåkandet mer attraktivt och bidra till ett mer klimatsmart resande.

2.2

METOD

2.2.1

Telefonintervjuer

Telefonintervjuer genomfördes i syfte att få en fördjupad bild av företagarnas
syn på möjligheter och svårigheter kring tågresande utifrån ett
företagsledningsperspektiv. De företag som valdes ut skulle representera
regionens företagskultur och vara små till stora företag inom varierade
branscher. Företagen valdes även ut utifrån att de inom sitt företag har
arbetsresor som en del i vardagen. Kalmar kommun valde ut de deltagande
företagen. Totalt deltog 15 företag och representanter intervjuades.
Telefonintervjuerna genomfördes av WSP utifrån förfrågningsunderlag i
huvudsak framtaget av Kalmar kommun. I bilaga 1 är samtliga intervjuade
företag listade och i bilaga 2 finns komplett intervjumaterial. De intervjuade
var till största delen personer i ledningsfunktion eller liknande.

4 | 10242334 • Mind the Gap

I kap 3 redovisas och analyseras kortfattat en sammanställning av
intervjuerna.

2.2.2

Enkät

Intervjuerna kompletterades med enkäter för att få ett starkare statistiskt
underlag från de anställda som har tjänsteresor i sitt vardagliga arbete inom
företagen. De intervjuade personerna ombads även att själva välja ut och
leverera ett tiotal mailadresser till sina anställda för att svara på
enkätförfrågan. Målet var att ca 75 personer skulle svara på enkäterna men
då detta inte uppnåddes öppnades inbjudan att fylla i enkäterna upp bredare.
Förfrågan spreds via sociala medier och ett 100-tal personer inom
Kalmarregionens företagsvärld inom projektgruppens nätverk fick förfrågan
skickad till sig specifikt. Detta resulterade i ett svarstal som var dubblerad
mot målbilden då 150 personer nu deltog i enkäten.
I bilaga 3 finns enkätfrågorna listade med svar. För enkäten och analys av
resultatet användes webbverktyget Survey Generator. I kap 3 redovisas och
diskutera resultat från enkäterna s.

2.2.3

Workshop

Resultatet från intervju och analysstudien redovisades vid en workshop dit
samtliga deltagande företagare var bjudna, projektgruppen, länets
kommuner i form av näringslivschef och hållbarhetsstrateg eller dylikt,
trafikplanerare och politiker. Deltog gjorde även tågoperatörerna i form av
KLT, SJ och trafikverket. (Öresundståg och Transdevs representanter deltog
ej).
Syftet med workshopen ”Mind the gap” var att dels informera om studiens
resultat för projektdeltagarna och projektets partner och dels att
entusiasmera deltagarna från de olika företagen och bygga starka
ambassadörer för tågfrågorna framgent. Deltagarna fick interaktivt svara på
olika frågeställningar genom webbverktyget Mentimeter, bland annat om
vilka åtgärder man vill se framåt och om fokusområden för ett genomförande
projekt i nästa steg. En paneldebatt genomfördes också där tågoperatörerna
fick bemöta myter och frågeställningar från företagarna. Workshopen
avslutades med information om att projektet kommer fortsätta och
summering av samtliga aktörers potentiella förbättringsområden för att
tågresor ska bli mer attraktiva och mer nyttjat som alternativ för tjänsteresor.
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3

RESULTAT OCH ANALYS

Sammanfattningsvis redogörs för varför företag ska välja tåg som färdmedel,
vilka fördelar och hinder som företagarna upplever idag, vilka möjligheter ett
företag har att styra resandet, hur en optimal resa ser ut samt vilka
förbättringsförslag som kan få företagare att åka mer tåg.

3.1

VARFÖR ÅKA MER TÅG?

Ett väl utnyttjat spårbundet resande stärker regionens attraktivitet och är en
förutsättning för att vi ska nå vårt mål om en fossilbränslefri region år 2030.
Det är dock inte bara miljöfördelar med tågåkandet utan det kan även stärka
företagen och göra dem mer attraktiva. När tågresor ses som en naturlig
möjlighet för arbetsresor ökar företagares möjligheter till resande. Genom att
inte bara vara bunden till bilresor öppnas fler valmöjligheter och kanaler upp
där tågets fördelar för vissa resor bättre kan nyttjas. Många arbeten kan
utföras på tåget vilket spar tid både för anställda och arbetsgivare. Tåget är
säkrare och resenärerna kan komma fram utvilade. Genom att vara mindre
beroende av bilen kan även företag spara både plats och pengar i form av
färre p-platser och samtidigt förbättra hälsan hos sin anställda eftersom att
forskning visar att ökat kollektivt resande även förbättrar förutsättningar för
vardagsmotion. I dag krävs också för de flesta företag att de har ett utvecklat
miljöarbete för att ses som moderna och attraktiva arbetsgivare. Att aktivt
arbeta med att öka sina kollektiva resor ses som en del i hållbarhetsprofilen
och företag som kommer långt här har mycket goodwill att tjäna.

SAMMANFATTNING VARFÖR FÖRETAG SKA
ÅKA MER TÅG
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O

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

O

HÅLLBARHETSPROFIL

O

TA SAMHÄLLSANSVAR

O

HÄLSOASPEKTER

O

SÄKRARE- FÄRRE OLYCKOR

O

AFFÄRSNYTTA

O

MINSKA P-PLATSER

3.2

RESULTAT AV TELEFONINTERVJUER

På frågan om hur företagen ser på resor med tåget framkom det snabbt att
samtliga intervjuade är missnöjda med hur tågen håller tiden.
Av de intervjuades beskrivning av sina resor där tågresor är potentiella
alternativ för resan är en majoritet av tjänsteresorna resor till kund, resor där
ledning, säljare och kunder reser till varandra i syfte att göra affärer,
underhålla kundrelationer, bedriva projekt, liksom interna besök mellan olika
delar i företagen så väl som resor som sker för utbildning och konferenser.
Resor som sker men som anses svårare att genomföra med tåg är när resan
har flera destinationer, där den anställda har fler besök att göra under
samma dag och mötestiderna är flexibla och direkt efter ett avlutat möte vill
man påbörja resan till nästa utan att behöva ta sig till station och invänta
specifika tågtider. Även resor där destinationen ligger långt ifrån stationen
anses svårare att genomföra med tåg då företagen/kunderna ofta är belägna
ute på landsbygden.
Resedestinationer där tåg främst anses som gynnsamma alternativ är resor
till Kastrup, Malmö och även Växjö, Borås och Göteborg nämns.
Däremot anses inte dagsresor till Stockholm med tåg vara ett realistiskt
alternativ.
Även för resor där det är avgörande att komma fram i tid så som viktiga
möten, flygresor etc anses inte tåg som ett bra alternativ av många. Eftersom
man inte litar på att tåget är i tid måste tågresa i så fall bokas med väldigt
god marginal vilket medför att större del av dagen tas i anspråk än om man
valt annat resesätt. Alternativt bokas till och med resan dagen innan
exempelvis en flygresa ska ske vilket utöver tidsfaktorn dessutom medför
betydliga fördyrningar i form av övernattningskostnader.

Fördelar
De fördelar som nämns av företagarna med att kunna åka tåg är att det
anses som en stor fördel att kunna arbeta på tåget, det är bekvämt, man kan
vila eller till och med sova ombord och komma fram utvilad och det är ett
säkrare alternativ till bilen. I de fall tåget fungerar anses det tidseffektivt,
smidigt och som ett billigt alternativ. Att ett resesätt är smidigt är en mycket
subjektiv uppfattning och för vissa resor av vissa resenärer uppfattas tåget
som smidigt vilket ökar benägenheten att välja tåg som resealternativ. I detta
sammanhang ansåg man ofta det smidigt med resor till Kastrup eftersom
man kom ända fram till flygplatsen utan att behöva bekymra sig om
broavgifter och parkeringar. Av några lyfts även miljöperspektivet fram att

”Det är smidigt att ta
tåget till Kastrup, jag
kommer ända fram
utan att behöva
bekymra mig om både
broavgifter och
parkering”
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tågen är betydligt mer koldioxidsnålt alternativ i jämförelse med exempelvis
bil och flyg.

FÖRDELAR MED TÅG

O

KAN JOBBA PÅ TÅGET

O

KOMMA FRAM UTVILAD

O

TIDSEFFEKTIVT (NÄR DET FUNGERAR)

O

BEKVÄMT

O

SMIDIGT (DIREKT TILL FLYGET)

O

SÄKRARE

O

KOLDIOXIDSNÅLT

O

BILLIGT

Hinder idag
De hinder som företagarna ser med att åka tåg idag är
främst att man inte kan lita på att tåget kommer fram i tid.
Av den anledningen bokar man tåget med lång marginal
vilket gör att det upplevs tidsineffektivt alternativt inte kan
jämföras i tid med exempelvis flygresor. Företagarna
upplever att den rälsbundna trafiken är känslig för
störningar som orsakar många stillastående stopp vid
signalfel, snö eller löv på räls etc. Många upplever det
svårt att nyttja fördelen med att jobba på tåg då det är
obekvämt och ofta är täckningen eller wifi uppkopplingen
dålig eller obefintlig. För resor där slutdestinationen inte
ligger i anslutning till stationen är inte tåget ett alternativ.
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”Vid försening och
problem upplevs inte
hanteringen
kundfokuserad, man
känner sig inte
omhändertagen”.

HINDER MED TÅG

O

KAN EJ LITA PÅ ATT TÅGET GÅR I TID

O

TIDSINEFFEKTIVT, MÅSTE SOVA ÖVER, MÅNGA
STOPP

O

KÄNSLIGT FÖR STÖRNINGAR

O

OBEKVÄMT

O

KAN EJ JOBBA PÅ TÅGET, DÅLIG TÄCKNING/WIFI

O

”KOMMER INTE ÄNDA FRAM”

O

DÅLIG KOMFORT

O

DYRT OM MAN ÄR FLER

O

LITAR EJ PÅ ATT BLI OMHÄNDERTAGEN VID
FÖRSENING

På frågan varför kollegorna inte väljer tåget svarar de flesta företagarna
liknande argument som ovan, tidtabell håller inte, tåget anses ej som ett
smidigt alternativ. Kollegorna besöker flera destinationer och tåget anses inte
tidseffektivt.
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Styrning av resandet

”Om vi i ledningen
blev övertygande
skulle vi lätt kunna
styra om företagets
resor så att en
majoritet reser med
tåg ”.

På frågan om hur företagen styr bokningen av resor svarar många av de
större företagen att en nationell resepolicy finns men efterföljs ofta inte. De
mindre företagen har oftast inte någon policy eller styrning av resorna. Oftast
är inriktningen att det billigaste alternativet ska väljas alternativt att
arbetstagaren själv väljer det alternativ som är det smidigaste och
bekvämaste resesättet. I företagskulturen finns ofta en negativ attityd kring
tågresandet och det uppmuntras inte att välja tåg eftersom man i
samförstånd anser att tågresan inte är tidseffektiv eller pålitligt. Trots denna
attityd svarar samtliga företagare nej på frågan om det finns något som
företaget gör som motverkar val av tågresor. Många menar att när billigaste
alternativet styr missgynnas tågresor eftersom de ofta inkluderar en
övernattning. Tidsvinning i form av att kunna arbeta på tåget inkluderas då
inte i prisbilden.
Samtidigt menar företagarna att företagens policyarbete har hög potential att
snabbt ändra detta utgångsläge. Om ledningen blev övertygad och ville styra
hårdare finns alla möjligheter att enkelt styra samtliga lämpade resor mot
tåget och samtidigt få en hög efterlevnad av denna policy om ledningen så
önskar.

HUR STYR FÖRETAGET RESEBOKNINGAR?

O

POLICY FINNS, MEN EFTERLEVS INTE

O

ATTITYDER STYR MER T EX ”TÅG GÅR EJ
ATT LITA PÅ”

O

BEKVÄMAST OCH BILLIGAST STYR

Optimal resa
Bilden av den optimala resan målas av företagarna upp som ett tåg som först
och främst går i tid och har ett kundfokuserat perspektiv, det vill säga när det
inte lyckas hålla det som utlovas finner sätt att kompensera, målmedvetet tar
hand om sina kunder finner snabbt alternativa lösningar. Företagarna vill
också poängtera att vid en resa krävs en biljett, resenärerna vill inte hålla
reda på olika operatörer eller korsade länsgränser, i alla lägen ska
kundperspektivet komma först där man till större utsträckning vill se en resa
och en biljett. På den optimala resan vill man också kunna arbeta bra
ombord med god funktion på uppkoppling till wifi och god mobiltäckning. Man
anser redan idag att personal och tågmiljön är trevlig och för en optimal resa
är detta så klart en fortsatt förutsättning med möjlighet till försäljning av mat
och dryck ombord. Man vill ha enkla och flexibla bokningssystem och
bekväma sittplatser med inte för fullsatta och högljudda vagnar. Man vill i alla
lägen ha regelbunden realtids information om tågets ankomst och
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oplanerade stopp etc. De intervjuade vill ha täta turer och snabba tåg där
stationstoppen är strategiska och särskilt passar det egna företagets resor.
Framförallt önskar sig företagarna en robust infrastruktur som är mindre
känslig för störningar vilket underlättar för tågen att hålla tidtabellerna.

OPTIMAL RESA

3.3

O

HÅLL TIDEN!

O

KUNDPERSPEKTIV, EN RESA

O

KUNNA JOBBA OMBORD

O

MATFÖRSÄLJNING

O

TREVLIG OCH BEKVÄMT

O

INTE ÖVERFULLT

O

ENKELT ATT BOKA

O

GOD INFORMATION

O

TÄTA TURER

O

SNABBA TÅG

O

OPTIMERADE STATIONER OCH RUTTER FÖR VÅRA SYFTEN

O

ROBUSTARE INFRASTRUKTUR SOM ÄR MINDRE KÄNSLIGT

ENKÄTRESULTAT

Summering av resultat
Enkäterna genomfördes totalt av 144 personer varav 65% var män och 35 %
var kvinnor. 70% av de tillfrågade har resor i tjänsten.
Ungefär hälften av dessa väljer tåg för sina tjänsteresor relativt ofta.
Vanligtvis sker resorna över länsgränsen. Av de som svarat går det inte se
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någon skillnad i resultatet på de som bor långt i från stationen och de som
bor nära eller de som har en slutdestination längre ifrån.
Det vanligaste färdmedlet till stationen hemifrån är bilen medan man från
jobbet hellre går. 80% av de tillfrågade arbetar ombord på tåget men att inte
kunna arbeta ombord på tåget på grund av exempelvis dåligt wifi är oftast
inte en anledning till varför tågresor väljs bort.

Vissa skillnader mellan ålder och kön
Generellt har olika nationella och regionala resvaneundersökningar visat att
kön har större betydelse för resvanor än inkomst, boende och hur mycket
man jobbar. Män kör generellt mer bil, kvinnor väljer oftare kollektivt.
Detta genomsyras även i detta resultat. Enkätsvaren visar att männen reser
generellt mer i tjänsten (83% jämfört med 49%) än kvinnor. Däremot när
kvinnorna väl reser i tjänsten väljer de till högre utsträckning tåg. 47% av
männen jämfört med 18% av kvinnorna svarar att de aldrig åker tåg i
tjänsten. Var 3:e kvinna åker tåg 3 av 4 resor, jämfört med var 10:e man.
Vad gäller skillnader i resultatet baserat på ålder är det få frågor som
relevant skiljer sig i resultat beroende på vilken åldersgrupp du tillhör.
Exempelvis är det fler över 50 år som tycker det är helt avgörande med
parkering för bil i direkt anslutning till stationen (29% jämfört med 14%). En
annan skillnad är att fler under 50 år tycker eluttag (45% jämfört med 25%)
samt trådlöst WiFi (54% jämfört med 38%) är helt avgörande för att välja bort
tåg.

Avgörande för att välja bort tåg
Enkäterna visar att över hälften (62%) väljer bort tåg för att man inte kan lita
på att det kommer i tid. Den näst vanligaste anledningen att välja bort tåg
(41%) är för att man anser att tågtiderna inte passar de egna mötestiderna.
37% väljer bort att åka tåg eftersom de inte litar på
informationen/omhändertagande vid försening och 35% väljer bort tåg pga
bristfällig wifi. Enkäten visar också att över 80% känner sig helt trygga
ombord på tåget och på stationen.
Parametrar där det är jämnt fördelat mellan avgörande och inte avgörande
varför man väljer bort tåget är få avgångar, många byten, priset,
internetuppkoppling, utformning sittplats
Enligt resultatet från enkäten är parametrar som inte är avgörande för att de
tillfrågade ska välja bort tåget toaletthygien, avsaknad av servering,
otrygghet, långt för resenär från station/slutmål, packningsutrymme samt
behov av att jobba konfidentiellt. Det betyder att för ett fåtal är det trots allt
viktigt med dessa parametrar men inte för stora flertalet.
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Anledningar att inte välja tåg för tjänsteresor...
...jag inte litar på att tåget avgår/kommer…
...avgångarna inte passar mina…
...jag inte litar på att jag får rätt info och…
...internetuppkoppling ofta saknas/är…
...tåget inte är prisvärt
...det är för många byten
..det är för långt från tågstationen till målet…
...det är för få avgångar
...det saknas servering ombord
...jag inte litar på att det finns fungerande…
...det är för långt till tågstationen från mitt…
...jag inte kan arbeta ombord på tåget
...jag ofta har packning som är svår att ta…
...jag känner mig otrygg ombord på tåget
...jag känner mig otrygg på tågstationen
0%
Tar helt avstånd ifrån

medel

20%

40%

60%

Instämmer helt

80%

vet ej

100%

120%

ej aktuellt

Fig 1 Enkätresultat över anledningar varför tåg inte väljs för tjänsteresor

Arbeta ombord
Vad gäller möjligheten att kunna arbeta ombord anser de flesta att sittplatser
och ljudvolymen på tåget fungerar bra att arbeta i men nära hälften anser
inte att uppkopplingen/wifi är tillräckligt bra.

Det är svårt att arbeta ombord på tåget...
...eftersom uppkoppling till
internet ofta saknas/är inte…
...på grund av sittplatsens
utformning
...eftersom jag (ofta) arbetar med
konfidentiellt material
...på grund av medpassagerare är
högljudda och/elller uppträder…
0%
tar helt avstånd från

medel

20%

40%

60%

Instämmer helt

80% 100% 120%
vet ej

Fig. 2 Enkätresultat över anledningar till att det är svårt att arbeta ombord
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Optimal resa-stationen
På frågan om vad som är viktigt för en optimal resa på stationen visar
enkätsvaren som första parameter att avgång/ankomst i tidtabell är viktigast
och även en ren och trygg miljö och hög turtäthet. Man vill även ha
realtidsinformation och möjlighet till taxi anslutning och parkeringsmöjligheter
är bra att ha. Anslutande bussar, wifi, eluttag, bemannad resebutik och
möjlighet till fika anses ej så viktigt vid stationen men bra om det finns.
Cykelparkering och lånecykelmöjligheter anses inte viktigt alls.

Fig 3 Enkätresultat över hur optimal resa på stationen ser ut

Optimal resa-på tåget
För den optimala resan väl ombord på tåget rankas fungerande wifi och
mobiltäckning högst av enkätrespondenterna. Eluttag och bra sittplatser
utformade för datorer som är bekväm är också högt rankat liksom att få
realtidsinformation vid försening. Viktigt är även att tåget är tryggt, välstädat
och har rena toaletter. Bra om det finns, men inte lika viktigt, är vagnar
utformade för att jobba med fika möjligheter, tyst miljö och bagageutrymme.

Fig 4 Enkätresultat över hur optimal resa på tåget ser ut
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3.4

NYA FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG

Under både intervjuerna, enkätsvaren och workshopen framkom en hel del
förbättringsförslag som företagarna gärna såg att man gemensamt i regionen
arbetade vidare med för att höja attraktionen för resande med tåg.

Samverkan och kundperspektiv
Det finns starka önskemål att tågoperatörer samverkar i högre grad och
gemensamt löser problematik som uppstår i samband med byte mellan olika
tåg med olika operatörer samt resande över länsgränser. Genom att sätta
kunden i fokus tror företagarna att man gemensamt kan komma framåt här.

Bagagehantering och andra fysiska lösningar
Andra förslag handlar om att optimera funktion och valmöjligheter i själva
tågvagnarna. Exempelvis var ett förslag att skapa möjligheter att låsa in
bagage så väskor med värdesaker/papper inte behövde övervakas
personligen under hela resan. Ytterligare en utveckling av detta förslag var
att göra avtal med stora flygbolag som exempelvis SAS så att bagage redan
vid tågresan kunde checkas in och sedan transporteras till rätt flyg gate för
lastning ombord. Ett annat sätt att arbeta med kupévagnarna var att öka
valbarheten, erbjuda grupper möjlighet att välja platser ihop/mitt i mot
varandra, finna utrymme för allergiska personer att välja särskilda vagnar
som var parfymfria etc och inte minst skapa möjlighet för konferensgäster att
kunna starta redan på tåget genom att kunna boka sin egen vagn eller dylikt.
Andra förslag som framkom var att ytterligare öka hastigheten på
stationsstoppet och efterlikna tunnelbanor mer vid av- och påstigning med
fler dörrar som kan få in/ut fler personer.

Digitala lösningar
Förslag som framförallt var önskemål från sällanresenärerna var att få ett
(valbart) SMS inte bara när tåget inte var i tid utan när det också är i tid. 15
min före avresa kunde ett sådant sms både tjäna som påminnelse men även
positivt feedback på att tåget är i tid. Någon ville också se utökade utbud av
betalsätt där främst digitala lösningar var önskvärda så som swish etc.

Resestrateg/säljare och översyn av resandet
Något som också framkom av intervjuerna utan att det var helt uttalat bland
de intervjuade var behov av att hjälpa företagen se sina egna möjligheter
inom tågresandet. Genom att studera resemönster och jämföra med möjliga
kollektiva förslag skulle kanske många resor kunna ställas om till att ske med
tåg i stället för med bil/flyg som i idag. En typ av resestrateg skulle kunna
fylla två funktioner där ett behov är att finna optimala tågresor för företaget
där vissa relevanta behov av förändringar och kompletteringar i form av
matartrafik till tågstationerna, lokala busslinjer eller liknande kunde
kommuniceras mot lokala trafikhållare. Ett annat behov vore att göra en
helhetsanalys på företagets mobilitet där företaget kunde få hjälp med mer
grundläggande hållbarhetsstrategier och resepolicys. Eftersom få av
företagen uppgav att de idag hade någon riktad styrning på området vore det
värdefullt att stärka företagarnas miljöstyrningsarbete genom att erbjuda dem
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verktyg så som att skapa incitament och uppmuntra för arbetstagare att välja
tåg, göra kollektiva resor till det enkla och mest smidiga valet och motivera
beteendeförändringar för mer hållbart resande.

NYA FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG

4

O

TA ANSVAR FÖR HELA RESAN, KUNDPERSPEKTIV

O

GÖR AVTAL MED SAS ETC FÖR ”HELA RESAN”

O

CHECKA IN BAGAGE

O

BOKA KONFERENSVAGN

O

SMS NÄR TÅGET ÄR I TID

O

EFFEKTIVARE STOPP PÅ STATIONEN

O

NYA BETALNINGSSÄTT

O

BESÖK AV RESESTRATEG/SÄLJARE

WORKSHOP ”MIND THE GAP”

På workshopen redovisades resultatet ovan tillsammans med inspiration i
form av goda exempel samt information från operatörerna som bemötte
myter och gemensamma diskussioner om vad som lokalt och regionalt kan
göras tillsammans för att öka tågresandet. Inledningsvis tillfrågades publiken
om vems huvudansvar är för att öka tågresandet för tjänsteresor och
publiken ansåg ansvaret jämnt fördelat på politiker och tågoperatörer och
även något på företagarna.
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Goda exempel
Som inspiration redovisades på workshopen goda exempel på hur andra
organisationer arbetar för att öka sitt tågresande men även minska sitt totala
resande samt fotavtryck på miljön från resor. Detta material är exempel
framtaget av WSP och avstämt med företagarna i samband med
workshopen.
Det finns många olika sätt att påverka attityder och vanor, både i tjänsteresor
inom organisationen och i anställdas arbetspendling. Exempelvis:
Möte- och resepolicy
Incitament
Gör det enkelt
Beteendepåverkan/mobility management
Under workshopen gjordes en omröstning av vilka åtgärder som deltagarna
trodde skulle göra störst nytta i företagen respektive hos operatörerna.

FIg 5 Digital omröstning av publiken på workshopen där olika insatser hos företagen för ökat
tågresande bedömdes.

Mötes- och resepolicy
Genom att utforma mötes- och resepolicy, ställa höga krav på låga
resekostnader och minskad miljöpåverkan och därmed uppmuntra resande
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med kollektiva färdmedel kan arbetsgivaren ha ett stort inflytande på
medarbetarnas beteende. Men det gäller att även ledningen föregår med gott
exempel för trovärdighet samt att resebyrån hjälper till att policyn efterlevs.
En grön resplan eller grön transportplan är ett samlat grepp för att
effektivisera resandet och transporterna inom en verksamhet. Planen kan
omfatta såväl tjänsteresor som arbetspendling eller godstransporter.
Resultatet är en mer hållbar företagsprofil, sänkta kostnader, mindre
miljöpåverkan och friskare personal.
Incitament
För att få anställda att välja tåg istället för bil eller flyg är det viktigt med
incitament. Restid kan redan idag räknas som arbetstid efter
överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd. Givetvis utifrån en
bedömning och anpassning av den anställdes arbetsuppgifter och
möjligheterna att arbeta effektivt under restiden.
Ett annat sätt att skapa ekonomiskt incitament är genom att inrätta klimatoch hälsoinvesteringsfond med bonussystem för miljöanpassade
tjänsteresor. Pengarna som avsätts till klimatfonden kommer från
besparingar från resor och används till att förbättra förutsättningarna för
hållbart resande.
Göra det enkelt
Tåg- (och buss-) tider på infoskärm/intranät kan vara ett sätt att göra det
enklare att välja tåget men har också symbolvärde gentemot kunder och
andra besökare som visar på grön hållbarhetsprofil. Laddade resekort att
låna i exempelvis receptionen underlättar också för den anställde. Genom att
göra det enkelt att betala för tågbiljetter och följa upp sina resekostnader kan
man utveckla appar så som exempelvis Värmlands trafik har gjort. Att
anpassa mötestider efter tågtidtabell är ett relativt enkelt sätt att möjliggöra
tåg som färdmedel. Det är betydligt enklare många gånger att anpassa
mötestiderna jämfört med att anpassa tågtidtabeller efter företagens tider.
Genom att förlägga konferenser/möten på tåg eller i lokaler vid knutpunkter
förenklar man för personal att resa med tåg.
Beteendepåverkan/mobility management
Mobility management är ett samlingsnamn för åtgärder som syftar till att
påverka resebeteenden och transporter och är ett komplement till mer
traditionell tra kplanering. Ofta är dessa åtgärder billigare och samtidigt
effektiva. Ett sätt kan exempelvis vara information och personlig
reserådgivning för anställda. Andra kan vara ”testa på”-kampanjer där
anställda under en viss tid får testa nya vanor.

Bemötande av myter
På workshopen utfördes även en paneldiskussion där operatörerna först fick
bemöta synpunkter och förslag från intervjuerna och enkäterna.
Tågoperatörerna inledde med statistik från både SJ, KLT och Öresundståg
som visade på att 90% av tågen är i tid (högst 5 min försenade). Därför
menar man att det höga missnöjet kring tågförseningar ofta är en myt.
Däremot var ingen av operatörerna nöjda med att 10% av tågen inte var i tid
och arbetar därför hårt för att förbättra detta. Trafikverkets ansvar är bland
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annat att lägga robusta tidtabeller så att goda förutsättningar finns att både
vara i tid och ha attraktiva turer som tar människor dit de vill i rätt tid. Det
banarbete som renoverar och förbättrar infrastrukturen planeras att utföras
med så liten inverkan som möjligt på den dagliga trafiken på spåren.
Spårspringningar där människor befinner sig i spårområdet har ökat och
utgör i dag en stor andel av de förseningar som uppkommer i trafiken. Arbete
för att motverka detta genom stängsel och information pågår. Vad gäller den
viktiga möjligheten att kunna arbeta ombord på tåget menade både SJ och
KLT att bättre förutsättningar var på väg och inom ett år ska wifi finnas fullt
utbyggt på tåg till och från Kalmar.
Vad gäller ökad samverkan mellan tågoperatörerna och ökad kundfokus där
en resa och en biljett gäller öppnade operatörerna för att bättre lösningar kan
komma på plats genom ökad dialog. Digitala lösningar som sms och
betalningsappar är fullt möjliga att vidareutveckla och kan byggas på den
information som redan finns via Trafikverket. Förändringar i tågvagnarna är
också möjliga så som konferensvagnar och allergifria platser men det är en
fråga om kostnadseffektiva prioriteringar för åtgärder.
Publiken röstade återigen om de nya förslag som kommit upp i intervju- och
enkätmaterialet om vilka de ansåg intressantast och inte helt överraskande
kom Tåg i tid främst men också En resa en biljett samt Bättre wifi.

FIg 6 Digital omröstning av publiken på workshopen där olika insatser från tågoperatörerna för
ökat tågresande bedömdes.
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Det finns många åtgärder som kan göras för att gemensamt öka resande
med tåg för såväl näringslivet, tågoperatörerna som det offentliga. Intresset
att fortsätta det gemensamma arbetet är stort och Kalmar kommun tar
ansvar för att fortsätta arbetet genom nya ansökningar för åtgärdsinriktade
projekt. De prioriterade åtgärderna som tagits fram i denna studie summeras
nedan under respektive ansvarsområde. Ett efterföljande projekt kan fungera
som ett ”paraplyprojekt” där respektive aktör arbetar vidare med sina utvalda
åtgärder för ökat tågåkande för näringslivet. Projektgruppen och denna
rapports slutsats och övertygelse är att det är genom samlade gemensamma
krafter som vi kan nå längre och tillsammans skapa bättre förutsättningar för
både hållbar utveckling och bättre möjligheter till kommunikationer för företag
i Kalmar regionen.

Fig 7 Sammanfattning av möjliga fortsatta konkreta åtgärdsförslag för ökat tåg resande i Kalmar
regionen enligt telefon-, enkät- och workshops resultatet
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Bilaga 1 Deltagande företag

Kommun

Företag

Kontaktperson
ledningsgrupp

Titel

Mönsterås

Bevi AB

Carl Sigfridsson

VD

Mönsterås

Movi AB

Marcus Lindquist

VD/delägare

Mönsterås

Tilka Trading AB Yngve Åkesson

VD

Mönsterås

SSE AB

Magnus Holmquist

VD/delägare

Kalmar

Gote Media AB

Thomas Grahl

Marknadsområdeschef

Kalmar

Telin Rekrytering Linda Petersson

VD/ägare

Kalmar

Levelseven

Camilla Garnman

projektledare

Emmaboda

Xylem

Lasse Larsson

inköpschef/reseansvarig

Emmaboda

Bergs Timber

Patrik Siljemark

VD/platschef Orrefors

Emmaboda

Strehög

Jonas Claesson

VD

Emmaboda

fabrikschef

Emmaboda

Emmaboda Glas Jaroslaw Modzelewski
Ann-Helen
Södra
Alexandersson
AMB Industri
Tomas Magnusson

Nybro

Kährs

Lena Arvidsson

personalchef

Nybro

Nybro kommun

Inger Rydbrink

nämndsekreterare

Emmaboda

administrativ chef
VD

Frågeformulär till djupintervjuer
Submit Query

Vem intervjuas?
Företag
Namn
1. Berätta om de tjänsteresor som görs idag inom företaget?
(Nyckelbegrepp att fånga upp:
Syfte, Startdestination, Slutdestinationer, Typ av färdmedel, Reslängd , Vistelsetid, Frekvens)

Om det tar stopp här - Gå tillbaka och ta den här frågan senare i intervjun

2. Beskriv din syn på tåg som transportmedel för tjänstresor?
(Nyckelbegrepp att fånga upp:
Nysta vidare i sånt som kommer upp som handlar om att 'Tåget går inte att lita på etc')

Om du ser till fördelar och nackdelar med att välja tåget vid tjänsteresor....
(Nyckelbegrepp att fånga upp:
Affärsmässigt för ert företag? För den enskilde individen? För att stärka det regionala näringslivet etc.)

3a. Vilka FÖRDELAR ser du med tåg som transportmedel vid tjänsteresor? - Beskriv

3b. Vilka NACKDELAR ser du med tåg som transportmedel vid tjänsteresor? - Beskriv

4. Vad tror du är det främsta skälet/skälen till att medarbetare i ditt företag väljer
annat färdmedel än tåg för tjänsteresor?
(Nyckelbegrepp att fånga upp:
Olika anledningar...och om det tar stopp tipsa.... som tid, pris, bekvämlighet, annat...)

5. Berätta om hur företaget styr valet av färdmedel vid tjänsteresor...
(Nyckelbegrepp att fånga upp:
Uttalad /outtalad policy för hur man ska resa och när, tjänstebilar, kollektivtrafikkort som förmån, Incitament/uppmuntran för den
enskilde tex restid räknas som arbetstid etc. )

6. Kan du se något inom företagets styrning eller rutiner som skulle motverka att tåg
väljs som färdmedel för tjänsteresor?
...och om JA, vad?

7a. Om du som företagare skulle beskriva en optimal tågresa...Hur skulle den se ut före,
under och efter resan?
(Nyckelbegrepp att fånga upp:
Före, under, efter)

7b) Utifrån svaret ovan - Vad skulle behöva förändras för att ni inom företaget skulle
anse att tåg var ett bra (eller ännu bättre) val vid tjänsteresor?
(Nyckelbegrepp att fånga upp:
Vad är möjligt för företaget själva att göra?)

8. Inför den planerade workshopen: Finns det något du skulle du vilja fråga, diskutera
eller berätta för tågoperatörerna, Trafikverket eller kommunen?
(och eventuella ÖNSKEMÅL om föreläsare, goda exempel, upplägg etc)

9. Finns det något annat du skulle vilja tillägga?

PLATS FÖR ÖVRIGT SOM DYKER UPP UNDER INTERVJUN:

Enkätundersökningen
Resultatet

Fråga 3
Din ålder?

18 - 29 år

4%

30 - 39 år

14%

40 - 49 år

36%

50 - 59 år

32%

60 år eller äldre

14%
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Fråga 4
Hur ofta reser du i tjänsten?

någon/några gånger per vecka

37%

någon/några gånger per månad

34%

några gånger per år

24%

1-2 gånger per år

3%

aldrig

1%
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100%

Fråga 5
Vart reser du oftast när du reser i tjänsten?

inom egna kommunen

4%

till angränsande kommuner

6%

inom egna länet

9%

till angränsande län

17%

längre bort än angränsande län, men inom Sverige

49%

utanför Sverige

16%
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90%

100%

Fråga 6
Ungefär hur stor andel av dina tjänsteresor sker med tåg?

alla

6%

ca 75% (ungefär 3 av 4 resor)

16%

ca 50% (ungefär hälften av resorna)

13%

ca 25% (ungefär en fjärdedel av resorna)

9%

ca 10% (ungefär var 10e resa)

19%

inga

37%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fråga 7.1 Hur långt är det till närmaste tågstation från...
...ditt hem?

mindre än 500 meter

3%

mellan 1/2 och 1 km

10%

mellan 1 och 2 km

11%

mellan 2 och 5 km

21%

mellan 5 km och 1 mil

21%

mer än 1 mil

vet ej

33%

0%
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90%

100%

Fråga 7.2 Hur långt är det till närmaste tågstation från...
...ditt arbete?

mindre än 500 meter

17%

mellan 1/2 och 1 km

22%

mellan 1 och 2 km

21%

mellan 2 och 5 km

12%

mellan 5 km och 1 mil

10%

mer än 1 mil

16%

vet ej

1%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fråga 8.1 Om/när du reser med tåget i tjänsten, hur tar du dig till tågstationen från....
...ditt hem?

till fots

9%

cykel

15%

bil

51%

taxi

17%

annat

9%
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80%

90%

100%

Fråga 8.2 Om/när du reser med tåget i tjänsten, hur tar du dig till tågstationen från....
...ditt arbete?

till fots

45%

cykel

6%

bil

31%

taxi

7%

annat

12%
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100%

Fråga 9.1 Hur långt är det från tågstationen till slutmålet för den typ av tjänsteresa du oftast
gör?

mindre än 500 meter

10%

mellan 1/2 och 1 km

13%

mellan 1 och 2 km

20%

mellan 2 och 5 km

17%

mellan 5 km och 1 mil

11%

mer än 1 mil

19%

vet ej

11%
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Fråga 10.1 Om/när du reser med tåget i tjänsten, hur tar du dig oftast från tågstationen där du
kliver av till platsen där du ska arbeta/ha möte etc?

till fots

42%

cykel
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bil

4%
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27%

annat

26%
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Fråga 11
Brukar du arbeta ombord på tåget när du reser i tjänsten?

ja, alltid

42%

ja, ibland

42%

ja, men sällan

8%

nej, aldrig

8%
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Q12 Jag INTE väljer tåget är det för att...
...jag inte litar på att tåget avgår/kommer fram i rätt tid
...avgångarna inte passar mina mötestider/den tid jag behöver vara…
...internetuppkoppling ofta saknas/är bristfällig
...jag inte litar på att jag får rätt info och omhändertagande vid ev.…
...tåget inte är prisvärt
...det är för många byten
...det är för få avgångar
...det saknas servering ombord
...jag inte litar på att det finns fungerande toalett ombord
..det är för långt från tågstationen till målet för min resa
...jag inte kan arbeta ombord på tåget
...det är för långt till tågstationen från mitt hem/arbete
...jag ofta har packning som är svår att ta med på tåget
...jag känner mig otrygg på tågstationen
...jag känner mig otrygg ombord på tåget
0%
Tar helt avstånd ifrån

medel

20%
Instämmer helt

40%
vet ej

60%
ej aktuellt

80%

100%

120%

Det är svårt att arbeta ombord på tåget...

...eftersom uppkoppling till internet ofta saknas/är
inte tillförlitlig

...på grund av sittplatsens utformning

...eftersom jag (ofta) arbetar med konfidentiellt
material

...på grund av medpassagerare är högljudda och/elller
uppträder störande
0%
tar helt avstånd från

medel

20%
Instämmer helt

40%
vet ej

60%

80%

100%

120%

Optimala resan
-på stationen
Att tåget avgår/ankommer enligt tidtabell
Ren och trygg miljö på stationen
Hög turtäthet
Realtidsinformation på stationen om var tåg befinner sig
Enkelt att ta taxi vid tågstationen
Bra parkeringsmöjlighet för bil i direkt anslutning till stationen
Tillförlitlig Wifi /trådlös internetuppkoppling på stationen
Platser med elluttag på stationen anpassade för arbete
Möjlighet att fika/äta på stationen
Bussar anpassade till tågets avgång/ankomst
Bemannad resebutik på stationen
Bra parkeringsmöjlighet för cykel i direkt anslutning till stationen
Lånecyklar i anslutning till stationen
0%
Helt oviktigt

Medel

20%
Avgörande

40%
vet ej

60%

80%

100%

120%

Optimala resan - ombord
Tillförlitlig Wifi /trådlös internetuppkoppling
Bra mobiltäckning
Eluttag vid varje plats
Realtidsinformation om ev. förseningar/trafikstörningar
Sittplatser med plats för dator och väska
Bekväma sittplatser
Välstädade toaletter
Välstädade kupéer
Bra ventilation
Ren och trygg miljö
Trevligt bemötande från tågpersonalen
Realtidsinformation om beräknad ankomsttid
Vagnar/kupéer särskilt utformade för arbete
Möjlighet att fika/äta
Flera sittplatser i 'tyst avdelning'
Gott om utrymme för bagage
0%
Helt oviktigt

20%
Medel

40%
Avgörande

60%
vet ej

80%

100%

120%

