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Inledning 
Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem 
samt det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar (förskoleklass, grundskola och 
särskola). Nämnden har även tillsynsansvar för fristående förskolor i kommunen. I 2021 års 
budget planeras för att 1 503 årsarbetare har i uppdrag att ge stöd och stimulans till de 3 144 
barnen i kommunala förskolor, de 6 388 eleverna i kommunala skolan inklusive särskolan 
samt de 2 942 eleverna i kommunens fritidshem så att de utvecklas så långt som möjligt. 
Driftbudgeten uppgår till 1 086 mnkr. 

Organisationsbild finns i bilaga. Fr.o.m. 2021 separeras Åbyskolans förskoleverksamhet från 
enheten och blir en egen enhet vid namn förskolan Läckeby. I organisationen finns nu bara 
renodlade enheter med antingen förskola eller grundskola/fritidshem. 

Under de senaste åren har utbildningsförvaltningens utvecklingstempo varit högt, även om 
tempot slogs av under våren på grund av Covid-19 med många inställda aktiviteter. Det in-
nebär att några av de effekter som hoppades kunna ses i år, istället får vänta ett år. Det höjer 
förväntningarna på kommande års meritvärde. 

Flera av insatserna övergår från att vara projekt, till att införlivas i ordinarie verksamhet. Då 
kan fokus flyttas till nya utvecklingsområden. Under våren 2020 så har bland annat följande 
saker förberetts, så att arbetet med dem kan fördjupas under kommande läsår: 

1. Tagit ett steg på vägen mot delade tjänster mellan förskolan och fritidshemmet 

2. Biträdande lärare 

3. Vi kommer att pröva och följa en lärare som från terminsstart har bestämt vägen för att 
höja en elevgrupps betyg med minst ett steg under en termin 

4. Kompetensförsörjningsstrategi för rektorer kommer att beredas och utvecklas 

5. Tankar om mer av fritidshemmets tid till läsning och matematik har tagit form och en pro-
jektgrupp har börjat konkretisera dem 

6. Första steget kring samlad idé för särskilda undervisningsgrupper är tagen 

7. Samarbetet med gemensamma chefsgrupper med främst socialtjänsten bidragit till att för-
bättra förutsättningarna för samverkan 

I följande rapport kommer Utbildningsnämndens verksamhetsplan samt internbudget 2021 
att beskrivas. Där det finns möjlighet behandlas även kommande planeringsperiod, 2022–
2023. 
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Verksamhetsmål 
De mål som kommunfullmäktige fastställer fördelas till respektive nämnds verksamhetsom-
råde. Varje nämnd ska sedan fastställa nämndsmål, och dessa revideras varje år i samband 
med beslut om Verksamhetsplan med internbudget. Nämndens mål finns i bilaga. 

Kalmar kommun har en hög ambition gällande förskola, skola och fritidshem, vi ska bli en 
av Sveriges 30 bästa skolkommuner senast 2021. För att ha en möjlighet att uppnå det upp-
satta målet i den utbildningspolitiska 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 möj-
ligt inom ramen för utbildningen. 

 

Utmaningar och risker 
Förskola 

Svårare att rekrytera medarbetare 

I en ökande konkurrens med andra arbetsgivare arbetar utbildningsförvaltningen strategiskt 
för att kunna rekrytera behöriga pedagoger. Marknadsföring mot framtida medarbetare sker 
på flera sätt. Bland annat samarbetar utbildningsförvaltningen med Linnéuniversitetets lä-
rarutbildningar. 

En återkommande aktivitet som genomförs är rekryteringmöten för snart examinerade förs-
kollärare. Syftet med rekryteringsmötena är att berätta om förskoleverksamheten och varför 
de ska välja att arbeta i Kalmar kommun. Förvaltningen deltar också vid olika rekryterings-
mässor i den mån de anordnas av extern part. 

Utbildningsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna känner att ar-
betet är meningsfullt. Faktorer som bra arbetsmiljö, rätt till heltidstjänst, arbetskläder, per-
sonlig iPad och bra löneutveckling påverkar medarbetarnas hälsa och trivsel. 

Utifrån det förväntade höga barnantalet, pensionsavgångar och övrig personalrörlighet finns 
det ett fortsatt högt behov av rekryteringar. Det innebär stora utmaningar att kunna rekry-
tera behöriga medarbetare då det råder brist på utbildade förskollärare, trots att Kalmar är 
en utbildningsort för förskollärare. 

Kommande utmaning blir att omfördela personal mellan befintliga förskolor, som får färre 
barn, till växande eller nya förskolor/förskoleavdelningar. 

I syfte att säkra en viss del av vikariebehovet startades en förstärkningsgrupp med tillsvida-
reanställda månadsvikarier i september 2017. 10 enheter inom förskoleverksamheten är an-
slutna till förstärkningsgruppen. Verksamheten bidrar till personalkontinuiteten och säkran-
det av tillgången på vikarier. 

I personalplanerings- och rekryteringsprocesserna måste samarbetet mellan förskolorna och 
skolornas förstärkas i frågan om att matcha ett ökat behov av personal med till-gång/överta-
lighet på befintlig personal. Detta görs redan i dag men samarbetet kan förbättras ytterligare. 
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Grundskolan inklusive förskoleklass och fritidshem 

Svårare att rekrytera medarbetare 

Utbildningsnämnden står inför stora utmaningar med att rekrytera behöriga medarbetare, 
då det finns ett ökat behov på grund av ökande elevantal, pensionsavgångar och övrig per-
sonalrörlighet. 

Inom skolan tar rekryteringen ytterligare en dimension då lärarna inte bara ska vara behö-
riga lärare, de ska även vara behöriga i de ämnen och årskurser de ska undervisa i. I detta 
ligger en risk, om det inte finns behöriga medarbetare, alternativt inte tillräckligt många be-
höriga söker tjänster i Kalmar kommun, utmanas kvaliteten på undervisningen vilket kan 
resultera i lägre måluppfyllelse hos eleverna. Inom vissa ämnen/områden finns det god till-
gång på behöriga lärare, inom andra ämnen sämre. 

Nationella prognoser och även egna beräkningar indikerar på ökande lärarbrist under de 
kommande åren, Kalmar är inget undantag. En viktig komponent i den strategiska kompe-
tensförsörjningen för att möta detta är utveckling av vår arbetsorganisation. Utbildningsför-
valtningen avser att fortsätta med specialiseringar för att skapa mer tid för lärarna med barn 
och elever. En del i det arbetet är att pröva metoder med ny arbetsorganisation där lärare ar-
betar med biträdande lärare. Syftet med detta är att utarbeta en modell som med färre legiti-
merade lärare möjliggör en undervisning som uppfyller de nationella styrdokumentens krav 
på behörighet och ger eleverna bästa möjliga undervisning utifrån förväntade framtida förut-
sättningar. Ett mindre projekt har påbörjats under hösten 2020 på Funkaboskolan med en lä-
rare och en biträdande lärare. Projektet är litet i omfattning – tre till fyra lektionstillfällen i 
veckan – och följs av verksamhetsutvecklare och HR-specialist som studerar arbetsfördel-
ning, förändring i undervisningsmetodik och även elevernas syn på arbetssättet. Utbild-
ningsförvaltningen har som ambition att utöka projektet under år 2021 och pröva modellen 
med fler biträdande lärare för att utveckla och förbättra den. Vi planerar för en arbetsorgani-
sation som ska vara väl förberedd på kommande lärarbrist. 

Verksamhetens behov av vissa grupper av behöriga lärare och yttre faktorer så som tillgång 
till vissa utbildade grupper skiftar över tid. Till exempel är lärare i praktiskt estetiska ämnen 
ett bristyrke där det är svårt att rekrytera i nuläget. En annan yrkesgrupp där det periodvis 
har varit svårare att rekrytera är behöriga fritidspedagoger. Utbildningsförvaltningen har 
dock sett att det skett en viss förändring och att det nu finns behöriga fritidspedagoger att 
anställa. 

Riksdagen har fattat beslut om att ta bort det undantag i skollagen som gör att högskoleutbil-
dade fritidspedagoger inte har behövt legitimation för att få undervisa i fritidshem. Beslutet 
innebär att ett skarpt legitimationskrav har införts även för undervisning i fritidshem från 
och med 1 juli 2019. Detta innebär att förvaltningen behöver säkerställa 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 anställas i 
fritidshemmet, men undervisningen ska ske under ledning av legitimerad personal. 

Statsbidrag 

Reformer har genomförts som innebär att grundskolorna i Sveriges kommuner har tillförts 
nya statsbidrag de senaste åren, t.ex. lågstadiesatsning, fritidshemssatsning, läxhjälp, lovs-
kola och Likvärdig skola. Skolorna har gynnats ekonomiskt av statsbidragen. 

Statsbidraget för fritidshemssatsningen avslutades fr.o.m. vårterminen 2020, och lågstadie-
satsningen avslutades fr.o.m. höstterminen 2020. Genom statsbidraget för Likvärdig skola 
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finansieras grundskolorna för det uteblivna bidraget för lågstadiesatsningen höstterminen 
2020 och hela 2021. Det samma gäller för det uteblivna bidraget för Läxhjälp, även kallat Fo-
kustid. I det bidraget har Skolverket prioriterat huvudmän med en låg andel elever som för-
väntas bli behöriga till gymnasieskolan, vilket gör att Kalmar faller utanför bidragskriteri-
erna. 

Många bidrag är kopplade till att de inte får användas för att ersätta kommunens egna kost-
nader. Ett exempel är statsbidraget för likvärdig skola som ska användas till att utöka på-
gående insatser eller genomföra nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckl-
ing i förskoleklass och grundskolan. Kommunens egna kostnader per elev under bidragsåret 
får inte minska jämfört med ett genomsnitt för de tre föregående åren. Det gäller för katego-
rierna personal i förskoleklassen, undervisning 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. 

Statens omstrukturering av statsbidrag till skolan för att minska antalet bidrag samt öka lik-
värdighetsbidraget innebär i praktiken att man flyttat över statsbidrag som tidigare har för-
delats proportionerligt utifrån antal elever i kommunen till ett statsbidrag som tar hänsyn till 
kommunernas socioekonomiska bakgrundsfaktorer. Det gör att Kalmar kommun får lägre 
andel av statsbidragsramen. Med dagens socioekonomiska bakgrundsfaktorer motsvarar det 
en minskning på drygt 20 % för varje bidrag som flyttas över. 

 

Ekonomiska förutsättningar 
Driftredovisning, förändringar i ram jämfört 2020 

I tabellen visas vad som tillförts nämndens budgetram jämfört 2020. Ramförändringar avser 
bl.a. justeringar för barn- och elevantal, kompensation för kostnadsökningar vid köp av verk-
samhet t.ex. skolplats från annan kommun eller köp av platser i fristående förskolor och sko-
lor. 

Förändringar 2021 jämfört med 2020   

tkr tkr 

Budgetram 2020 1 073 644 

Demografiska förändringar 2021 14 379 

    

Effekt av komponentavskrivningar 68 

Kompensation kostnadsökning, köpt verksamhet  1 730 

    

Summa förändringar, KF budget 2020 16 177 
    

Kommunledningskontoret ekonomi- och lönesystem -2 738 

IT (årlig avstämning) SF -1 040 

Fritidskanalen, ramjustering istället för interndebitering. KoF -200 

Summa förändringar mellan förvaltningar -3 978 

    

Summa förändringar mellan 2020 och 2021 12 199 

Budgetram 2021 1 085 843 
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Tre interna justeringar mellan förvaltningarna görs i budget 2021. Budgetram för administra-
tiva system lämnas till kommunledningskontoret, medel för IT lämnas till serviceförvalt-
ningen (avstämnings görs varje år av antalet datorer). Till Kultur och fritidsförvaltningen 
överlämnas medel för Fritidskanalen som tidigare interndebiterats. När budgetramarna flytt-
tas mellan förvaltningarna så flyttas även kostnaderna. 

Den uteblivna indexuppräkningen av övriga utgifter i ramtilldelningen fortsätter anstränga 
förvaltningarnas 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 %. 

En kommentar till” effekt av komponentavskrivningar”: 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. 

 

Utbildningsnämnd 

Utifrån utbildningspolitisk vision för Kalmar kommun 2020–2023 upprättar utbildnings-
nämnden ett utbildningspolitiskt program för varje budgetår. Nämnden bryter ned visionen 
i ett årligt program där satsningar som syftar till att stärka måluppfyllelsen av den utbild-
ningspolitiska visionen specificeras. Till den utbildningspolitiska visionen och det utbild-
ningspolitiska programmet knyts nämndens strategiska medel i respektive års budget. Syftet 
är att nämnden ska kunna sätta pengar direkt bakom satsningarna i programmet. Nämndens 
strategiska medel i budget för år 2021 uppgår till 4,5 mnkr. 

För budgetåret 2021 vill nämnden göra följande satsningar: 

Utvecklingstjänster 1500 tkr 

Vikariepool i förskolan 250 tkr 

Fler specialpedagoger i förskolan 1000 tkr 

Samarbete med Linnéuniversitetet - Professur i pedagogik 500 tkr 

Ökade förutsättningar för måluppfyllelse av Läsa-skriva-räkna-garantin 400 tkr 

Förstärkning av utrustningsdepåerna på skolorna 250 tkr 

Tillfällig förstärkning av det mobila elevhälsoteamet 60 tkr 

 

Ledning och administration 

Den centrala och lokala ledningen och administrationen ses kontinuerligt över. I samband 
med avgångar prövas så väl organisationsförändringar som kostnadseffektiviseringar. 
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Förskola 

Prognos antal barn 

 
Tabellen visar barn från Kalmar kommun, d.v.s. de barn som utbildningsnämndens bud-
getram bygger på. 

Den nya befolkningsprognosen för Kalmar kommun 2020 - 2029 ger delvis förändrade förut-
sättningar. Antalet förskolebarn ser ut att bli relativt oförändrat de närmaste åren för att där-
efter öka igen. Orsaken är att födelsetalen (antal barn per kvinna) sjönk markant under 2017 
och 2018 både i Kalmar och i riket. Under 2019 har både rikets och Kalmars födelsetal stigit. 
2019 låg dessutom Kalmar på samma nivå som riket. Prognosen pekar på ca 430 fler försko-
lebarn i hela kommunen år 2029. 

Variationen mellan olika områden är stor. De stora tillväxtområdena är norra Kalmar, områ-
det runt Lindöskolan 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 kraf-
tig ökning. Det blir därmed fortsättningsvis en hel del omflyttningar av behovet, vilket kom-
mer att påverka lokal- och personalplanering. 

Lokaler 

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

 

Barnomsorg på obekväm arbetstid på kvällar, nätter och helger 

Barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds på fyra platser i kommunen. Under 2020 har 257 
barn varit inskrivna i verksamheten. Budget 2020 ligger på 255 barn så det verkar som verk-
samhetens dimensionering matchar föräldrarnas behov av omsorg. Ett särskilt statsbidrag 
har inrättats från 2013. För 2021 beräknas detta till ca 1 400 tkr vilket det även varit under 
2020. 

 

Pedagogisk omsorg 

Verksamheten planeras ha 6 barn under 2021 och kommer att bedrivas enbart på förskolan 
Svärdsliljan. Föräldrarnas efterfrågan på platser styr behovet av pedagogisk omsorg och rek-
torerna försöker att i möjligaste mån tillgodose föräldrarnas önskemål. 
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Grundskola inklusive förskoleklass 

Prognos antal elever 

 

Tabellerna visar elever från Kalmar kommun, d.v.s. de elever som utbildningsnämndens 
budgetram bygger på. 

Ökning av antalet elever i grundskolan fortsätter. Under perioden ökar det totala antalet ele-
ver med 477 i utbildningsnämndens område. På 10 års sikt ökar antalet elever i grundskolan 
med ca 1 100 i hela kommunen. 

Den kraftiga elevökningen kommer att ställa nya krav på lokaler, personal, kost, administrat-
ion m.m. De stora utmaningarna för Kalmar kommun kommer då att vara dels att rekrytera 
lärare och dels att tillgodose behovet av ytterligare skollokaler. 

Lokaler 

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

 

Fritidshem 

Prognos antal elever 

 
I förhållande till ökningen av antalet elever i grundskolan så är ökningen av barn på fritids-
hemmen måttlig. Bland de yngre eleverna har många, men inte alla (ca 95 %), också plats på 
fritids. Andelen äldre barn på fritids är relativt konstant. Prognosen har också skruvats ner 
något efter att ha legat för högt tidigare år. 

Lokaler 

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

 

Särskola 

Särskolan tar emot elever från förskoleklass till år nio som läser enligt grundsärskolans 
och/eller träningsskolans kursplan. Idag har särskolan drygt 70 elever (exklusive elever från 
andra kommuner). Träningssärskolan flyttade under sommaren in i den nya Gröndalssko-
lan, som ligger i anslutning till grundskoleverksamhet i kvarteret Telemarken. Grundsärsko-
lan kommer att flyttat in under 2021. 
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Många elever i särskolan är multihandikappade vilket ställer stora krav på lokalernas ut-
formning. För att kunna tillgodose de s skiftande behoven i särskolan behöver verksamheten 
för ändamålet anpassade 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 

2021 kommer det i Kalmar kommun finnas totalt 22 stycken fristående förskolor och skolor. 
Sju av dessa bedriver skolverksamhet, tretton stycken bedriver förskola/pedagogisk omsorg 
och två stycken bedriver både skol- och förskoleverksamhet. 12 % av eleverna går i fri-
stående skolor. I fristående förskolor finns 10 % av förskolebarnen. 

 

Lokaler 

Lokaler och utbyggnad 

Den snabba befolkningsutvecklingen i Kalmar ställer stora krav på utbyggnad av både skola 
och förskola. Kommunens befolkning beräknas vara ca 78 000 invånare om 10 år. Förutsätt-
ningarna i varje enskilt bostadsområde förändras snabbt, nya bostadsprojekt planeras, och 
beredskap behövs för att kunna möta nya behov. Fram till år 2029 ökar antalet förskolebarn 
med ca 430 och antalet elever i grundskolan ökar ännu mer, ca 1 100 elever. Detta motsvarar 
ca 25 nya förskoleavdelningar och 48 tillkommande klasser i grundskolan 

Kommunens förskolor och grundskolor är i dag i stort sett fullt utnyttjade (undantag för helt 
nya förskolor som ännu inte har fyllts på) och utmaningen blir att möta ökningen och bygga 
ut verksamheten i rätt område och i rätt tid. Lokalförsörjning och investeringar måste ha ett 
längre perspektiv än den ekonomiska planeringsperioden på bara tre år. Processen att ta 
fram detaljplaner, investeringsbeslut, projektering och byggande gör att framförhållning 
krävs. 

De närmaste tre-fyra årens låga ökningstakt i förskolan passar ganska väl in. Vi har just nu 
14 förskoleavdelningar i paviljonger med korta hyreskontrakt. Dessa kan relativt enkelt fasas 
ut när nya förskolor byggs. 

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. Flera områ-
den i Kalmar har just nu ett kraftigt bostadsbyggande och där planeras för att bygga ut för-
skola och skola. 

Norra Kalmar 

I Snurrom/Norra Vimpeltorpet har inflyttning börjat ta fart och runt år 2022-2023 kommer 
här finnas ca 1 000 nya bostäder. Till detta kommer Karlssons äng som började bebyggas 
med småhus under 2019. Förskolan på Karlssons äng blev färdig våren 2020. 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. Detaljplan är beställd och önskat star-
tår för ny F-6 skola är 2024. 

Oxhagsområdet 

Oxhagsområdet med Linnéstaden kommer att ha minst 700 – 800 nya bostäder i framtiden. 
Befintlig förskola (Topasen som tillhör förskolan Oxhagen-Malmen) bedöms ha behov av 
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omfattande renovering vilket innebär att helt ny förskola behöver byggas. I samband med 
detta utökas antal avdelningar. 

Tallhagsskolan 

Tallhagsskolan har försenats ett år och startar höstterminen 2021. Högstadieelever från Kal-
marsundsskolan, Vasaskolan och Lindöskolan kommer att gå där, samt särskolan. Detta ger 
skolorna i centrala Kalmar en välbehövlig avlastning. Träningssärskolan och förskolan Tal-
len startade enligt plan under 2020. 

Rinkabyholm (Södra staden) 

Planering pågår för ny förskola och grundskola. Den nya skolan, som kommer att heta Båg-
skytteskolan, byggs ut i en första etapp med mellanstadium, kök/matsal och sporthall 
(sporthallen håller redan på att färdigställas). Gamla Rinkabyholmsskolan övergår då till att 
innehålla F-klass och lågstadium med fritidshem för alla elever i området. Fortsatt utbygg-
nad, framför allt förskola, planeras senare och skall samordnas med att nya bostäder byggs. 
Både förskola och skola har verksamhet i paviljonger som kommer att fasas ut. 

Lindsdal 

Under hösten 2020 påbörjades byggnation av ny förskola i Lindsdal med 5 avdelningar, För-
skolan Milstenen. 

Kalmarsundsskolan 

Då högstadiet flyttar till Tallhagsskolan kommer delar av Kalmarsundsskolan att renove-
ras/anpassas för att skapa undervisningslokaler för lägre åldrar. 

Samtliga investeringar i skol- och förskolelokaler behandlas i Kalmar kommuns ”Verksam-
hetsplan och budget för 2021”. 

 

Strukturfaktor 

Alla barn och elever ska ha möjlighet till likvärdig utbildning och strukturfaktorn ska verka 
för att uppnå detta. Från och med verksamhetsår 2020 har den procentuella tilldelningen av 
det så kallade strukturbeloppet ökat från 15 % till 20 % inom grundskola och från 10 % till 20 
% inom förskola. Anledningen är att skolverkets strukturmodell (tidigare salsamodell) utö-
kats med två faktorer (ensamhushåll och bidragshushåll) samt att faktorn för nyanländ nu 
består av två delar (som nyanländ från första till tredje året respektive fjärde till sjätte året). 

Förskola 

I förskolan finns en tydlig skillnad i hur strukturfaktorn används, beroende på tilldelningens 
omfattning. 

Förskolor med låg strukturfaktor använder oftast sin del direkt ut i verksamheten för att 
kunna stärka grundbemanningen. Strukturfaktorn hjälper också till att förstärka och rikta be-
manning och resurser där behovet är som störst. 

Förskolor med en högre strukturfaktor använder denna till att kunna utöka specialpedago-
gens eller pedagogistans möjlighet att arbeta med utveckling mot enskilda arbetsgrupper 
och/eller det pedagogiska arbetet generellt på enheten. Strukturfaktorn möjliggör också rik-
tade insatser för kompetensutveckling hos medarbetarna, IT satsningar samt främjar arbetet 
med ett språkutvecklande arbetssätt. 

En högre strukturfaktor gör det också möjligt att kompensera hos de enheter som har lägre 
genomsnittlig vistelsetid (d.v.s. en högre andel 15-timmarsbarn). 
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Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem 

I grundskolan används stor del av strukturfaktorn till intensiv- och specialundervisning, stu-
diehandledning, SVA kompetens och specialpedagoger. Den ger möjlighet till en ökad 
grundbemanning och skapar en flexibilitet i skolans organisation att kunna möta varje en-
skild elevs behov genom till exempel undervisning i mindre grupper eller dubbelbemanning 
i klassrummet under vissa lektioner. Man försöker så mycket som möjligt att rikta resurserna 
där resurserna gör skillnad. 

Strukturfaktorn bidrar också till att arbeta förebyggande med framförallt trygghetsarbetet 
mot ökad kunskap, omtanke och mångfald. Vilket bland annat görs genom satsningar på 
ökade resurser mot elevhälsan, som till exempel förstärka kuratorns roll. 

Strukturfaktorn gör det också möjligt med satsningar på IT och digitala pedagogiska verktyg 
samt satsning på heltidsmentorer för årskurs 7-9. 

I fritidshemmen används strukturfaktorn främst till att stärka bemanningen, samt att vid be-
hov kunna erbjuda utökad vistelsetid. 

Framtagande av strukturfaktor och belopp 2021 

Sommaren 2020 ändrade SCB sin syn på vad som är sekretessklassad statistik, bland annat 
statistik om friskolor. Regeringen håller på att ta fram förslag på hur detta sekretesshinder 
kan undanröjas. 

Utbildningsförvaltningens resursfördelningssystem fördelar 20% av respektive verksamhets 
omslutning enlig den så kallade strukturfaktorn som SCB hjälper oss ta fram i samband med 
en ny läsårsstart. Detta material ligger sedan till grund för kommande års budget. Utbild-
ningsförvaltningen har alltså inte kunnat plocka ut detta material på vanligt sätt från SCB. 

Det finns en person i kommunen som kan ta emot sekretesskyddat material. Förvaltnings-
kontoret har kontrollerat med SCB och stämt av följande sätt att hantera frågan tills det finns 
en lagstiftning på plats. SCB har skickat filerna till hen och förvaltningskamreren har suttit 
på hens kontor och arbetat med materialet och enbart tagit med slutresultatet, dvs ett belopp 
per enhet tillbaka. Detta belopp syns inte i något offentligt material utan enbart i de filer som 
varje enhet får ta del av, det står heller ingenting i de beslut utbildningsnämnden fattar om 
tilldelning av bidrag till varje enskild huvudman. På så sätt kan resursfördelningssystemet 
fortsätta fungera även om tillgången på öppna statistiska data är begränsad. 

 

Ökat tilläggsbelopp 

Grundbeloppen i förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem ska täcka det absolut 
mesta av de behov som barn och elever har för att kunna tillgodogöra sig verksamheten. En-
ligt skollagen är tilläggsbeloppet avsett för enskilda barn/elever som har omfattande behov 
av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet skall vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. (SFS 
2016:550, prop. 2015/16:134). 

Tilläggsbeloppet till barn och elever i grundskola, grundsärskola, förskola och fritidshem 
som har omfattande behov av särskilt stöd har länge varit 6,5 % av utbildningsförvaltning-
ens budget. För 2021 konstateras att avsatt summa inte räcker till för att finansiera de behov 
som kriterierna för tilläggsbelopp avser. Andelen barn och elever som tilldelas tilläggsbe-
lopp har ökat från 3 % till 4 % för 2021. Det har dels blivit fler elever som uppfyller kriteri-
erna, dels har elevantalet som läser enligt träningssärskolans kursplan ökat. Genom att öka 
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tilläggsbeloppets storlek till 7,7 % av budgetomslutningen, en ökning med 13 mnkr till 85,5 
mnkr, klarar förvaltningen av att finansiera de behov som uppfyller kriterierna. 

Ökningen av tilläggsbeloppet till 7,7 % sker genom att grundbeloppen för de olika verksam-
heterna har minskat. 15 % tas från förskolan och 85 % tas från grundskola/fritidshem. Det 
speglar den andel av barn och elever som tilldelas tilläggsbelopp inom respektive verksam-
het. 

Prioriteringar 
Förskola 

Rekrytering av medarbetare 

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 

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 ger ett fortsatt utbyggnadsbehov. Planering för detta görs till-
sammans med serviceförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret. Att möta ökningen och 
bygga ut verksamheten i rätt område och i rätt tid är den centrala utmaningen. 

 

Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem 

Den utbildningspolitiska visionen 

Arbetet fortsätter med den utbildningspolitiska visionens mål att Kalmar ska bli en av Sveri-
ges bästa skolkommuner. Detta görs genom att utveckla undervisningen och höja kvaliteten i 
verksamheten. Arbetet med utvecklingsområden som Matematiklyft, Läslyft, Specialpedago-
giska lyftet, Formativ bedömning, Språkutvecklande arbetssätt, Matematik- och engelska de 
Lux m.m. har gjort och kommer att göra utvecklingen och kvalitetshöjningen möjlig. 

Rekrytering av medarbetare 

I en ökande konkurrens arbetar utbildningsförvaltningen strategiskt för att kunna rekrytera 
behöriga pedagoger. Här är det redan påbörjade arbetet med marknadsföring mot framtida 
medarbetare, ett fortsatt prioriterat område. Den verksamhetsintegrerade profilen (VI), där 
studenten ingår i ett arbetslag med lärare och vistas på utvalda skolor i Kalmar kommun, ger 
goda möjligheter för studenter till anställning i kommunen efter avslutad utbildning. 

Övergripande handlar det om att vara en attraktiv arbetsgivare. Det innebär bra arbetsmiljö, 
bra scheman, arbetskläder, bra löner och bra karriärmöjligheter med mera. 

Inför läsåret 2021/2022 inleds en särskild personalplaneringsprocess för tjänster som delas 
mellan olika skolor. Processen aktualiseras bland annat med anledning av tillkomsten av 
Tallhagsskolan där tjänster från flera skolor behöver hanteras. Dessa tjänster är till exempel 
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skolsekreterare, skolsköterskor, kuratorer, IT-pedagoger, slöjdlärare, vaktmästare och studie- 
och yrkesvägledare. 

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. 

Likvärdig resursfördelning 
Utbildningsförvaltningen tillämpar sedan många år en jämställd resursfördelning främst 
med hjälp av det så kallade strukturbeloppet där vi tar hänsyn till barnens specifika förut-
sättningar. Sedan ett antal år har vi fått möjlighet att från SCB få fram de bakgrundsfaktorer 
som skolverket använder i SALSA (jämförelse av resultaten för varje skola utifrån skolans 
förutsättningar). Dessa faktorer tas fram per faktiskt inskrivet barn/elev och sammanställs 
per förskola och skola och verksamhet. 

I samband med skolkommissionens slutbetänkande ”Samling för skolan” som presenterades 
2017 ingick ett uppdrag till SCB att ta fram en delvis förändrad beräkningsmodell av bak-
grundsfaktorer. Beräkningsmodellen förväntades omfatta fler faktorer än tidigare och däri-
genom ge en högre trolig förklaring till utbildningsresultatet. 

20 % av resurserna inom förskola och grundskola fördelas enligt strukturbeloppet för att ut-
jämna förutsättningarna för omsorg och lärande mellan kommunens olika skolor och försko-
lor. Beloppet bygger på följande faktorer: 

 Andel pojkar 

 Invandring - 0-2 år - 3-6 år 

 Vårdnadshavares (högsta) utbildningsnivå - förgymnasial utbildning - gymnasial ut-
bildning 

 Ekonomiskt bistånd 

 Boende hos ensam vårdnadshavare 

Denna modell beräknas förklara 75 % av elevernas utbildningsresultat. Viktning av fak-
torerna sker enligt ovanstående modell och ger en enhets ”tyngd” jämfört med andra en-
heter. Genom denna metod får alla enheter ett tillskott av resurser utifrån sin struktur. Struk-
turfaktorn mäts vid skolstarten på höstterminen året innan aktuellt budgetår. 
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Kvalitet i verksamheten 
Planerat antal barn och elever 

Jämfört budget 2020 ökar antalet barn och elever med 2 %. Cirka 12 % av eleverna beräknas 
gå i fristående skolor, och de fristående förskolorna kommer att ta hand om ca 10 % av bar-
nen. Jämfört 2020 är det en ökning med en procentenhet per verksamhetsform. 
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Planerade platskostnader och personaltäthet per enhet och verksamhet 

Budgeterade platskostnader beräknas utifrån vad enheterna har budgeterat, d.v.s. de sam-
manlagda intäkter och kostnader man förväntas ha. Från och med 2019 ingår även administ-
rativa kostnader i nyckeltalen på respektive enhet. OB-omsorg, öppen förskola, pedagogisk 
omsorg och ateljé är fortfarande undantaget. 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 yr-
kesvägledare och bibliotekspersonal. Personaltäthet för fritidshem beräknas sedan några år 
tillbaka som antal elever per antal anställda, till skillnad mot övriga som beräknas per årsar-
betare. 
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Personal 
Planerat antal årsarbetare 

 

Antalet anställda i budget ökar totalt med 0,5% 2021 jämfört 2020. Inom grundskola och för-
skola är ökningen 3 % respektive 0 % och inom fritidshemmen förändras årsarbetarna med -
25 %. Detta är ett resultat av att tjänsternas fördelning mellan de olika verksamheterna för-
skoleklass, grundskola och fritidshem fortsatt setts över. Tidigare år har fördelningarna inte 
alltid stämt med verkligheten. Särskolan planerar för att ha fler årsarbetare än 2020, både pe-
dagoger och pedagogiska assistenter ökar då elevernas behov styr. Tillkomsten av nya en-
heter 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 befattningskoder, vilket medför att redovisning av budgeterad andel förskollärare 
och andel barnskötare i förskolan inte är möjlig. Som en referens kan nämnas att i SCB-mät-
ningen oktober 2019 var andelen årsarbetare, i kommunal regi, med pedagogisk högskoleex-
amen 65 % i Kalmar (66 % 2018) och genomsnittet för riket var 44 %. Trenden de senaste åren 
är nedåtgående, andelen har minskat från 71 % 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 pedagoger. Marknadsföring mot studenter och ett tätare samarbete med utbild-
ningsanordnare, till exempel Linnéuniversitetet, är ett arbete som pågår kontinuerligt. 

Förvaltningen avser även fortsättningsvis att hålla informationsmöten i samband med rekry-
teringar. Återkoppling från studenter och sökande kandidater som har varit på tidigare in-
formationsmöten visar att de är nöjda med den information de har fått. 
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Marknadsföring via sociala medier är effektivt och når många personer på kort tid. I arbetet 
med att vara en attraktiv arbetsgivare ges medarbetarna bland annat rätt till heltid, utveckl-
ingsmöjligheter via karriärtjänster och mentorstöd. I syfte att kunna rekrytera och behålla 
kompetenta medarbetare i verksamheten, är det vanligast med tillsvidareanställning på pe-
dagogtjänsterna. 

 

Hälsofrämjande arbetsplatser 

Utbildningsförvaltningen utvecklar arbetet med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. 

Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs, utvecklas och känner sig delaktiga 
Delaktighet är en av de faktorer som påverkar medarbetarnas upplevelse av hälsofrämjande 
arbetsplatser. 

Förvaltningens medarbetare ska ges förutsättningar att få diskutera sin arbetsmiljö, arbetsbe-
lastning och arbetstider vilket gör att medarbetarna kan vara delaktiga och påverka sin ar-
betssituation. 

Genom en arbetsmiljö som innebär goda förutsättningar för att hantera uppdrag och utveckl-
ing skapar vi förutsättningar för medarbetarna att utföra sitt uppdrag. 

Förvaltningens arbete med att minska sjukfrånvaron har pågått under flera år. Detta arbete 
fortsätter med olika insatser och med hjälp av stöd från HR-specialister. Bland annat kom-
mer fokus på insatser att ske när det gäller medarbetare med fler än 6 sjuktillfällen per år. 

 

Pensionsavgångar 

Från den 1 januari 2020 ändrades lagen om anställningsskydd, LAS. Ändringen innebär 
bland annat att anställda har rätt att ha kvar sin anställning till 68 år jämfört med tidigare 67 
år. Från den 1 januari 2023 kommer åldersgränsen höjas på nytt till 69 år. Denna förändring 
kan innebära att fler medarbetare väljer att arbeta längre. Skulle fler välja att arbeta längre 
skjuts stora pensionsavgångar på framtiden. 

Utbildningsförvaltningen står inför ett ökat antal pensionsavgångar, vid antagande om att 
pensionsavgång sker vid 65 år. Under åren 2020-2024 förväntas ca 148 medarbetare att gå i 
pension. Även om trenden under perioden är ökande så är genomsnitt antal pensionsav-
gångar per rullande femårsperiod runt 30 per år. 
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Under åren 2020 – 2024 är de förväntade pensionsavgångarna störst till antalet inom försko-
leklass, grundskola och fritidshem. 
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Driftbudget 
Tabellen visar intäkter och kostnader och nettot av dessa budget 2021 samt en jämförelse 
med 2020. Skillnaden mellan åren på förvaltningsledning och administration beror på att me-
del för tilläggsbelopp ligger på detta konto tills dess de är utdelade. 

 

 
Resultaträkning 

 

Statsbidrag som t.ex. bidrag för maxtaxa, utvecklingstjänster, Likvärdig skola utgör 33 % 
(33% förra budgetåret) av intäkterna. Resterande del avser intäkter för t.ex. föräldraavgifter, 
försäljning av platser till andra kommuner, ersättningar från försäkringskassan, momsbidrag 
m.m. 
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Personalkostnaderna utgör 72 % (72 % förra budgetåret) av kostnaderna. Övriga utgifter som 
köp av platser i fristående verksamhet, material, hyra, el, fortbildning m.m. utgör 27 % (27 % 
förra budgetåret). Avskrivningar på gjorda investeringar, d.v.s. kapitalkostnader uppgår till 
1 % av kostnaderna. 

Även om andelarna av budget inte har förändrats mellan åren så har t.ex. intäkterna ökat 
jämfört budget 2020, främst beror det på högre budgeterat statsbidrag Likvärdig skola och 
högre budgeterade intäkter för elever från andra kommuner. På kostnadssidan finns högre 
utbetalningar till fristående skolor som beräknas ha fler elever. Detta förklarar ökningen i 
posten övriga kostnader. 

Investeringsbudget 

 

Den investeringsbudget som beslutas av kommunfullmäktige uppgår till 7 600 tkr. Den bes-
lutas som ett genomsnitt för en treårsperiod, för närvarande 2019-2021. 

Investeringar omfattar möbler, viss IT-utrustning (t.ex. smartboards och projektorer), peda-
gogisk utrustning samt mindre om- eller tillbyggnationer (t.ex. solskydd i utemiljön på för-
skolor). Investeringsbudgeten påverkar inte ramtilldelningen. 
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Bilagor 
Organisationsbild utbildningsnämden 

 

 

Verksamhetsmål 

Se bilaga. 



 

 
 

 

Förvaltningskontoret │ Utbildningsförvaltningen  
Adress Box 951, 391 29 Kalmar │ Besök Skeppsbrogatan 55 

Tel 0480-45 00 00 vx │katarina.a.sandberg@kalmar.se  
 

 
Handläggare Datum  

Katarina Sandberg 2020-11-26  
0480-45 30 03 

 

Förslag Nämndsmål UN 2021 

På de indikatorer där enheterna inte har fått tilldelat ett mål för 2021 ska resul-
taten ligga kvar på samma nivå som tidigare år och bidra till att kommunen 
som huvudman når det övergripande nämndsmålet. De övergripande nämnds-
målen är delmål för nå målet som anges i skolförordningens 5 kap § 2; Ele-
verna ska genom strukturerad undervisning ges ett kontinuerligt och aktivt lä-
rarstöd i den omfattning som behövs för att skapa förutsättningar för att ele-
verna når de kunskapskrav som minst ska uppnås och i övrigt utvecklas så 
långt som möjligt inom ramen för utbildningen.  

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. I utbild-
ningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana bar-
nen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till ut-
veckling och lärande hos barnen. 

Hög kvalitet i välfärden 
Långsiktigt mål - Kalmar kommun ska vara en av Sveriges 30 bästa skol-
kommuner. 
 

Nämndsmål UN- Kvalitén i undervisningen ska öka. 
 
Beskrivning: Undervisningen ska bedrivas i enlighet med målen i läroplanen 
och utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt provas, resul-
taten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. 
 
Indikator Kön Sen-

aste ut-
fall 

Utfall 
2021 

Mål 
2021 

Genomsnittligt meritvärde åk 9 Alla 236,0  238,0 
Genomsnittligt meritvärde åk 6 Alla 238,3  235,0 
Andel elever i åk 9 som uppnår kunskaps-
kraven i alla ämnen (%) 

Alla 82,4  84,0 

Andel elever i åk 6 som uppnår kunskaps-
kraven i alla ämnen (%) 

Alla 81,9  84,0 

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

Alla 88,9  90,0 

Andel elever i åk 3 som når kunskapskra-
ven på nationella proven i matematik (%) 

Alla 84,9  86,0 
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Andel elever i åk 3 som uppnår kunskaps-
kraven på nationella proven i svenska och 
svenska som andraspråk (%) 

Alla 88,1  89,0 

Index totalt fritidshem-Kunskaper Alla 4,2  4,4 
Index totalt förskoleklass-Kunskaper Alla 4,7  4,9 
Index totalt förskola-Omsorg, utveckling 
och lärande 

Alla 4,8  5,0 

 
 

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 kunskapsut-
veckling med utgångspunkt i barnens/elevernas bakgrund, tidigare erfaren-
heter, språk och kunskaper. 
 
Indikator Kön Sen-

aste ut-
fall 

Utfall 
2021 

Mål 
2021 

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

Alla 75,4  80,0 

Andel i elever i åk 9 som anser att de få 
för lite utmanande arbetsuppgifter i sko-
lan (%) 

Alla 25,2  23,0 

Skillnad i genomsnittligt meritvärde mel-
lan elever med föräldrar med hög utbild-
ningsnivå jämfört med elever med föräld-
rar med lägre utbildningsnivå 

Alla 49,7  45,0 

Index fritidshem-Kunskaper 13, Vi utfor-
mar en utmanande undervisning som sti-
mulerar elevernas nyfikenhet och lust att 
lära. 

Alla 4,8  4,6 

Index förskoleklass-Kunskaper 12, Vi ut-
formar en utmanande undervisning som 
stimulerar elevernas nyfikenhet och lust 
att lära. 

Alla 5,3  5,5 

Index förskola-Omsorg, utveckling och 
lärande 12, Vi ska ge barnen förutsätt-
ningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet 
och lust att leka och lära. 

Alla 5,7  5,6 

 

Nämndsmål UN– Trygghet och studiero ska öka. 
Beskrivning: Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillför-
säkras 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. Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) ska åtgär-
der genomföras för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för 
kränkande behandling. Det förebyggande arbetet handlar om att undanröja ris-
ker för att barn och elever blir utsatta för kränkande behandling inom ramen för 
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verksamheten. Det förebyggande arbetet genomförs i en systematisk process 
som omfattar kartläggning, analys, mål och åtgärder samt uppföljning och utvär-
dering.  
Indikator Kön Sen-

aste ut-
fall 

Utfall 
2021 

Mål 
2021 

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

Alla 93,6  95,0 

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

Alla 97,8   

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

Alla 95,5   

Antal ärende av kränkande behandling 
rapporterade till utbildningsnämnden 

Alla 419   

Andel elever som upplever att de har stu-
diero på lektionerna (%) 

Alla 77,0  80,0 

Index totalt fritidshem-Normer och vär-
den 

Alla 4,2  4,4 

Index totalt förskoleklass-Normer och 
värden 

Alla 5,2  5,4 

Index totalt förskola-Normer, värden och 
inflytande 

Alla 5,0  5,2 

 

Långsiktigt mål - Kommunkoncernens verksamhet ska vara jämställd-
hetssäkrad år 2024. 
Det innebär att alla verksamheter säkerställer, till alla kvinnor och män, flickor 
och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet ges; 
- Likvärdig service och bemötande 
- Likvärdig myndighetsutövning 
- Likvärdig resursfördelning 
- Jämställd fördelning av makt och inflytande 

Nämndsmål UN– Allas lika rättigheter och möjligheter ska öka. 
Beskrivning: Verksamheten ska aktivt och medvetet arbeta med ett jämställd-
hetsperspektiv så att alla barn och elever ges utrymme att pröva och utveckla 
sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.  
 
Indikator Kön Sen-

aste ut-
fall 

Utfall 
2021 

Mål 
2021 

Skillnaden mellan flickor och pojkars ge-
nomsnittliga meritvärde åk 9 

Alla 15,4  22,0 

Skillnaden mellan flickor och pojkars ge-
nomsnittliga meritvärde åk 6 

Alla 26,2  23,0 

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

Alla -0,8   

Skillnad mellan pojkar och flickors 
måluppfyllelse på nationella proven i 

Alla 6,6  5,0 
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svenska och svenska som andraspråk i åk 
3, (%) 
Andel elever som upplever att lärare ger 
killar och tjejer samma förutsättningar i 
skolan (%) 

Alla 89,1  90,0 

Andel elever som upplever att killar och 
tjejer får samma förutsättningar på fritids-
hemmet (%) 

Alla 96,4   

Andel vårdnadshavare som upplever att 
flickor och pojkar ges samma förutsätt-
ningar på förskolan. 

Alla 97,7   

Index förskola-Normer, värden och infly-
tande 4, Vi strävar vi efter att varje barn 
utvecklar förståelse för att alla människor 
har lika värde oberoende av social bak-
grund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, sexu-
ell läggning eller funktionsnedsättning. 

Alla 5,1  5,1 

 

 

Kalmar kommunkoncern som arbetsgivare 
 
Mål 2021 – Antal långtidssjukskrivna medarbetare ska minska. 

 

Nämndsmål UN – Frisknärvaron ska öka. 

Beskrivning: Vi ska erbjuda en trygg arbetsmiljö där människor trivs, utvecklas 
och känner sig delaktiga. Det ska vara en balans mellan krav och resurser i ar-
betet. Heltidsarbete är norm liksom goda anställningsvillkor. Vår arbetsmiljö 
ska främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. Arbets-
tidens förläggning ska innebära att tillräckligt med tid för återhämtning är möj-
lig. Alla verksamheter ska arbeta aktivt för att sänka sjukfrånvaron alternativt 
behålla en redan låg sjukfrånvaro. 

Indikator Kön Senaste 
utfall 

Utfall 
2021 

Mål 
2021 

Frisknärvaro, ackumulerad Alla 27,0   
Sjukfrånvaro- korttidssjukfrånvaro 1-14 
dagar 

Alla 6,4   

Sjukfrånvaro- långtidsjukfrånvaro ≥15 da-
gar 

Alla 3,0   

Andel medarbetare med fler än 6 sjuktill-
fällen per år ska minska 

Alla 19,3   
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Mål 2021 – Kalmar kommuns HME-index (hållbart medarbetarengage-
mang) ska vara topp tre i jämförelse med ”liknande kommuner övergri-
pande” enligt SCB och våra jämförelsekommuner i 3KVH. 

 

Nämndsmål UN – Utbildningsnämndens HME-index (hållbart medar-
betarengagemang) ska vara topp tre i jämförelse med ”liknande kom-
muner övergripande” enligt SCB och våra jämförelsekommuner i 3KVH. 
 
 
Beskrivning: Kalmar kommunkoncern ska vara ett föredöme som arbetsgi-
vare. Våra medarbetare är våra viktigaste ambassadörer. En viktig framgångs-
faktor för hög kvalitet i välfärden är att våra medarbetare känner sig trygga på 
jobbet, att arbetet är meningsfullt och att det finns en stolthet i att arbeta hos 
oss. Ett aktivt arbete för ett jämställt och hållbart arbetsliv där god social och 
organisatorisk arbetsmiljö kombineras med bra villkor och utvecklingsmöjlig-
heter lägger grunden till att både attrahera och behålla medarbetare. 
Indikator Kön Senaste 

utfall 
Utfall 
2021 

Mål 
2021 

HME-index (Hållbart medarbetarengage-
mang) 

Alla    

 
Mål 2021 – Vi ska aktivt använda digitalisering för en hållbar utveckling 
inom kommunkoncernens verksamheter.    

 

Nämndsmål UN – Utbildningsnämnden ska aktivt använda digitali-
sering för en hållbar utveckling inom kommunkoncernens verksam-
heter.  
Beskrivning: Offentlig sektor står inför stora utmaningar och förväntningar 
på höjd kvalitet och effektivisering. Digitalisering anses vara den enskilt stark-
aste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025 och är därmed en viktig 
möjliggörare. Det innebär nya arbetssätt och nya kompetenskrav som berör 
alla medarbetare. Med digitalisering blir kommunkoncernens tjänster mer kvali-
tetssäkrade och effektiva och det förbättrar både för invånare och medarbetare. 
 
Indikator Kön Sen-

aste ut-
fall 

Utfall 
2021 

Mål 
2021 

Antal e-tjänster på UF Alla    
Antal inkomna ärenden per vecka av e-
tjänster 

Alla    

LiKA-värdering Alla    
Antal besökare på IKT-Kalmar sidan Alla    

 
 
Mål 2021 - Andelen utrikesfödda medarbetare i kommunkoncernen ska 
öka.  
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Nämndsmål UN- Andelen utrikesfödda medarbetare i Utbildnings-
nämndens verksamheter ska öka. 
Beskrivning: Mångfald handlar om att skapa ett attraktivt arbetsliv och en 
modern, normkritisk och inkluderande arbetsplats. Kalmar kommunkoncern 
ska som arbetsgivare ligga i framkant och ta tillvara den mångfald som sam-
hället erbjuder. 
Indikator Kön Sen-

aste ut-
fall 

Utfall 
2021 

Mål 
2021 

Anställda utrikesfödda inom förskola och 
skolbarnomsorg, balanstal 

Alla 0,5   

Anställda utrikesfödda inom grundskola 
inkl. förskoleklass, balanstal 

Alla 0,7   

 
 

Ordning och reda i ekonomin  
 
Långsiktigt mål - Kommunkoncernens alla verksamheter ska bedrivas 
på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. 
 

Nämndsmål UN- Utbildningsnämndens alla verksamheter ska bedrivas 
på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. 
Beskrivning: Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekono-
misk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk 
hushållning har både ett finansiellt och ett verksamhetsperspektiv. Verksam-
hetsperspektivet tar sikte på att verksamheten drivs på ett kostnadseffektivt 
och ändamålsenligt sätt för att kunna skapa förutsättningar för en god ekono-
misk hushållning. För att säkerställa detta ska det finnas ett klart samband mel-
lan resurser, prestationer, resultat och effekter. 
Kontinuerliga uppföljningar syftar till att bedöma hur väl verksamheten lever 
upp till god ekonomisk hushållning. 
 
Indikator Kön Senaste 

utfall 
Utfall 
2021 

Mål 
2021 

Årets ekonomiska resultat (kr) Alla 11 041 
000 

  

Utgående resultatutjämningsfond (kr) Alla 73 141 
000 

  

 

Ett grönare Kalmar 
 
Långsiktigt mål - Kalmar kommun som geografiskt område ska vara 
helt fossilbränslefritt år 2030 och ha nettonollutsläpp av växthusgaser 
2045. 
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Nämndsmål UN- Utbildningsnämnden ska bidra till att Kalmar kom-
mun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030 och 
ha nettonollutsläpp av växthusgaser 2045. 
Beskrivning: Kalmar ska bli fossilbränslefritt till 2030. Vi är en bilberoende 
landsbygdskommun, där extra insatser krävs. Kommunen behöver ut-
veckla snabba och effektiva transportsystem som stimulerar hållbart och 
flexibelt resande. Smidig kollektivtrafik och ett ökat samnyttjande av resur-
ser, till exempel bilpooler, ska göra det enklare att inte äga en bil. Kom-
munkoncernen ska vara en förebild i arbetet med hållbar arbetspendling. 
Projektet Hållbara resval som drivs tillsammans med Linnéuniversitetet 
ska öka andelen hållbara resor till stadskärnan med 10 procent. Ett mål som 
innebär en minskning på 400 ton koldioxidutsläpp per år. 
Indikator Kön Sen-

aste ut-
fall 

Utfall 
2021 

Mål 
2021 

Antal deltagande skolor i ”På egna ben”. Alla    
Andel resor med tåg till kompetensut-
veckling och konferenser (%). 

Alla    

Andel resor med flyg till kompetensut-
veckling och konferenser (%). 

Alla    

Andel resor med bil till kompetensut-
veckling och konferenser (%). 

Alla    

 
Långsiktigt mål - Kommunkoncernens egna fordon och inköpta trans-
porter ska vara fossilbränslefria 2023. 
 

Nämndsmål UN- Utbildningsnämndens egna fordon och inköpta trans-
porter ska vara fossilbränslefria 2023. 
Beskrivning: 
 
 
Indikator Kön Sen-

aste ut-
fall 

Utfall 
2021 

Mål 
2021 

Andel fossilbränslefria tjänstefordon (%). Alla    

 
Långsiktigt mål - Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 
procent från 2018 till 2025. 
 

Nämndsmål UN- Utbildningsnämnden ska bidra till att avfallet inom 
kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till 2025. 
Beskrivning: Alla resurser ska utnyttjas effektivt, matsvinn ska minimeras, 
allt avfall källsorteras, all onödig engångsplast fasas ut och övrig plast mi-
nimeras. 
Indikator Kön Sen-

aste ut-
fall 

Utfall 
2021 

Mål 
2021  
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Andel av personal som anser att de har 
tillgång till kärl för källsortering. 

Alla    

 
 

Ett växande attraktivt Kalmar 
Långsiktigt mål - Kalmar ska vara topp tre i Sverige att besöka, att växa 
upp, bo och åldras i, i jämförelse med ”liknande kommuner övergri-
pande” enligt SCB och våra jämförelsekommuner i 3KVH. 
 
 

Nämndsmål UN- Utbildningsnämnden ska bidra till att Kalmar ska vara 
topp tre i Sverige att besöka, att växa upp, bo och åldras i, i jämförelse 
med ”liknande kommuner övergripande” enligt SCB och våra jämförel-
sekommuner i 3KVH. 
Beskrivning: 
 
 
Indikator Kön Sen-

aste ut-
fall 

Utfall 
2021 

Mål 
2021 

Nöjd Medborgar-Index - Förskolan Alla 69   
Jag är nöjd med min skola som helhet, åk 
5 

Alla 87,5   

Jag är nöjd med min skola som helhet, åk 
9 

Alla 76,0   

 

 

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 förut-
sättningar för barns och elevers utveckling och lärande. 
 
Indikator Kön Sen-

aste ut-
fall 

Utfall 
2021 

Mål 
2021 

Andel elever i skolan som upplever att de 
har möjlighet att påverka påverkar på vil-
ket sätt vi ska arbeta med olika skolupp-
gifter (%) 

Alla 74,4  76,0 

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

Alla 91,0  94,0 
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Andel vårdnadshavare som upplever att 
de är nöjda med det inflytande på verk-
samheten i det fritidshem som deras barn 
går på (%) 

Alla 84,5  86,0 

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

Alla 92,3  93,0 

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 fritidshem som deras barn går på (%) 

Alla 95,5   

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

Alla 94,7  95,0 

Antal synpunkter och avvikelser (förbätt-
ringsförslag, beröm och klagomål) - Tyck 
till 

Alla 29   

 

 

Nämndsmål UN– Barn och elevers välbefinnande och psykiska hälsa 
ska öka 
Beskrivning: Skolan ska bidra till att ge alla barn och ungdomar goda fram-
tidsmöjligheter. Det förutsätter att skolan som miljö är bra och bidrar till ele-
vernas 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 upp-
drag och i samverkan med andra aktörer. 
 
Indikator Kön Sen-

aste ut-
fall 

Utfall 
2021 

Mål 
2021 

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

Alla 7,9  7,0 

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

Alla 7,2  6,0 

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

Alla 96,8  98,0 

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

Alla 98,5  99,0 

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

Alla 7,5  7,6 

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

Alla 8,7  8,8 
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Förvaltningschefens gemensamma utvecklingsområden  
Uppdrag UF – Att all personal på samtliga förskolor ska ha genomfört mate-
matiklyftet i förskolan innan utgången av 2024. 

Matematiken spelar en stor och viktig roll i dagens förskola. En målorienterad 
läroplan ställer högre och nya krav på pedagogernas ämnesdidaktiska kompe-
tens inom ämnet matematik. Ett väl beprövat sätt i utbildningsförvaltningen är 
att all personal genomgår olika längre utbildningar inom de så kallade lyften. 
Inom förvaltningen har några förskolors personal gått matematiklyftet.  
Utvecklingsområde är att samtliga förskolor ska ha genomfört matematiklyftet 
före utgången av år 2024. 
 

Förvaltningschefens gemensamma utvecklingsområden  
Uppdrag UF – Att samtliga enheter ska ha genomfört kartläggning och upp-
rättat handlingsplan med hjälp av värderingsbetyget för tillgänglig utbildning 
före utgången av år 2021. 

SPSM:s digitala värderingsverktyg för tillgänglig utbildning ger verksamheten 
stöd för att kunna utveckla lärmiljön. Värderingsverktyget är utformat för att 
samla kunskap som finns i organisationen om hur tillgänglig verksamheten är. 
Efter genomförd kartläggning och analys av resultat upprättas i verktyget en 
handlingsplan med valda utvecklingsområden. 
Samtliga enheter ska ha genomfört kartläggning och upprättat handlingsplan 
med hjälp av värderingsverktyget före utgången av år 2021. 
 

Förvaltningschefens gemensamma utvecklingsområden  
Uppdrag UF – Att Skolverkets stödmaterial ”Övergångar inom och mellan skolor 
och skolformer” och utbildningsförvaltningens kompletterande checklista ska im-
plementeras och användas vid övergången mellan åk 3 och åk 4 år 2021. 

Övergången mellan åk 3 och åk 4 är en av de mer kritiska punkterna i över-
gångarna i skolsystemet. Denna övergång innebär för eleven att arbetstyngden 
ökar, undervisningen utgår från mer textintensiva läroböcker, fler ämnen intro-
duceras och högre krav ställs vad gäller kognitiva förmågor. Skolans möjlighet 
att anpassa verksamheten utifrån elevernas förmågor kan vara avgörande för 
att eleverna inte ska utveckla ett stödbehov. Skolverkets stödmaterial ”Över-
gångar inom och mellan skolor och skolformer” och utbildningsförvaltningens kom-
pletterande checklista ska implementeras och användas vid övergången mellan 
åk 3 och åk 4 år 2021. 
 

 
 
 
 

 
 


