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Inledning 

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offent-
liga skolväsendet för barn och ungdomar (förskoleklass, grundskola och särskola). Nämnden har även 
tillsynsansvar för fristående förskolor i kommunen. I 2019 års budget planeras för att 1 471 årsarbetare har 
i uppdrag att ge stöd och stimulans till de 3 087 barnen i kommunala förskolor, 6 044 eleverna i kommu-
nala skolan inklusive särskolan samt de 2 895 eleverna i kommunens fritidshem så att de utvecklas så långt 
som möjligt. Driftbudgeten uppgår till 1 051 mnkr. 
 
Organisationsschema finns i bilaga. Trekantenskolans förskoleverksamhet har separerats och blivit en 
egen enhet som heter förskolan Trekanten.  
 
Hittills har 2018 varit ett av de bästa åren någonsin i nämnden. Förbättringarna håller i många olika per-
spektiv; elevernas kunskapsutveckling, personalens nöjdhet, vårdnadshavarnas och elevernas nöjdhet vil-
ket återspeglas i följande exempel: 

- Meritvärdet i åk 9 är det bästa någonsin 233,8, ett kliv på inte mindre än 12 meritpoäng 
- I årskurs 7 och 8 fortsätter meritvärdena att öka - lärarnas undervisning blir bättre och bättre, så 

att eleverna presterar bättre och lär sig mer 
- Mätmetoder för att mäta barnens utveckling i förskolan har tagits fram (språklig och matematisk 

förmåga) 
- Vårdnadshavarna och eleverna är fortsatt mycket nöjda med verksamheten 
- Eleverna känner sig mycket trygga i skolan, år efter år i mätning efter mätning 
- Medarbetarna är fortsatt nöjda enligt medarbetarundersökningen 
- Fortsatt förbättring i mätningen SKL´s Öppna jämförelser - Grundskola. I december 2017 kom 

Kalmar på plats 70 vilket var en förbättring på 11 platser jämfört 2016. I december 2018 kommer 
ny uppgift. 

- Budgeten hålls på totalen 
 
Våra utvecklingsprojekt kommande år är många, några kan nämnas är: 

- Mätning av måluppfyllelse i förskolan. Det kommer vi att genomföra inför verksamhetsdialogerna 
– det kommer att spetsa till dialogen 

- En likvärdig och skärpt hantering av IUP och skriftliga omdömen i årskurs 1-6 kommer att sjösät-
tas och genomföras under året. Här finns stora vinster för eleverna, vårdnadshavarna och lärarna i 
form av likvärdighet och kvalitetssäkring 

- Kompetensutveckling i Språkutvecklande arbetssätt för fritidshemmen ska utvecklas och genom-
föras. Kanske ser vi möjligheter att genomföra ett projekt kring modersmålsstöd i fritidshemmen 
likt det på förskolan 

- Bedömningsstöd för No/Tk i förskoleklass planeras att genomföras, för att förstärka överläm-
ningen till årskurs 1 och återrapporteringen till förskolan 

- Renodling av lärarnas arbetsuppgifter fortsätter. Digitalisering, med exempelvis Lifecare och Ed-
wise, ger möjligheter till ökad administrativ effektivitet. Anställning av heltidsmentorer och speci-
alpedagoger i förskolan, ger förbättrade möjligheter för lärare att ägna mer tid åt huvuduppdraget 
– planering, genomförande och utvärdering av undervisning. Här måste effekt synas på elevernas 
måluppfyllelse och förbättrade värden för upplevd stress bland lärarna i mätningen i medarbetar-
undersökningen 

- Det mobila elevhälsoteamet kommer att bli fulltaligt – förutom den uppenbara nyttan för elever-
na, så måste det också ge effekt för lärarnas arbetssituation och upplevd stress.  

- Språk de Luxe/Studiehandling de Luxe ska utvecklas – här finns potential att snabba upp kun-
skapsutvecklingen hos nyanlända elever 

 
Det kommande året innehåller också ett namnbyte – efter nyår heter vi Utbildningsförvaltningen. 
 
I följande rapport kommer Utbildningsnämndens verksamhetsplan samt internbudget 2019 att beskrivas. 
Där det finns möjlighet behandlas även kommande planeringsperiod, 2020-2021.  
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Verksamhetsmål 

De mål som kommunfullmäktige fastställer fördelas till respektive nämnds verksamhetsområde. Varje 
nämnd ska sedan fastställa nämndsmål, och dessa revideras varje år i samband med beslut om Verksam-
hetsplan med internbudget. 
 
Kalmar kommun har en hög ambition gällande förskola, skola och fritidshem, vi ska bli en av Sveriges 30 
bästa skolkommuner senast 2020. För att ha en möjlighet att uppnå det uppsatta målet i den utbildnings-
politiska visionen måste fokus i utvecklingsarbetet ligga på att utveckla undervisningen och höja kvaliteten 
i verksamheten. Barnen och eleverna ska få de bästa förutsättningarna att uppnå kunskapskraven samt i 
övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen.  
 
Målen presenteras i bilagan. Utbildningsnämnden har 10 mål i verksamhetsplanen för 2019. 
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Ekonomiska förutsättningar 

Driftsredovisning, förändringar i ram jämfört 2018 

I tabellen visas vad som tillförts jämfört budgetramen 2018. Större delen utgörs av medel för ett ökat 

barn- och elevantal. Övriga ramförändringar avser bl.a. kompensation för kostnadsökningar vid köp av 

verksamhet (t.ex. skolplats från annan kommun eller köp av platser i fristående förskolor och skolor) och 

olika statliga beslut som kommunerna får tilldelning för via generella statsbidrag (x kr/invånare).  

Förändringar 2019 jämfört med 2018   

tkr tkr 

Budgetram 2018 1 013 409 

Färre barn förskola -920 

Fler elever fritidshem 3 312 

Fler elever skola 15 135 

Ökad vistelsetid i förskolan 3 550 

Justering demografi 2017 -459 

Läsa skriva räkna garanti 236 

Skolstart vid 6 års ålder 471 

Nyanlända elever i grundskolan 236 

Förslag från skolkostnadsutredningen 59 

Betygssättning i moderna språk 59 

Prao i årskurs 8 och 9 177 

Effekt av komponentavskrivningar 68 

Hyra och drift FC Lindsdal 282 

Kompensation kostnadsökning, köpt verksamhet  1 631 

Löner 2018 helårseffekt 21 691 

Höjt PO-pålägg 5 012 

Summa förändringar, KF budget 2019 50 540 

    

Ramfinansiering av IT-verksamhet under kommunstyrelsen -12 504 

Summa förändringar mellan förvaltningar -12 504 

    

Summa förändringar mellan 2018 och 2019 38 036 

Budgetram 2019 1 051 445 

 
En rad generella statsbidrag tillförs nämndens ram 2019, dessa kommenteras nedan. De generella bidragen 
beräknas kronor per invånare gånger antal invånare i kommunen. 
 
Regeringen har fastslagit att ” Inget barn ska falla mellan stolarna” och därför infört ” Läsa, skriva, räkna – 
en åtgärdsgaranti”. Syftet är att säkerställa att alla elever som behöver stöd, redan från förskoleklass får 
individuellt utformade stödinsatser för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i svenska, svenska 
som andraspråk och matematik. För att möjliggöra detta har medel tillförts i budgeten. 
 
Hösten 2018 blev förskoleklassen obligatorisk och för de merkostnader som beräknas uppstå har extra 
medel tillskjutits.  
 
Då många av de asylsökande eleverna får uppehållstillstånd övergår kostnaden för dessa elevers skolgång 
från Migrationsverket (staten) till kommunen och då överförs medel från staten till kommunen för att 
täcka delar av dessa kostnader. 
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Skolkostnadsutredningens förslag innebär förändrad redovisning och ökad kontroll vilket leder till ökande 
administrativa kostnader för vilka budgetmedel tillförs. 
 
Då betygssättning i moderna språk ska göras redan i år 6 tillförs budgetmedel för att täcka bland annat 
ökade personalkostnader och administrativa kostnader. 
 
Då prao i åk 8 och åk 9 kommer bli obligatoriskt tillförs budgetmedel för att täcka bland annat ökade 
administrativa kostnader. 
 
Utöver generella statsbidrag har medel för effekt av komponentavskrivningar tillförts. När inventarier 
utrangeras (bedöms att de inte finns kvar i verksamheten längre) så minskar kapitalkostnaderna och 
nämndernas ramar har minskats med ett visst bedömt belopp. Därefter återförs beloppet succesivt under 
ett antal år då man beräknar att man gör nyinvesteringar och kapitalkostnaderna återigen ökar.  
 
En ny familjecentral öppnades i Lindsdal mars 2018 och medel för detta tillförs nämndens ram. Årets 
pengar är vad som tillförs för att få helårseffekt eftersom tidigare tilldelning i budgetramen bara avsåg 10 
månader. Organisatoriskt ligger familjecentralen under Förskolan Pulpeten-Smedjans ansvar.  
 
Kompensation för köp av verksamhet (t.ex. skolplatser i annan kommun eller fristående verksamhet), 
löneökningar och förändrat personalomkostnadspålägg har tillförts budgetramen. 
 
Den uteblivna indexuppräkningen av övriga utgifter i ramtilldelningen fortsätter anstränga förvaltningar-
nas budgetar. När kostnaderna för övriga utgifter, t.ex. lokaler och material, ökar så finansieras detta till 
största del på bekostnad av personal. För utbildningsnämnden handlar det om ca 3 000 tkr per år vid 
kostnadsökning på 1 %. 
 
För 2020 tillförs Utbildningsnämnden 22 903 tkr och för 2021 ytterligare 21 950 tkr. Ramförändringarna 
avser ökade barn– och elevantal samt kompensation för kostnadsökningar vid köp av verksamhet.  

Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden har antagit en utbildningspolitisk vision för 2016-2019 som genomsyrar nämndens 
arbete. Visionen bryts årligen ner i ett utbildningspolitiskt program där nämnden specificerar satsningar 
som ger förutsättningar att stärka måluppfyllelsen av den utbildningspolitiska visionen. Till visionen och 
programmet knyts nämndens strategiska medel som uppgår till 0,5 % av budgetomslutningen. 2019 gör 
nämnden följande satsningar av de 4 750 tkr som disponeras: 
 

- Utvecklingstjänster inom förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem (1 500 tkr) 
- Gemensamrättning av nationella prov (250 tkr) 
- Estetiska lärprocesser Ateljén-Byteatern-Länsmuseet (500 tkr) 
- Vikariepool förskolan (500 tkr) 
- Fler specialpedagoger i förskolan (1 200 tkr) 
- Naturvetenskap och Teknik för Alla (NTA) (100 tkr) 
- Entreprenöriellt lärande (200 tkr) 
- Linnéprofessur (500 tkr) 

Central och lokal ledning och administration 

Den centrala och lokala ledningen och administrationen ses kontinuerligt över. I samband med avgångar 
prövas så väl organisationsförändringar som kostnadseffektiviseringar. Under 2018 har 50 % tjänst som 
central IT-pedagog tillskapats inom befintliga ramar. 
 

Förskola 

Prognos antal barn 

Den nya befolkningsprognosen för Kalmar kommun 2018 - 2027 ger delvis förändrade förutsättningar. 
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Ökningen av antalet förskolebarn förväntas bli lägre än i tidigare prognoser, 390 barn på tio år jämfört 
med 640 som föregående befolkningsprognos sa. Orsaken är att födelsetalen sjönk markant under 2017, 
både i Kalmar och i riket. Hittills i år (oktober 2018) ser det låga barnafödandet ut att hålla i sig.  Det är 
dock fortfarande osäkert om detta är ett trendbrott eller en tillfällig nedgång. 
 
Variationen mellan olika områden är stor. De stora tillväxtområdena är norra Kalmar, området runt Lin-
döskolan och Oxhagen. Detta hänger samman med det bostadsbyggande som nu sker. Det betyder att 
vissa områden får färre eller oförändrat antal barn och andra får en kraftig ökning. I synnerhet när det 
gäller förskolan kan vi alltså förvänta oss en hel del "omflyttningar" av behovet, vilket kommer att påverka 
lokal- och personalplanering. 
 
Totalt kommer antalet barn i förskoleåldrar att vara i stort sett oförändrat de närmaste två åren. Därefter 
ökar det långsamt. Samtidigt finns stora skillnader. Bostadsbyggandet har nu tagit fart och inom några år 
finns många nya bostäder färdigställda i vissa områden. Den lägre ökningstakten av antalet barn passar 
annars ganska väl in. Vi har just nu ca 19 förskoleavdelningar i paviljonger med korta hyreskontrakt. Dessa 
kan relativt enkelt fasas ut när nya förskolor byggs. Tabellen visar barn från Kalmar kommun, d.v.s. de 
barn som utbildningsnämndens budgetram bygger på. 
 

Barn och elevförändringar 
Budget 
2018 Prognos 2018 Prognos 2019 Prognos 2020 Prognos 2021 

Skillnad 2018-
2021 

Verksamhet             

Förskola 3 460 3 450 3 440 3 436 3 466 6 

 

Lokaler 

Behovet av lokaler behandlas under en egen rubrik sist i detta kapitel. 
 

Barnomsorg på obekväm arbetstid – kvällar, nätter och helger 

Barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds på fyra platser i kommunen. Under 2018 har 240 barn varit 
inskrivna i verksamheten. Budget 2019 ligger på 240 barn så det verkar som verksamhetens dimensioner-
ing matchar föräldrarnas behov av omsorg.  OB-omsorgen på förskolan Vallmon har svårare att få kost-
nadstäckning för verksamheten eftersom det inte är lika många barn inskrivna som på övriga enheter med 
OB-omsorg. Den totala kostnaden för OB-omsorg 2019 beräknas till 10 mkr.  Ett särskilt statsbidrag har 
inrättats från 2013. För 2018 gav detta ett tillskott på ca 1400 tkr vilket det beräknas bli även för 2019.  
 

Pedagogisk omsorg 

Verksamheten planeras ha 6 barn under 2019 och kommer att bedrivas enbart på förskolan Svärdsliljan. 
Föräldrarnas efterfrågan på platser styr behovet av pedagogisk omsorg och förskolecheferna försöker att i 
möjligaste mån tillgodose föräldrarnas önskemål.  
 

Grundskola inklusive förskoleklass 

Prognos antal elever 

De närmaste åren sker en kraftig ökning av antalet elever i grundskolan. Under perioden ökar det totala 
antalet elever med 648 i barn-och ungdomsnämndens område. På 10 års sikt ökar antalet elever i grund-
skolan med ca 1 630 elever i hela kommunen, d.v.s. en ökning med 22 %. Det är först mot slutet av peri-
oden, efter år 2027, som ökningen planar ut. 
 
Den kraftiga elevökningen kommer att ställa nya krav på lokaler, personal, kost, administration m.m. De 
stora utmaningarna för Kalmar kommun kommer då att vara dels att rekrytera lärare och dels att tillgo-
dose behovet av ytterligare skollokaler. Tabellen visar elever från Kalmar kommun, d.v.s. de elever som 
utbildningsnämndens budgetram bygger på. 
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Barn och elevförändringar 
Budget 
2018 Prognos 2018 Prognos 2019 Prognos 2020 Prognos 2021 

Skillnad 2018-
2021 

Verksamhet             

Förskoleklass 691 700 742 739 757 66 

 Lågstadiet 2 069 2 067 2 112 2 159 2 222 153 

 Mellanstadiet 1 948 1 952 2 036 2 114 2 161 213 

 Högstadiet 1 856 1 869 1 929 2 001 2 072 216 

Totalt 6 564 6 588 6 819 7 013 7 212 648 

 

Lokaler 

Behovet av lokaler behandlas under en egen rubrik sist i detta kapitel. 

Fritidshem 

Prognos antal elever 

Till största delen beror ökningen på att det blir fler elever i skolan. Bland de yngre eleverna har nästan 
samtliga plats på fritids. Antalet äldre barn på fritids ökar också. Sammantaget innebär det ökade antalet 
barn i verksamheten ett ökat tryck på lokaler för fritidshemmen, och behov av mer personal. Det innebär 
att fritidshemmet inte enbart kan finnas i samma lokaler som under skoltid utan behöver någon form av 
egen hemvist. Detta ökar då skolans sammantagna lokalbehov och därmed kostnader. Tabellen visar barn 
från Kalmar kommun, d.v.s. de barn som utbildningsnämndens budgetram bygger på. 
 

Barn och elevförändringar 
Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Prognos 
2019 

Prognos 
2020 

Prognos 
2021 

Skillnad 2018-
2021 

Verksamhet             

Fritidshem 3 041 3 010 3 102 3 125 3 140 99 

 

Lokaler 

Behovet av lokaler behandlas under en egen rubrik sist i detta kapitel. 
 

Särskolan 

Särskolan tar emot elever från förskoleklass till år nio som läser enligt grundsärskolans och/eller tränings-
skolans kursplan. Särskolan i Kalmar kommun är dels lokalmässigt integrerad med Thorén Framtid och 
dels i egna lokaler i Tullbroskolan. Idag har särskolan ett sextiotal elever fördelade på båda skolorna. 
Linnéuniversitetets flytt skapar nya möjligheter och beslut är nu tagna för att skapa en samlad särskola, 
Gröndalsskolan, som ligger i anslutning till grundskoleverksamhet i kvarteret Telemarken. 
 
Många elever i särskolan är multihandikappade vilket ställer stora krav på lokalernas utformning.  För att 
kunna tillgodose de ständigt skiftande behoven i särskolan behöver verksamheten för ändamålet anpas-
sade lokaler. Det ger också en framtidssäkring där särskolan kan ta emot elever vars specifika behov inte 
alltid kan förutsägas i dag. 
 

Fristående förskolor och skolor 

2019 kommer det i Kalmar kommun finnas totalt 20 stycken fristående förskolor och skolor.  Fyra stycken 
av dessa bedriver skolverksamhet, fjorton stycken bedriver förskola/pedagogisk omsorg och två stycken 
bedriver både skol- och förskoleverksamhet. 12 % av eleverna går i fristående skolor. I fristående försko-
lor finns 10 % av förskolebarnen. 
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Lokaler 

Förskola och skola - utbyggnadsplan 

Den snabba befolkningsutvecklingen i Kalmar ställer stora krav på utbyggnad av både skola och förskola. 
Kommunens befolkning beräknas vara ca 75 000 invånare år 2025. Förutsättningarna i varje enskilt bo-
stadsområde kan förändras snabbt, nya bostadsprojekt planeras, och beredskap behövs för att kunna möta 
nya behov. Fram till år 2027 ökar antalet förskolebarn med ca 390 vilket motsvarar ca 26 nya förskoleav-
delningar. Antalet elever i grundskolan ökar ännu mer, ca 1 630 elever, vilket motsvarar ca 70 tillkom-
mande klasser. Kommunens förskolor och skolor är i dag i stort sett fullt utnyttjade och utmaningen blir 
alltså att möta ökningen och bygga ut verksamheten i rätt område och i rätt tid. 
 
De demografiska förändringarna i kommunen som helhet ger en indikation på hur mycket som behöver 
byggas ut totalt sett. Till detta kommer geografiska förändringar, d.v.s. vissa områden växer kraftigt, vilket 
gör att behovet av skola och förskola ökar just där. 
 
I dagsläget finns 19 förskoleavdelningar i paviljonger. Dessa ersätts på sikt vilket innebär att nettoeffekten 
av förskoleutbyggnad minskar.  
 
Flera områden i Kalmar har just nu ett kraftigt bostadsbyggande. Det gäller särskilt norra Kalmar. I Snur-
rom/Norra vimpeltorpet har inflyttning redan börjat och inom två till tre år finns här ca 1 000 nya bostä-
der. Till detta kommer Karlssons äng där tomter nu börjar säljas. Den nya förskolan i Snurrom beräknas 
bli full under våren 2019. Planerad förskola på Karlssons äng kommer alltså behövas relativt snart och 
upphandling pågår. Eleverna i det här området kommer i ett första läge att hänvisas till Funkaboskolan 
men på sikt ser vi att ett nytt skolområde kommer att behövas i Norra Kalmar. Gärna då i anslutning till 
den nya simhallen. 
 
Djurängsskolan med förskola byggs just nu och beräknas stå klar i slutet av 2019. 
 
Tallhagsskolan startar höstterminen 2020. Högstadielever från Kalmarsundsskolan, Vasaskolan och Lin-
döskolan kommer att gå där. Detta avlastar skolorna i centrala Kalmar. 
 
I Rinkabyholm (Södra staden) pågår planering för ny förskola, skola och sporthall. Skoldelen kommer i 
första etappen att byggas som mellanstadium. Den gamla Rinkabyholmsskolan övergår då till att innehålla 
F-klass och lågstadium med fritidshem för alla elever i området.  
 

Bakgrundsfaktor 

Alla barn och elever ska ha möjlighet till likvärdig utbildning och bakgrundsfaktorn ska verka för att 
uppnå detta. För verksamhetsår 2019 har resurserna från bakgrundsfaktorn riktats på följande sätt. 

Förskola  

I förskolan finns en tydlig skillnad i hur bakgrundsfaktorn används, beroende på tilldelningens omfattning.  
Förskolor med låg bakgrundsfaktor använder sin del direkt ut i verksamheten. Att kunna stärka beman-
ningen på avdelningar där behov finns eller att kunna hålla ett lägre antal barn på dessa avdelningar för att 
kunna möta alla barns behov.  
 
Förskolor med en högre bakgrundsfaktor riktar resurserna till att kunna utöka specialpedagogens eller 
pedagogistans möjlighet att arbeta med utveckling av arbetsgrupper och det pedagogiska arbetet. 
Bakrundsfaktorn gör det också möjligt att ge personalen kompetensutveckling inom lågaffektivt bemö-
tande och TAKK. Att kunna använda tecken som ett alternativ för barn som inte pratar svenska gör det 
möjligt att ändå kunna göra sig förstådda.  
 
En högre bakgrundsfaktor gör det också möjligt att kompensera hos de enheterna med lägre vistelsetid 
(d.v.s. en högre andel 15-timmarsbarn).  
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Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem 

I grundskolan används stor del av bakgrundsfaktorn till intensiv- och specialundervisning, studiehandled-
ning och specialpedagoger. Den ger möjlighet till en ökad grundbemanning och skapar en flexibilitet i 
skolans organisation att kunna möta varje enskild elevs behov genom till exempel undervisning i mindre 
grupper eller dubbelbemanning i klassrummet under vissa lektioner.  
 
Bakgrundsfaktorn bidrar också till trygghetsarbetet på den enskilda skolan genom satsningar på trygghets-
samordnare och ökade resurser för elevhälsa (till exempel att kunna bemanna med en kurator mot varje 
stadie). 
 
Bakgrundsfaktorn gör det också möjligt med satsningar på IT och digitalt stöd. Både genom IT pedagoger 
men också genom en-till-en satsning på chromebooks för elever i främst år 4 till 6. 
 
I fritidshemmen används bakgrundsfaktorn främst till att stärka bemanningen, det vill säga fler händer i 
verksamheten. Samt att vid behov kunna erbjuda utökad vistelsetid. 
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Utmaningar och prioriteringar 

Först ges en beskrivning av de utmaningar och risker som identifierats inom nämndens verksamhetsom-
råden. Utifrån detta samt de ekonomiska förutsättningarna beskrivs sedan de prioriteringar som förvalt-
ningen gör. 

Utmaningar och risker inom förskola 

 
Svårare att rekrytera personal  

I en ökande konkurrens med andra arbetsgivare arbetar barn- och ungdomsförvaltningen strategiskt för 
att kunna rekrytera behöriga pedagoger. Marknadsföring mot framtida medarbetare sker på flera sätt.  
Utbildningsförvaltningen samarbetar med Linnéuniversitetets lärarutbildningar. Den verksamhetsintegre-
rade profilen (VI), där studenten ingår ett arbetslag med lärare och vistas på utvalda skolor i Kalmar 
kommun ger goda möjligheter för studenter till anställning i kommunen efter avslutad utbildning. 
 
En återkommande aktivitet som genomförs är rekryteringmöten för snart examinerade förskollärare. Syf-
tet med rekryteringsmötena är att berätta om förskoleverksamheten och varför de ska välja att arbeta i 
Kalmar kommun. Förvaltningen deltar också vid olika rekryteringsmässor. 
 
Övergripande handlar det om att vara en attraktiv arbetsgivare. Det innebär bra arbetsmiljö, heltid som 
norm, bra scheman, arbetskläder, personlig IPad, bra löner och bra löneutveckling med mera. 
 
Utifrån det ökande barn- och elevantalet och pensionsavgångar finns ett fortsatt ökat behov av rekryte-
ringar. Det innebär stora utmaningar att kunna rekrytera behörig personal då det råder brist på utbildade 
förskollärare, trots att Kalmar är en utbildningsort för förskollärare. Det är endast en gång per år, i januari, 
som nya förskollärare examineras i Kalmar.  
 
Det är också en utmaning att hitta förskolärare då andelen behöriga sökande inte når upp till det antal som 
verksamheterna har behov av. Risken är lägre personaltäthet som i sin tur kan ge högre sjukskrivningstal, 
eller att verksamhetens kvalitet och utformning påverkas.  
 
Verksamheten har tidvis svårt att hitta vikarier till förskolan, både för korta och längre vikariat. I syfte att 
säkra en viss del av vikariebehovet startades en förstärkningsgrupp med tillsvidareanställda månadsvikarier 
i september 2017. Från och med januari 2019 kommer förstärkningsgruppen att utökas så att 11 enheter är 
ansluta till den. Denna verksamhet fyller ett stort behov.  
 

Förskolan under luppen 

2017 gick förskolan med ett underskott på 15 mnkr främst beroende på fler anställda än budgeten medgav 
samt lägre statsbidrag pga. ändrade sökregler. Statsbidraget till mindre barngrupper förutsatte också att 
kommunerna kunde skjuta till resurser när kriterierna för att betala ut statsbidrag ändrades. 
 
Under 2018 har förskolan följts noga och läget har förbättrats. I senaste uppföljningen pekar förskolans 
resultat på ett underskott på -6,1 mnkr. Under 2018 har antalet barn som behöver förskola minskat jäm-
fört med den prognos som ligger till grund för budget 2018 och alla lokaler utnyttjas ej fullt ut. Förskole-
cheferna har haft svårt att ställa om verksamheten i samma takt som barnunderlaget har minskat. 
 
Det är det mycket viktigt att förskoleverksamheten fortsätter att anpassa sig till den ekonomiska nivå som 
budgeten medger. I detta ligger utmaningen och kommer genomföras bl.a. genom följande: 
 

 Färre antal anställda får ta hand om fler barn, d.v.s. personaltätheten minskar och barngruppernas 
storlek ökar. 

 Fördelningen mellan förskollärare och barnskötare på avdelningarna måste ses över vid varje ny 
rekrytering för att bäst nyttja de resurser som finns för personal, d.v.s. andelen förskollärare 
kommer att minska. 
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 I personalplanerings- och rekryteringsprocesserna måste samarbetet mellan förskolorna förstärkas 
i frågan om att matcha ett ökat behov av personal med tillgång/övertalighet på befintlig personal. 
Detta görs redan i dag men samarbetet kan förbättras ytterligare. 

 Finns det andra bättre sätt att organisera verksamheten på, så att budget kan hållas? 

 Med en så pass bra personaltäthet som Kalmar har, måste huvuddelen av vikariebehovet kunna 
lösas inom ordinarie organisation. 

 Kan personalen hjälpa varandra över avdelningarna ännu mer effektivt än vad som redan sker 
idag?  

 
Förskolans anpassning till befintliga resurser kommer att diskuteras i förskolenätet och i de olika dialoger 
som sker med förvaltningsledningen under året. Förskoleverksamheten kommer att följas upp enhetsvis 
varje månad för att se till att verksamheten sker inom befintliga ramar. 
 

Statsbidrag 

Regeringen har genomfört en mängd reformer inom utbildningsnämndens verksamhetsområde som ut-
mynnat i nya statsbidrag, ett exempel är bidraget som syftar till att minska barngruppernas storlek. Under 
de tre läsåren som det statsbidraget har funnits har kriterierna för tilldelning förändrats från gång till gång. 
De förändrade planeringsförutsättningar har lett till att många förskolor fått bidrag ett år men inte nästa, 
vilket blir en ”jojo-effekt” som innebär både ekonomiska och organisatoriska konsekvenser. I detta ligger 
en risk. Läsåret 2015/2016 fick kommunen totalt 9,5 mnkr, 2016/2017 7,5 mnkr, 2017/2018 5,6 mnkr 
och 2018/2019 endast 0,5 mnkr till 1 förskola. Beloppen är inklusive Södermöre kommundelsnämnd. 
 
I budget 2019 har förskolorna inte räknat in detta statsbidrag. 

Prioriteringar inom förskola 

Personalrekrytering 

I en ökande konkurrens arbetar utbildningsförvaltningen strategiskt för att kunna rekrytera och behålla 
behöriga pedagoger. Här är det redan påbörjade arbetet med marknadsföring mot framtida medarbetare 
ett fortsatt prioriterat område. Övergripande handlar det om att vara en attraktiv arbetsgivare. Det innebär 
bra arbetsmiljö, bra scheman, arbetskläder, bra löner och bra karriärmöjligheter med mera. 
 

Lokaler 

Ökningen av antalet barn gör att förskolan har ett fortsatt utbyggnadsbehov. Planering för detta görs till-
sammans med serviceförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret. Att möta ökningen och bygga ut verk-
samheten i rätt område och i rätt tid är den centrala utmaningen. 
 

Förskolan under luppen 

Att se till att det blir ekonomisk balans i förskoleverksamheten kommer att vara ett av de prioriterade 
områdena. Förskolans anpassning till befintliga resurser kommer att diskuteras i förskolenätet och i de 
olika dialoger som sker med förvaltningsledningen under året. Förskoleverksamheten kommer att följas 
upp enhetsvis varje månad för att se till att verksamheten sker inom befintliga ramar.  
 

Utmaningar och risker inom grundskolan inklusive förskoleklass samt fritidshem 

 

Svårare att rekrytera personal 

Utbildningsnämnden står inför stora utmaningar med att rekrytera behörig personal, då det finns ett ökat 
behov på grund av ökande barn- och elevantal, pensioneringar, och nya statsbidrag m.m.  
 
Inom skolan tar rekryteringen ytterligare en dimension då lärarna inte bara ska vara behöriga lärare, de ska 
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även vara behöriga i de ämnen och årskurser de ska undervisa i. I detta ligger en risk, om det inte finns 
behörig personal, alternativt inte tillräckligt många behöriga söker tjänster i Kalmar kommun, utmanas 
kvaliteten på undervisningen vilket kan resultera i lägre måluppfyllelse hos eleverna. Inom vissa äm-
nen/områden finns det god tillgång på behöriga lärare, inom andra ämnen sämre.  
 
Verksamhetens behov av vissa grupper av behöriga lärare och yttre faktorer så som tillgång till vissa utbil-
dade grupper skiftar över tid. Till exempel är lärare i praktiskt estetiska ämnen och psykologer ett bristyrke 
där det är svårt att rekrytera i nuläget. En annan yrkesgrupp där det börjar bli svårare att rekrytera är behö-
riga fritidspedagoger.  
 
Förvaltningen har noterat att under de senare åren har andelen sökande behöriga fritidspedagoger/lärare i 
fritidshem minskat. Enligt uppgifter från Linnéuniversitetet minskar antalet studenter som har påbörjat 
utbildningen Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem i Kalmar de senaste 3 åren (ht 2015 – ht 2017). Av de 
studenter som påbörjar sin utbildning är det endast 2/3 som slutför sin utbildning. Riksdagen har fattat 
beslut om att ta bort det undantag i skollagen som gör att högskoleutbildade fritidspedagoger inte har 
behövt legitimation för att få undervisa i fritidshem. Beslutet innebär att ett skarpt legitimationskrav införs 
även för undervisning i fritidshem från och med 1 juli 2019. Detta innebär att förvaltningen behöver sä-
kerställa att undervisningen i fritidshem bedrivs av legitimerade och behöriga lärare i fritidshem. Precis 
som i förskolan får annan personal, till exempel barnskötare och fritidsledare, även fortsättningsvis anstäl-
las i fritidshemmet, men undervisningen ska ske under ledning av legitimerad personal. 

Statsbidrag 

Precis som inom förskoleverksamheten så har det genomförts reformer som innebär att grundskolorna i 
Sveriges kommuner har tillförts nya statsbidrag, t.ex. lågstadiesatsning, läxhjälp, lovskola och fritidshems-
satsningen. Skolorna gynnas ekonomiskt av statsbidragen.  I och med att statsbidragen för lågstadiet och 
fritidshem har gett möjlighet för skolorna att justera sin organisation så skulle det medföra konsekvenser 
om statsbidraget skulle förändras, t.ex. bli drastiskt lägre. Detta innebär att det fortfarande finns en risk 
men den har minskat då statsbidragens storlek inte har skiljt sig åt mycket mellan åren. 
 
Många bidrag är kopplade till att de inte får användas för att ersätta kommunens egna kostnader. Ett ex-
empel är statsbidraget för likvärdig skola som ska användas till att utöka pågående insatser eller genomföra 
nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan. Kommu-
nens egna kostnader per elev under bidragsomgången 2019 får inte minska jämfört med ett genomsnitt för 
de tre föregående åren (2016, 2017, 2018). Det gäller för kategorierna personal i förskoleklassen, undervis-
ning i grundskolan och elevhälsa i grundskolan. Om kostnaderna minskar leder det till återkrav. I detta 
ligger en risk, om kommunen skulle hamna i en situation där man behöver effektivisera verksamheterna. 
 

Prioriteringar inom grundskolan innklusive förskoleklass samt fritidshem 

Den utbildningspolitiska visionen 

Arbetet fortsätter med den utbildningspolitiska visionens mål att Kalmar ska bli en av Sveriges bästa skol-
kommuner. Detta görs genom att utveckla undervisningen och höja kvaliteten i verksamheten. Arbetet 
med utvecklingsområden som Matematiklyft, Läslyft, Slöjdlyft, Specialpedagogiska lyftet, Formativ be-
dömning, Språkutvecklande arbetssätt m.m. kommer göra utvecklingen och kvalitetshöjningen möjlig. 
 

Personalrekrytering 

I en ökande konkurrens arbetar barn- och ungdomsförvaltningen strategiskt för att kunna rekrytera behö-
riga pedagoger. Här är det redan påbörjade arbetet med marknadsföring mot framtida medarbetare ett 
fortsatt prioriterat område. Övergripande handlar det om att vara en attraktiv arbetsgivare. Det innebär 
bra arbetsmiljö, bra scheman, arbetskläder, bra löner och bra karriärmöjligheter med mera. 

Lokaler 

Fortsatt arbete med att säkra tillgången på lokaler för grundskoleverksamheten prioriteras, till följd av det 
ökande elevantalet. Fritidshemmens lokaler ska beaktas i detta arbete. 
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Kvalitet i verksamheten 

Planerat antal barn och elever  

Jämfört budget 2018 ökar antalet barn och elever med 2 %. Cirka 12 % av eleverna beräknas gå i fri-
stående skolor, och de fristående förskolorna kommer att ta hand om ca 10 % av barnen. 
 

Planerat antal barn och elever Budget 2018 Budget 2019 Förändring 

Förskola kommunal                3 140                    3 087     -2% 

Förskola fristående                   296                       336     13% 

Pedagogisk omsorg                     24                         18     -25% 

Total förskola                3 460                    3 440     -1% 

        

Fritidshem kommunal                2 812                    2 877     2% 

Fritidshem fristående                   209                       208     0% 

Fritidshem särskola                     21                         18     -14% 

Total fritidshem                3 041                    3 102     2% 

        

Förskoleklass kommunal                   630                       682     8% 

Förskoleklass fristående                     59                         58     -2% 

Förskoleklass särskola                    2,0                           3     25% 

Total förskoleklass                   691                       742     7% 

        

Grundskola kommunal                5 149                    5 301     3% 

Grundskola enskild                   667                       715     7% 

Total grundskola                5 816                    6 016     3% 

        

Särskola                     58                         61     6% 

        

Totalt alla verksamheter              13 065                  13 361     2% 

 
  



16 
 

Budgeterade platskostnader och personaltäthet per enhet och verksamhet 

Budgeterade platskostnader beräknas utifrån vad enheterna har budgeterat, d.v.s. de sammanlagda intäkter 
och kostnader man förväntas ha. Från och med 2019 ingår även administrativa kostnader i nyckeltalen på 
respektive enhet. OB-omsorg, öppen förskola, pedagogisk omsorg och ateljé är fortfarande undantaget då 
dessa verksamheter inte avser en specifik enhet. En elev kan återfinnas i platskostnaden för mer än en 
verksamhet, så som i förskoleklass/grundskola och fritidshem. 
 
Budgeterad personaltäthet beräknas utifrån de tjänster man lagt in i sin personalbudget för respektive 
verksamhet. Ovan nämnda delar är borträknade i tabellen, likaså studie- och yrkesvägledare och biblio-
tekspersonal.  
 

 
 
I och med att platskostnaden räknas på nytt sätt 2019 ger inte jämförelsen mot budget 2018 en rättvisande 

bild. Därav utgår denna jämförelse 2019. I verksamhetsplan 2020 kommer det återigen finnas en jämfö-

relse mellan åren. 

Personaltätheten ökar i förskoleklass och fritids till 2019. En av anledningarna är att fördelningen rättats 

upp mellan samtliga tre verksamheter (grundskola, förskoleklass och fritids). Statsbidraget riktat till fritids 

bidrar också till att personaltätheten förstärkts. I förskolan är personaltätheten i stort den samma, till och 

med något bättre. Medan grundskolan visar på en något sämre personaltäthet i kommande års planering. 

Vilket är naturligt sett till verksamhetens ökade elevantal.   

Total 

budget Kostnad per plats tkr Barn/elever per årsarbetare

Enhet tkr

Grund-

skola

Förskole

klass Fritidshem Förskola

Grund-

skola

Förskole-

klass

Fritids

hem Förskola

Central admin och förvaltningsledning 48 185 4,0 4,0 4,0 4,0

Centrala vht kostnader -52 907 2,3 -6,5 -16,5

genomsnittskostnad lokal adm 46 053 6,0 3,5 6,0 9,5

Åbyskolan 31 910 79,0 42,3 22,2 117,4 10,1 22,5 28,7 5,2

Rocknebyskolan 21 991 77,3 35,4 26,9 10,0 17,6 23,4

Lindsdalsskolorna 82 771 73,6 35,4 25,9 10,9 18,6 25,6

Förskolan Pulpeten-Smedjan 25 859 117,9 5,8

Förskolan Lindeberga-Sjöängen 23 081 115,1 5,8

Förskolan Rockneby 15 361 115,9 6,4

Kalmarsundsskolan 79 864 88,1 33,7 24,6 9,0 19,0 25,0

Förskolan Björkenäs 18 950 126,0 5,9

Förskolan Ögonstenen 26 909 122,0 5,1

Förskolan Ljusstaden 17 886 117,5 5,8

Djurängsskolan 14 229 82,0 39,4 31,4 9,8 18,1 21,8

Förskolan Trollet 36 461 117,6 5,3

Förskolan Djurängen 12 462 121,6 4,9

Funkaboskolan 64 181 76,4 24,9 28,4 12,2 27,9 21,8

Lindöskolan 25 472 74,0 40,3 28,0 10,7 16,3 21,6

Förskolan Lindö 31 461 117,3 5,6

Förskolan Vimpeltorpet 8 486 128,6 6,0

Vasaskolan 60 748 80,4 39,9 20,4 9,6 14,7 30,0

Förskolan Svärdsliljan 25 634 120,2 5,6

Förskolan Oxhagen-Malmen 27 536 122,8 5,7

Falkenbergsskolan 42 428 76,6 41,3 20,6 10,9 15,2 30,1

Förskolan Vallmon 17 898 118,3 6,5

Rinkabyholmsskolan 32 881 69,9 37,8 27,9 11,3 15,2 19,9

Förskolan Rinkabyholm 27 700 111,7 5,5

Barkestorpsskolan 16 324 85,0 12,0

Dörbyskolan 34 511 84,0 41,1 25,4 8,8 15,7 27,6

Förskolan Smedby 32 504 117,2 6,2

Trekantenskolan 22 089 72,1 32,2 31,9 10,9 19,4 16,7

Förskolan Trekanten 12 403 135,2 6,4

Genomsnitt budget 2019 78,3 37,0 26,1 120,1 10,5 18,4 24,4 5,7

Genomsnitt budget 2018 9,9 18,8 25,1 5,8

Diff mellan åren i procent (%) 5,7 -2,3 -3,1 -0,9
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Personal 

Planerat antal årsarbetare 

 

Antal årsarbetare 2014-2018 2014 2015 2015 2017 2018 2019 Skillnad 

              
2019-
2018 

GRUNDSKOLA inkl förskoleklass               

Pedagogisk personal 480 473 512 548 572 576 4 

Elevvårdspersonal (skolhälsovård,                

kurator, tal- och hörselped, psykolog) 27 29 31 32 31 33 2 

Övrig personal (elevass, vaktmästare, bibliotekarie, 
syv) 29 29 27 28 26 30 4 

SÄRSKOLA               

Pedagogisk personal skola 16 20 22 22 22 20 -2 

Pedagogisk personal fritidshem 6 7 9 10 9 10 1 

Elevvårdspersonal 3 1 1 1 1 1 -1 

Övrig personal (elevass, vaktmästare) 9 8 10 11 11 19 8 

All personal FÖRSKOLA 504 515 525 540 560 564 4 

All personal FRITIDSHEM 93 96 102 113 111 115 4 

LEDNINGS- OCH ADMINISTRATIV PERSONAL 98 98 98 97 100 104 4 

TOTALT ANTAL ÅRSARBETARE 1 265 1 276 1 337 1 402 1 443 1 471 28 

 
Antalet anställda i budget ökar totalt med 2 % 2019 jämfört 2018. Inom grundskola och förskola är ök-
ningen 2 respektive 1 % och inom fritidshemmen ser antalet årsarbetare ut att öka med 4 %. Särskolan 
planerar för att ha fler årsarbetare än 2018, det är främst antalet elevassistenter som ökar då elevernas 
behov styr. Tillkomsten av nya enheter styr efterfrågan på nya chefer och övrig administrativ personal, 
därav en ökning inom det området. 
 
Det system som vi använder för personalbudget ger inte möjlighet att ta fram uppgifter på så kallade be-
fattningskoder, vilket medför att redovisning av budgeterad andel förskollärare och andel barnskötare i 
förskolan inte är möjlig. Som en referens kan nämnas att i SCB-mätningen oktober 2017 var andelen års-
arbetare, i kommunal regi, med pedagogisk högskoleexamen 67 % i Kalmar och genomsnittet för riket var 
42 %. Trenden de senaste tre åren är nedåtgående, andelen har minskat från 73 % år 2014 i Kalmar och 
genomsnittet för riket har minskat från 49 %. 

Rekrytering 

Utbildningsnämnden står inför fortsatt stora rekryteringsbehov bland annat med anledning av det ökande 
barn- och elevantalet. 
 
I en ökande konkurrens arbetar utbildningsförvaltningen strategiskt för att kunna rekrytera behöriga peda-
goger. Marknadsföring mot studenter och ett tätare samarbete med utbildningsanordnare, till exempel 
Linnéuniversitetet, är ett arbete som vi har inlett och som kommer att fortgå. 
 
Förvaltningen avser även fortsättningsvis att hålla informationsmöten i samband med rekryteringar. Åter-
koppling från studenter och sökande kandidater som har varit på tidigare informationsmöten visar att de 
är nöjda med den information de har fått. 
 
Marknadsföring via sociala medier är effektivt och når många personer på kort tid. I arbetet med att vara 
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en attraktiv arbetsgivare ges medarbetarna bland annat rätt till heltid, utvecklingsmöjligheter via karriär-
tjänster och mentorstöd. Det är också vanligare med tillsvidareanställning på pedagogtjänsterna i syfte att 
kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. 

Hälsofrämjande arbetsplatser 

Utbildningsförvaltningen utvecklar arbetet med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Förvaltningens 
enheter har regelbundna diskussioner om arbetsmiljö och arbetstider med mera vilka ger medarbetarna 
möjlighet att vara delaktiga och påverka sin arbetssituation. Delaktighet är en av de faktorer som påverkar 
medarbetarnas upplevelse av hälsofrämjande arbetsplatser. 
 
Förvaltningens arbete med att minska sjukfrånvaron har pågått under flera år. Nu påbörjas ett mer syste-
matiskt uppföljningsarbete som antas ge en bättre överblick över resultatet av insatser och åtgärder inom 
sjukfrånvaroområdet.  

Pensionsavgångar 

Förvaltningen står inför ett ökat antal pensionsavgångar, vid antagande om att pensionsavgång sker vid 65 
år. Under åren 2018-2022 förväntas ca 162 medarbetare att gå i pension. 
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Driftsbudget 

Driftsredovisning, bruttoram 

Tabellen visar intäkter, kostnader och nettot av dessa samt en jämförelse med 2018.  
 

Driftsredovisning   2019     2018     

tkr             Skillnad 

Verksamhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto 

Förskola -58 708 401 901 343 193 -55 247 385 905 330 658 12 535 

Grundskola inkl f-klass -50 484 571 274 520 790 -44 586 554 289 509 703 11 087 

Fritidshem -20 957 59 882 38 925 -20 339 56 727 36 388 2 537 

Särskola inkl dess fritidshem -5 129 34 082 28 953 -4 365 33 647 29 282 -329 

Lokal ledning och adm -710 72 965 72 255 -516 80 592 80 076 -7 821 

Förvaltningsledning och 
adm -550 47 879 47 329 -355 48 944 48 589 -1 260 

Summa -136 538 1 187 983 1 051 445 -125 408 1 160 104 1 034 696 16 749 

 

 

Resultaträkning 

 

Resultaträkning 2019 2018   

tkr Budget Budget Skillnad 

Verksamhet       

Intäkter -136 585 -125 511 -11 074 

Personalkostnader 823 742 808 157 15 585 

Lokalkostnader 115 150 109 252 5 898 

Kapitalkostnader 8 474 7 188 1 286 

Övriga kostnader 240 664 235 610 5 054 

Summa 1 051 445 1 034 696 16 749 

 
Statsbidrag som t.ex. bidrag för maxtaxa, utvecklingstjänster, lågstadiesatsning, läxhjälp utgör 29 % (31 % 
förra budgetåret) av intäkterna. Resterande del avser intäkter för t.ex. föräldraavgifter, försäljning av plat-
ser till andra kommuner, ersättningar från försäkringskassan, momsbidrag m.m. 
 
Personalkostnaderna utgör 69 % (68 % förra budgetåret) av kostnaderna. Övriga utgifter som köp av plat-
ser i fristående verksamhet, material, hyra, städning, el, fortbildning m.m. som utgör 30 % (31 % förra 
budgetåret). Avskrivningar på gjorda investeringar, d.v.s. kapitalkostnader uppgår till 1 % av kostnaderna. 

33% 
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4% 
3% 

7% 
5% 

Budget per verksamhetsområde 
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Investeringsbudget 

Investeringsredovisning 

 
Den investeringsbudget som beslutas av kommunfullmäktige uppgår till 7 600 tkr. Vid översyn i budget-
arbetet inför 2019 ses att behovet troligen är större än så, summan uppgår till 8 700 tkr beroende på ny- 
om- och tillbyggnationer både inom skola och inom förskola. Vid eventuella förseningar i byggnationer 
förskjuts beloppet. 
 
Investeringar omfattar möbler, viss IT-utrustning (t.ex. smartboards och projektorer), pedagogisk utrust-
ning samt mindre om- eller tillbyggnationer (t.ex. solskydd i utemiljön på förskolor). Investeringsbudgeten 
påverkar inte ramtilldelningen. 
 

Investeringsredovisning tkr 2019 2018   

Verksamhet Budget Budget Skillnad 

Förskola 2 540 3 000 -460 

Grundskola 4 760 4 000 760 

Särskola 100 100 0 

Förvaltningsledning och adm 200 200 0 

Summa 7 600 7 300 300 
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Bilagor 

 

Organisationsbild  Utbildningsnämnden 
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Verksamhetsmål i Hypergene 

Förslag Nämndsmål UN 2019 
 
På de indikatorer där enheterna inte har fått tilldelat ett mål för 2019 ska resultaten ligga kvar på 
samma nivå som tidigare år och bidra till att kommunen som huvudman når det övergripande 
nämndsmålet. De övergripande nämndsmålen är delmål för nå målet som anges i skolförordning-
ens 5 kap § 2; Eleverna ska genom strukturerad undervisning ges ett kontinuerligt och aktivt lä-
rarstöd i den omfattning som behövs för att skapa förutsättningar för att eleverna når de kun-
skapskrav som minst ska uppnås och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för ut-
bildningen. 
 
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. I utbildningen ingår under-
visning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som ut-
gångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. 

Hög kvalitet i välfärden 
Fullmäktigemål - Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020. 
 
Nämndsmål UN - Kvalitén i undervisningen ska öka 
Beskrivning: Undervisningen ska bedrivas i enlighet med målen i läroplanen och utvecklas kvali-
tativt. Detta kräver att verksamheten ständigt provas, resultaten följs upp och utvärderas och att 
nya metoder prövas och utvecklas. 
 

Indikator Kön Senaste 
utfall 

Utfall 
2019 

Mål 
2019 

Placering på SKL:s ranking "Bästa skolkommun" Alla 70  50 

Genomsnittligt meritvärde åk 9 Alla 233,8  235,0 

Genomsnittligt meritvärde åk 6 Alla 219,1  225,0 

Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla 
ämnen (%) 

Alla 82,3  85,0 

Andel elever i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla 
ämnen (%) 

Alla 80,8  85,0 

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

Alla 88,1  90,0 

Andel elever i åk 3 som når kunskapskraven på nat-
ionella proven i matematik (%) 

Alla 82,1  85,0 

Andel elever i åk 3 som uppnår kunskapskraven på 
nationella proven i svenska och svenska som andra-
språk (%) 

Alla 81,6  85,0 

Index totalt fritidshem-Kunskaper Alla 3,5  3,8 

Index totalt förskola-Omsorg, utveckling och lärande Alla 4,1  4,4 

 
Nämndsmål UN - Likvärdigheten i utbildningen ska öka 
Beskrivning Undervisningen ska anpassas till varje barns/elevs förutsättningar och behov. Den 
ska främja barnets/elevens fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i bar-
nens/elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. 
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Indikator Kön Senaste 
utfall 

Utfall 
2019 

Mål 
2019 

Andel elever i åk 5 som känner att skolarbetet gör 
mig nyfiken så att jag får lust att lära (%) 

Alla 72,6  78,0 

Andel i elever i åk 9 som anser att de få för lite utma-
nande arbetsuppgifter i skolan (%) 

Alla 32,0  25,0 

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

Alla 42,5  37,5 

Index fritidshem-Kunskaper 13, Vi utformar en ut-
manande undervisning som stimulerar elevernas nyfi-
kenhet och lust att lära. 

Alla 3,9  4,2 

Index förskola-Omsorg, utveckling och lärande 12, 
Vi ska ge barnen förutsättningar att utveckla nyfiken-
het, kreativitet och lust att leka och lära. 

Alla 5,1  5,4 

Andel lärare och förskollärare som anser att de som 
ett kollektiv på sin skola/förskola är övertygade om 
att man med gemensamma krafter kommer att lyckas 
med att få eleverna att uppnå målen i den obligato-
riska skolan (%) 

Alla 91,0  93,0 

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

Indikator Kön Senaste 
utfall 

Utfall 
2019 

Mål 2019 

Andel elever som känner att de är trygga på skolan 
(%) 

Alla 93,7  95,0 

Andel elever som känner att de är trygga på fritids-
hemmet (%) 

Alla 98,6   

Andel vårdnadshavare som upplever att kränkande 
behandling inte accepteras på förskolan (%) 

Alla 94,7   

Antal ärende av kränkande behandling rapporterade 
till utbildningsnämnden 

Alla 160   

Andel elever som upplever att de har studiero på lekt-
ionerna (%) 

Alla 73,6  80 

Index totalt fritidshem-Normer och värden Alla 3,6  3,9 

Index totalt förskola-Normer, värden och inflytande Alla 4,5  4,8 
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Personal och arbetsmiljö 
Fullmäktigemål - Kalmar kommuns verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022 
Detta innebär att alla verksamheter säkerställer: 

- Likvärdig service och bemötande 
- Likvärdig myndighetsutövning 
- Likvärdig resursfördelning 
- Jämställd fördelning av makt och inflytande 

Till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet. 
 

Nämndsmål UN - Allas lika rättigheter och möjligheter ska öka 
Beskrivning: Verksamheten ska aktivt och medvetet arbeta med ett jämställdhetsperspektiv så 
att alla barn och elever ges utrymme att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen obero-
ende av könstillhörighet.  
 

Indikator Kön Senaste 
utfall 

Utfall 
2019 

Mål 2019 

Skillnaden mellan flickor och pojkars genomsnittliga 
meritvärde åk 9 

Alla 28,8  25,0 

Skillnaden mellan flickor och pojkars genomsnittliga 
meritvärde åk 6 

Alla 28,2  20,0 

Skillnad mellan pojkar och flickors måluppfyllelse på 
nationella proven i matematik i åk 3, (%) 

Alla 1,8   

Skillnad mellan pojkar och flickors måluppfyllelse på 
nationella proven i svenska och svenska som andra-
språk i åk 3, (%) 

Alla 10,1  5,0 

Andel elever som upplever att lärare ger killar och 
tjejer samma förutsättningar i skolan (%) 

Alla 88,6  90,0 

Andel elever som upplever att killar och tjejer får 
samma förutsättningar på fritidshemmet (%) 

Alla 96,2   

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

Alla 96,7   

Index förskola-Normer, värden och inflytande 4, Vi 
strävar vi efter att varje barn utvecklar förståelse för 
att alla människor har lika värde oberoende av social 
bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan tros uppfattning, sexuell läggning eller 
funktionsnedsättning. 

Alla 4,4  4,7 

 
Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag 
 
Nämndsmål UN - Frisknärvaron ska öka 
Beskrivning Alla verksamheter ska arbeta aktivt för att sänka sjukfrånvaron alternativt behålla en 
redan låg sjukfrånvaro. Varje förvaltning ska ta fram en plan för hur detta ska gå till med utgång-
punkt från Sveriges kommuner och landstings och fackliga organisationers avsiktsförklaring för 
friskare arbetsplatser. 
 

Indikator Kön Senaste 
utfall 

Utfall 
2019 

Mål 2019 

Frisknärvaro, ackumulerad Alla 35,2  31,0 

Sjukfrånvaro- korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar Alla 3,0   

Sjukfrånvaro- långtidsjukfrånvaro ≥15 dagar Alla 3,0   
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Fullmäktigemål - Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang HME 
 
Nämndsmål UN - Delaktighet och inflytande ska öka 
Beskrivning: De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska 
genomsyra verksamheten. Personalen ska känna delaktighet i verksamheten och ges möjlighet att 
påverka. 
 

Indikator Kön Senaste 
utfall 

Utfall 
2019 

Mål 2019 

Index för Hållbart medarbetarengagemang HME Alla 4,4  4,5 

 

Ordning och reda i ekonomin  
Fullmäktigemål - Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och 
kostnadseffektivt sätt 
 
Nämndsmål UN - Nämndens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och 
kostnadseffektivt sätt 
Beskrivning Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i 
sin verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt 
och ett verksamhetsperspektiv. Verksamhetsperspektivet tar sikte på att verksamheten drivs på 
ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att kunna skapa förutsättningar för en god eko-
nomisk hushållning. För att säkerställa detta ska det finnas ett klart samband mellan resurser, 
prestationer, resultat och effekter. 
Kontinuerliga uppföljningar syftar till att bedöma hur väl verksamheten lever upp till god eko-
nomisk hushållning. 
 

Indikator Kön Senaste 
utfall 

Utfall 
2019 

Mål 2019 

Årets ekonomiska resultat (kr) Alla 6 361 000   

Utgående resultatutjämningsfond (kr) Alla 44 493 000   

 

Ett växande attraktivt Kalmar 
Fullmäktigemål - Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna i Sverige att besöka, att 
växa upp, bo och åldras i 
 
Nämndsmål UN - Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna i Sverige att besöka, 
att växa upp, bo och åldras i 
 

Indikator Kön Senaste 
utfall 

Utfall 
2019 

Mål 2019 

Placering på SKL:s ranking "Bästa skolkommun" Alla 70  50 
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Fullmäktigemål - Andelen utrikesfödda medarbetare i kommunen ska öka 
 
Nämndsmål UN - Andelen utrikesfödda medarbetare i Utbildningsförvaltningen ska öka 
 

Indikator Kön Senaste 
utfall 

Utfall 
2019 

Mål 
2019 

Anställda utrikes födda inom förskola och skol-
barnomsorg, balanstal 

Alla 0,4   

Anställda utrikes födda inom grundskola inkl. för-
skoleklass, balanstal 

Alla 0,8   

 

Utbildningsnämndens egna mål 

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

Indikator Kön Senaste 
utfall 

Utfall 
2019 

Mål 
2019 

Andel elever i skolan som upplever att de har möj-
lighet att påverka påverkar på vilket sätt vi ska ar-
beta med olika skoluppgifter (%) 

Alla 74,3  79,0 

Andel barn i fritidshem som upplever att de har 
möjlighet att påverka vad de gör på fritidshemmet ( 
%) 

Alla 89,9  91,0 

Andel vårdnadshavare som upplever att de är nöjda 
med det inflytande på verksamheten i det fritidshem 
som deras barn går på (%) 

Alla 85,8  87,0 

Andel vårdnadshavare som upplever att de är nöjda 
med det inflytande på verksamheten i den förskola 
som deras barn går på (%) 

Alla 91,3  92,0 

Andel vårdnadshavare som är nöjda med den skola 
som deras barn går på (%) 

Alla 92,4  93,0 

Andel vårdnadshavare som är nöjda med det fri-
tidshem som deras barn går på (%) 

Alla 94,5  95,0 

Andel vårdnadshavare som är nöjda med den för-
skola som deras barn går på (%) 

Alla 93,7  94,0 

Antal synpunkter och avvikelser (förbättringsför-
slag, beröm och klagomål) - Tyck till 

Alla    

 
Nämndsmål UN - Barn och elevers välbefinnande och psykiska hälsa ska öka 
Beskrivning: Skolan ska bidra till att ge alla barn och ungdomar goda framtidsmöjligheter. Det 
förutsätter att skolan som miljö är bra och bidrar till elevernas lärande och hälsa. Forskning har 
visat att en lyckad skolgång är den överlägset starkaste skyddsfaktorn mot psykisk ohälsa. Men 
eftersom skolan möter alla barn utgör skolan i sig också en viktig arena för att främja psykisk 
hälsa och förebygga psykisk ohälsa, både utifrån skolans och elevhälsans uppdrag och i samver-
kan med andra aktörer. 
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Indikator Kön Senaste 
utfall 

Utfall 
2019 

Mål 
2019 

Hälsoenkät PMO åk 7, Andel elever som känner sig 
nedstämd och ledsen (%) 

Alla 9,5   

Hälsoenkät PMO åk 4, Andel elever som känner sig 
nedstämd och ledsen (%) ( %) 

Alla 5,3   

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

Alla 98,1   

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

Alla 97,3   

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

Alla 6,8   

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

Alla 8,5   

 
Förvaltningschefens gemensamma utvecklingsområden  
Uppdrag UF - Att förskolechef ska genomföra och följa upp bedömning av måluppfyllelsen 
med ”Nulägesanalys för verksamhetsuppföljning i förskola” 
 
Den utbildningspolitiska visionen 2016-2019 har som mål att Kalmar kommun 
ska vara en av de trettio bästa skolkommunerna i Sverige. 
Under 2017 har rektor och förskolechef haft som gemensamt utvecklingsområde att arbeta med 
att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet så att det följer upp, analyserar och dokumenterar 
förskolans/fritidshemmet nationella mål i sin helhet. 
Som ett resultat av det arbetet under 2018, har ett gemensamt verktyg ”Nulägesanalys för verk-
samhetsuppföljning” tagits fram för att mäta måluppfyllelsen i de båda verksamheterna. Detta ska 
nu genomföras för första gången, så att underlag finns till verksamhetsdialogerna avseende 2019. 
 
Förvaltningschefens gemensamma utvecklingsområden  
Uppdrag UF - Att rektor ska genomföra och följa upp bedömning av måluppfyllelsen med ”Nu-
lägesanalys för verksamhetsuppföljning i fritidshem” 
 
Den utbildningspolitiska visionen 2016-2019 har som mål att Kalmar kommun 
ska vara en av de trettio bästa skolkommunerna i Sverige. 
Under 2017 har rektor och förskolechef haft som gemensamt utvecklingsområde att arbeta med 
att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet så att det följer upp, analyserar och dokumenterar 
förskolans/fritidshemmet nationella mål i sin helhet. 
Som ett resultat av det arbetet under 2018, har ett gemensamt verktyg ”Nulägesanalys för verk-
samhetsuppföljning” tagits fram för att mäta måluppfyllelsen i de båda verksamheterna. Detta ska 
nu genomföras för första gången, så att underlag finns till verksamhetsdialogerna avseende 2019. 


