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Kommunstyrelsen

Tid
Tisdagen den 5 april 2016 kl. 8:00
Plats
Sammanträdesrum Magistern
Enligt uppdrag

Jonas Sverkén
Föredragningslista
Val av protokollsjusterare
1

Redovisning av Kalmar kommuns miljöbokslut 2015
Föredragande: Karin Löfström

2

Redovisning av rapport om resultat av intern kontroll och
riskhantering i koncernen Kalmar Kommunbolag AB
Föredragande: Ola Johansson

3

Genomgång av beslutsärenden
_______________
Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)
_______________

4

Klimat- och energiprogram för Kalmar kommun 2016-2020
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Föredragande: Karin Löfström
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen antar förslag till klimat- och energiprogram för
Kalmar kommun 2016-2020. Programmet inkluderar kommunens
energiplan.
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Kalmar kommuns årsredovisning 2015
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Föredragande: Annette Andersson, Urban Sparre
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen 2015 till kommunens
revisorer för granskning.

6

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter för Kalmar
Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige lägger granskningsrapporterna till handlingarna.

7

Årsredovisning för Kalmar Kommunbolag AB och de
majoritetsägda dotterbolagen för år 2015
Föredragande: Ola Johansson
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens ombud vid
årsstämmorna med Kalmar Kommunbolag AB och dotterbolagen:
Ombuden ska vid årsstämmorna se till att beslut fattas i enlighet med de
auktoriserade revisorernas revisionsberättelser för respektive bolag.
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningar och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och
de majoritetsägda dotterbolagen.

8

Ägardirektiv 2016 för Kalmar Kommunbolag AB och de
majoritetsägda dotterbolagen
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar förslag till ägardirektiv för Kalmar
Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen.

9

Godkännande av investeringsram för KIFAB i Kalmar AB perioden
2017-2022
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
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KIFAB i Kalmar AB får genomföra ny-, om- och tillbyggnad samt
mark/fastighetsförvärv inom en investeringsram uppgående till 605
mnkr för perioden 2017-2022.
10

Kalmar kommuns ekonomirapport efter februari
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av
ekonomirapporten 2016 – efter februari månad.

11

Kommunstyrelsens ekonomirapport efter februari
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av
uppfölningen per februari.

12

Nämndernas årsrapport 2015 och internbudgetar 2016
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen noterar nämndernas årsrapporter 2015 och internbudgetar 2016. Årsrapporterna och internbudgetarna ska utgöra en del av
underlaget vid framtagande av förslag till Verksamhetsplan med budget
2017 och ekonomisk planering 2018-2019.
Kommunstyrelsen beslutar att framöver hantera nämndernas risker inom
ramen för Riktlinjer för intern kontroll.

13

Upphandling av personlig assistansverksamhet på entreprenad
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Cecilia Frid
Förslag till beslut:
Socialnämnden får, tillsammans med serviceförvaltningens upphandlingsenhet, upphandla och ta fram förfrågningsunderlag för att överlåta
kommunens personliga assistansverksamhet på entreprenad. Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar därefter tilldelningsbeslut och ger uppdrag
om att teckna avtal med den entreprenör som vinner upphandlingen.
Alla medarbetare som väljer att gå över till entreprenör i samband med
verksamhetsövergång ska erbjudas en möjlighet att ta tjänstledigt i 15
månader.
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Medarbetaren ska meddela återgång till Kalmar kommun tolv månader
efter övergången.
Medarbetaren kan återgå till Kalmar kommun tre månader efter
tillsägelse om detta.
Medarbetare som ej vill gå över till entreprenör har rätt att vara kvar som
anställd i Kalmar kommun.
Bertil Dahl (V) redovisade en protokollsanteckning i arbetsutskottet, se
bilaga.
14

Markreservation på del av fastigheten Kläckeberga 10:1, Snurrom
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen reserverar enligt kommunledningskontorets förslag
del av fastigheten Kläckeberga 10:1 för JLW Fastigheter AB (org.nr
556987-7698).
Markreservationen ska gälla till och med den 31 juli 2016.

15

Markanvisningsavtal med Kalmarhem AB på del av fastigheten
Tallhagen 2:13 m.fl., vid Tolvmannagatan, Norrgårdsgärdet
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen godkänner förslag till markanvisningsavtal för del av
fastigheterna Tallhagen 2:13 och Malmen 2:1 mellan Kalmar kommun
och Kalmarhem AB (org.nr. 556526-5906).
Kommunstyrelsen uttalar följande:
Trafiksituationen är mycket besvärlig i detta område Norrgårdsgärdet.
För att kunna släppa fram ny bebyggelse förutsätts att trafik- och
parkerings-situationen inklusive cykel- och gångtrafik löses.

16

Markanvisningsavtal med Glebe Fastighets AB på del av
fastigheten Spiggen 4m.fl., vid Tolvmannagatan, Norrgårdsgärdet
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen godkänner förslag till markanvisningsavtal för
fastigheten Spiggen 4 samt del av Malmen 2:1 mellan Kalmar kommun
och Glebe Fastighets AB (org.nr. 556661-5000).
Kommunstyrelsen uttalar följande:
Trafiksituationen är mycket besvärlig i detta område Norrgårdsgärdet.
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För att kunna släppa fram ny bebyggelse förutsätts att trafik- och
parkerings-situationen inklusive cykel- och gångtrafik löses.
17

Köp av fastigheten Berga 10:1, vid Skälbyviken
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen får köpa fastigheten Berga 10:1 på de villkor som
framgår av förslag till överenskommelse om fastighetsreglering mellan
Berga 10:1 och Berga 10:2.
Kommunens utgift på 4 000 000 kronor för köpet hanteras inom ramen
för omdisponering inom befintlig budgetram för
investeringar/markförvärv.

18

Försäljning av fastigheten Bläcksvampen 20 (tidigare del av
fastigheten Tegelviken 2:4), Tegelviken
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Bläcksvampen 20 till
Tegelviken Fastighets AB (org.nr 559049-6518), för en köpeskilling av 6
208 984 kronor.
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

19

Försäljning av fastigheterna Täljstenen 3-7, Norrliden (friköp av
tomträtt)
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen får sälja tomträttsfastigheterna Täljstenen 3-7 för
6 523 200 kronor till Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalmarhus nr 21
(org nr 732400-3651).

20

Försäljning av del av fastigheten Lindeberga 1:57, Majavallen i
Lindsdal
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen säljer del av fastigheten Lindeberga 1:57 enligt
kommunledningskontorets skrivelse, till Eriksson och Ahlqvist AB
(org.nr. 556795-0786) för 500 kronor per kvadratmeter BTA, totalt cirka
700 000 kronor.
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.
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Motion från Kajsa Hedin (M) om att utreda möjlighet och
konsekvens av ett kommunförbund för IT-service
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska utgöra
svar på Kajsa Hedins motion om att utreda möjlighet och konsekvens av
ett kommunförbund för IT-service.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.

22

Motion från Patricia Vildanfors (MP) om källsortering på skolor
Beslutsnivå: Kommunsfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige bifaller motionen från Patricia Vildanfors (MP) om
källsortering på skolor.

23

Motion från Björn Brändewall (L): Frångå kösystemet så att även
friskolor kan ta emot nyanlända elever
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att barn- och ungdomsnämndens
yttrande med hänvisning till regeringens pågående utredning om
utbildning för nyanlända ska utgöra svar på Björn Brändewalls (L)
motion om att frångå kösystemet så att även friskolor kan ta emot
nyanlända elever.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.

24

Motion från Patricia Vildanfors (MP) om fler ute/naturförskolor
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar barn- och ungdomsnämndens yttrande som
svar på motion från Patricia Vildanfors (MP) om fler ute/naturförskolor
till Kalmars barnfamiljer.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.

25

Motion från Ami Höglund (M) om nytt övergångsställe
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
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Kommunfullmäktige avslår Ami Höglunds motion om nytt
övergångsställe.
26

Förslag till nya gatunamn i norra Vimpeltorpet, Djurängen och
Fjölebro
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med stadsingenjörens förslag, att:
- de nya gatorna i norra Vimpeltorpet ska heta Breda vägen, Lilla
vägen, Långa vägen, Rätta vägen, Smala vägen och Utvägen.
- de nya gatorna i Djurängen ska heta Bladvägen, Grenvägen och
Stamvägen.
- Den nya gatan i Fjölebro ska heta Operatörsvägen och att Spisvägen
får utökad sträckning.

27

Yttrande över ansökan från Södra skolan i Kalmar AB om
godkännande för utökning med förskoleklass, grundskola årskurs
1-5 och fritidshem vid den befintliga fristående grundskolan Södra
skolan
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen antar barn- och ungdomsnämndens yttrande som sitt
och överlämnar det till Skolinspektionen som Kalmar kommuns yttrande
över Södra skolan i Kalmar AB:s ansökan om utökning med
förskoleklass, grundskola årskurs 1-5 och fritids

28

Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö (SOU 2015:88)
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsnämndens yttrande som sitt
och överlämnar det till Regeringskansliet som Kalmar kommuns svar på
remissen om Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och
design (SOU 2015:88).

29

Yttrande över slutbetänkandet Fråga patienten Nya perspektiv i
klagomål och tillsyn SOU 2015:102
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen antar omsorgsnämndens yttrande som sitt och
överlämnar det till Socialdepartementet som Kalmar kommuns svar på
slutbetänkandet Fråga patienten Nya perspektiv i klagomål och tillsyn
SOU 2015:102.
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Redovisning av motioner och medborgarförslag som ännu inte
besvarats 2015
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av motioner och
medborgarförslag som inte ännu besvarats till handlingarna.

Delegationsbeslut
-

Ordförandebeslut om att Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande
på remiss om ändring av föreskrifter och allmänna råd om badvatten
(HVMFS 2012:14)

-

Ordförandebeslut om att Kalmar Kommun avstår från att lämna
yttrande på Statskontorets rapport Uppdaterad indelningsgrund
i delmodellen för barn- och ungdomar med utländsk bakgrund

-

Försäljning av fastigheten Smedby 1:37

-

Försäljning av fastigheten Kölby 9:127

-

Försäljning av fastigheten Tältet 5

-

Försäljning av fastigheten Husbilen 9

-

Försäljning av fastigheterna Vilan 4 och 5

-

Försäljning av fastigheten Långhelgen 4

-

Försäljning av fastigheterna Tältet 6 och 7

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Rockneby 8:14

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Dörby 5:154

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Smeby 1:37

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Ljungby 30:5

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Tingby 8:11

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Halltorp 2:10

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Oxhagen 2:1

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Hästen 7

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Flygfisken 3
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-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Bläckan 1

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Ringblomman 9

-

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, februari 2016

Anmälningsärenden
-

Uttalanden om verksamheten 2015 i Kalmar Kommunbolag AB och de
majoritetsägda dotterbolagen

-

Arbetsutskottets protokoll den 8 mars 2016

-

Arbetsutskottets protokoll den 15 mars 2016

-

Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport februari
2016

-

Promemoria kring flyktingmottagande och integrationsfrågor

-

Skrivelse om driftsbidrag från Bjursnäs bygdegårdsförening

-

Uppföljning och intern kontroll från samhällsbyggnadsnämnden

-

Granskning av vårdkedjan för sjuka äldre

-

Granskning av IT-kontroller
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Bilaga
Protokollsanteckning från Bertil Dahl (V) i ärende 13, Upphandling av
personlig assistentverksamhet på entreprenad.
” Vi yrkar avslag på förslaget att privatisera/entreprenadupphandla verksamheten med personlig assistans av bland annat följande skäl:
1) Vi saknar en genomlysning av verksamheten med personlig assistans för att
se om det finns möjligheter till effektiviseringar inom verksamheten.
2) Argumentet att privatisera för att anställningsvillkoren är sämre inom de
privata företagen är dålig personalpolitik. Vi ska stå för de avtal som gäller
inom aktuellt område och som förhandlats fram av exempelvis Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL). Vi ska vara ett föredöme som arbetsgivare och ha trygga bra arbetsvillkor som ger anställda bra arbetsförhållanden. Att använda det av kommunfullmäktige beslutade "rätten till
heltid" som ett annat argument för privatisering är bristande respekt för av
kommunfullmäktige fattade beslut. I princip alla anställda som kommunalt
arbetar med personlig assistans har idag heltid. I privata företag kan andra
avtal gälla efter ett år och många får antagligen då lägre tjänstgöringsgrad.
3) Utredningen antar att minst 7 miljoner kan sparas. Inga kostnader har
beräknats för dem omställningskostnader som alltid uppstår, inte minst om
väldigt många väljer att inte gå över till privata företag. Det finns inget
självklart att privata företag driver verksamheten till mindre kostnad.
Företagen ska förutom nuvarande kostnader även ta ut en vinst. Skattepengar kan då gå till vinstutdelning istället för att användas i verksamheten.
4) Den nuvarande kommunala verksamheten har hög kvalitet med välutbildad
och erfaren personal. Utredningen anger också att kvaliteten ökar för den
som har personlig assistans. Det finns inget i utredningen som styrker detta.
5) Valfriheten för personlig assistans kommer att bli noll. Det pratas mycket
om valfrihet i vissa sammanhang. När nu det kommunala alternativet helt
försvinner och bara privata finns så blir valfriheten mellan kommunal och
privat noll, men inget nämns om detta i utredningen.
6) Kommunen har alltid huvudansvaret för verksamhetens kvalitet och även
kostnaderna i vissa delar och alltid om en ’brukare’ riskerar att inte få den
service personen har rätt till. Detta kan innebära kostnader. I utredningen
finns inget beskrivet om detta.”

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Karin Löfström
50165

Datum

2016-03-01

Ärendebeteckning

KS 2016/0212

Kommunstyrelsen

Redovisning av Kalmar kommuns miljöbokslut
2015
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationen.
Bakgrund
Kalmar kommun har tagit fram ett samlat miljöbokslut för 2015. Arbetet har
skett i samverkan med Kalmar Cykelstad, samhällsbyggnadskontorets
miljöenhet, park- och infrastrukturenhet och planenhet samt de kommunala
bolagen och projektledare för kustmiljö och vattenrådssamordnare.
I miljöbokslutet kan man läsa hur miljön mår i Kalmar, vad kommunen har
gjort under året och hur vi har bidragit till att nå de nationella miljömålen.
Miljöbokslutet visar på styrkor och svagheter inom kommunens miljöarbete
och ska vara ett stöd till budgetarbetet. Miljöbokslutet omfattar både
kommunens egen verksamhet och kommunen som geografiskt område men
fokus på utmaningar framöver är utifrån kommunens rådighet.

Karin Löfström
strateg ekologisk hållbarhet

Bilaga
Miljöbokslut

Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│karin.lofstrom_1@kalmar.se

Miljön i Kalmar

Bokslut 2015
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Vad har hänt sen sist?
•
•
•
•
•
•

En samlastningscentral är nu igång som minskar transporterna av mat till skolor och
boenden i den kommunala verksamheten. Dessutom kör alla transporter på förnyelsebara drivmedel!
En plan för laddinfrastruktur för elbilar är snart klar. Sen är det bara att börja bygga!
Under 2016 och 2017 förväntas fem laddstationer byggas.
Kalmars miljöarbete går bra. Ett kvitto på det är att Kalmar klättrade 22 placeringar
på Miljöaktuellts kommunranking.
Under året har alla kommunanställda blivit erbjudna en utbildning i miljö. Detta
gör att alla anställda kommer att ha baskunskaper i miljö och att vi alla, gemensamt,
gör klokare miljöval.
På ett år har två tågpendlarstationer byggts; en i Smedby och en i Trekanten. Det gör
att fler kan välja att åka kollektivt och klimatsmart till jobbet.
Det finns nu fem nya solcellsanläggningar i Kalmar: i Rinkabyholm, Påryd, Rockneby,
Ljungbyholm och på Varvsholmen.

”Alla måste och kan bli planetskötare.”
Johan Rockström, miljöprofessor
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Miljöbokslutet samlar
vårt miljöarbete
Miljöbokslutet är indelat i fem temaområden;
Klimat, Miljögifter, Vatten, Levande landskap
och God bebyggd miljö. Vissa mål berör flera
områden, vilket gör att de ibland hamnar
under flera teman. Under varje tema finns
miljökvalitetsmålen grupperade och vi berättar vad vi gör idag och vad som behöver göras
framöver. Färgerna på löven visar om målen
kommer att nås, kanske kan nås om vi gör lite
mer eller inte kommer att nås om vi inte gör
mycket mer. Utgångspunkten är det arbete
som vi gör idag.

Myllrande
våtmarker
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Miljöbokslutet omfattar både kommunens egen verksamhet och kommunen som geografiskt
område. Fokus ligger på vad kommunen kan göra för att bidra till målen nationellt, det vill
säga där vi själva kan påverka. Här ingår miljöpåverkan från alla som bor här, de företag som
finns här, de resor vi gör i kommunen och så vidare. Saker som vi gör som leder till utsläpp
utanför kommunens gränser, ingår inte i bokslutet.
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Inget ytterligare arbete krävs
utöver det som redan görs

Illustration: HultbergMartens
Vill du se den i större format finns den på sista sidan.

Arbete pågår
– ytterligare arbete krävs
Lite eller inget arbete
pågår – mycket arbete krävs
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Varför ett miljöbokslut?
I miljöbokslutet kan du läsa om hur miljön mår i Kalmar, vad vi på kommunen har gjort
under året för att få en bättre miljö och hur vi därmed bidrar till att uppnå Sveriges miljömål.
Miljöbokslutet visar på styrkor och svagheter inom kommunens miljöarbete. Det ska vara ett
stöd till budgetarbetet för nästkommande år. En hel del nyckeltal presenteras och tanken är
att man ska kunna följa nyckeltalen över tid för att se kommunens färdriktning och trender.
Det är andra året i rad som ett miljöbokslut tas fram. Miljöproblem tar lång tid att lösa och
trots att vi har arbetat hårt under året så syns det ännu inte så mycket i miljön. Det är heller
inte bara kommunen som påverkar den lokala miljön utan också vad som händer på nationell
och internationell nivå.
Allt som vi gör i kommunen får inte plats i miljöbokslutet. Vill du läsa mer om vårt miljöarbete se www.kalmar.se

Fakta:
År 2020 ska Sverige lämna över ett samhälle till kommande generationer där de största miljöproblemen är
lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem
utanför Sveriges gränser. Vi ska nå dit genom 16 nationella miljökvalitetsmål. 15 av målen berör oss i Kalmar.
Det målet som inte berör oss är Storslagen fjällmiljö.
De 15 målen som berör Kalmar kommun hittar du i
miljömålsträdet på bokslutets baksida.
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Miljömål i förändring
I september 2015 fattade världens länder beslutet att enas om 17 gemensamma hållbarhetsmål. Dessa
mål tittar lika mycket på social hållbarhet som ekologisk- och ekonomisk hållbarhet. De vill visa att alla
dessa frågor hänger samman och påverkar varandra. Än så länge har man inte brutit ner målen till nationell eller kommunal nivå, därför tar detta miljöbokslut inte upp dem.
Om man tittar på de befintliga miljömålen så ser det inte bra ut nationellt. Bara ett av miljömålen
kommer troligen att nås till 2020. I Kalmar ser det inte riktigt lika mörkt ut, vi är på gång inom många
områden. Sammanfattningsvis har vi två röda löv, tre gröna och resten gula. Sedan 2014 så har målen
Säker strålmiljö gått ifrån att ha ett rött löv till att ha ett gult. Det är både för att arbetet har förbättrats,
men också för att vi har gjort en ny bedömning om vad kommunen faktiskt kan göra och insett att
mycket av arbetet som krävs ligger på nationell nivå. På samma sätt har vi ändrat lövet Ett rikt växt- och
djurliv från gult till rött. Mer arbete än vad vi bedömde förra året behövs göras lokalt. I övrigt ser trädet
likadant ut som förra året. Miljömålsarbetet är ett ständigt pågående arbete och även ett grönt löv kräver
en del arbete för att fortsätta vara grönt. De som bedömer om Kalmar uppnår miljömålen eller inte i
detta miljöbokslut är en grupp ämnesexperter på kommunen. De gör bedömningen med hjälp av den
information som finns och utifrån vad kommunen kan påverka.
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Generella
utmaningar
Under varje tema berättar vi vilka utmaningar
Kalmar kommun står inför om vi ska nå de
nationella miljömålen. Men det finns ett antal
generella utmaningar som gäller för alla temaområden:
• Vi måste ha bättre uppföljning av de åtgärder
som vi gör så att vi vet om de är värda att
göra om på ett annat ställe och hur långt vi
har kvar innan vi når miljömålen.
• Hitta ekonomiska morötter som gör att det
blir självklart, även ekonomiskt, att göra rätt
för miljön.
• Hitta sätt att sprida kunskap, skapa engagemang och på så sätt ändra beteenden.

”Vi har inte ett samhälle
om vi förstör miljön.”
Margaret Mead, socialantropolog
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Tema Klimat
Klimat och energi är de områden som är svårast att lösa miljösmart på ett enkelt och snabbt sätt. Klimatarbete är både att hindra att ämnen som är farliga för klimatet släpps ut och att lindra effekterna av de
klimatförändringar som sker och kommer att ske.

Här står vi idag

År 2030 ska Kalmar kommun vara fossilbränslefri, ett mål som vi delar med hela regionen. Utsläppen av
koldioxid har minskat med 42 % mellan 1990 och 2012. Då räknar man inte med utsläpp som skapas i
andra länder av de saker som vi köper. Det trots att vi använder mer energi och reser mer. Minskningen
beror på energieffektivisering, större andel förnyelsebar energi och mer bränslesnåla fordon. Transporter
är det område som står för störst utsläpp av klimatpåverkande gaser. I vår samhällsplanering jobbar vi
för att man ska kunna gå, cykla eller åka kollektivtrafik så att man kan låta bilen stå lite oftare.

Miljökvalitetsmål, tema: Klimat

Under denna rubrik ingår Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, God bebyggd miljö och Skyddande ozonskikt.
Fakta:
Fossila bränslen = bränslen som det har tagit miljontals år att skapa, så som diesel, bensin och naturgas.
Varför är det dåligt för miljön? De rubbar den balans
som finns i klimatet och är den största anledningen till
global uppvärmning. Dessutom kommer fossila bränslen att ta slut. Dessa behöver ersättas med förnyelsebar energi, så som vind, sol och vatten.

”Jag vill inte rädda miljön,
jag vill skapa en värld där
miljön inte behövs räddas.”
okänd
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Begränsad klimatpåverkan
Utsläppen av klimatpåverkande gaser minskar tack vare energieffektivisering,
större andel förnyelsebar energi och mer bränslesnåla fordon, men minskningen är alldeles för långsam. De allra flesta resor är med bil, till och med
40 % av korta resor under 5 km. De största utmaningarna är att resa mindre
och konsumera mer hållbart. Därför har Kalmar kommun fortsatt att satsat
på gång-, cykel- och kollektivtrafik. I slutet av 2014 öppnades en tågpendelstation i Smedby och i december 2015 öppnades en station i Trekanten. En
samlastningscentral startade upp sin verksamhet under 2015 för att minska
transporterna av kommunens varor. Kommunen är en stor kund och arbetar
för att minska miljöpåverkan på det vi köper in. Till exempel köper vi in fler
el- och biogasbilar. Tillsammans med näringslivet håller vi nu på och tittar
på hur man ska kunna ladda sina elbilar i framtiden. Flygresor har historiskt
sett haft stor påverkan på klimatet. Det vill Kalmar Öland Airport ändra på.
De har börjat förhandla om en biobränsle-depå för flyg. Under 2016 vill
man kunna erbjuda en inblandning av bioflygbränsle på 5 %. Visionen är att
erbjuda en inblandning på 50 % bioflygbränsle och att bränslet ska kunna
produceras lokalt av skogsråvaror. I Kalmar finns idag cirka 20 vindkraftverk
och under de kommande åren kommer lika många till att byggas. 100 % av
all energi som produceras av Kalmar Energi är förnyelsebar. Men även förnyelsebara bränslen släpper ut koldioxid. Därför arbetar Kalmar Energi tillsammans med Linnéuniversitetet i ett projekt där man ser om alger kan fånga upp
koldioxiden från rökgas. Då får vi ännu bättre klimat samtidigt som algerna
kan användas till exempel till gödning eller till djurfoder. För att fler ska få
reda på hur vi påverkas av klimatförändringar så bjöds SMHI in till Kalmarsundsveckan. Cirka 200 personer gick på deras filmvisning.
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Arbete pågår
– ytterligare arbete krävs.

Utmaningar
Vi kommer inte att nå målet fossilbränslefria Kalmar 2030 om vi inte minskar
utsläppen från resor och transporter. Några utmaningar framför oss är:
•
•
•
•
•

Få fler bilägare att välja förnyelsebara bränslen.
Bygga fler mötesstationer och se till att fler pendeltåg går.
Minska resebehovet genom att planera ett samhälle med nära till allt; till
exempel förskola, butiker och annan service.
Öka kunskapen så att man kan välja rätt transportmedel för varje resa.
Lära oss mer om hållbar konsumtion och ta fram en handlingsplan för hur
kommunen ska jobba med det framöver.

Frisk luft

Inget
Frisk luft
ytterligare
arbete krävs
utöver det som
redan görs.

Luftkvalitén i Kalmar är generellt bra. Vi uppfyller de krav som ställs för de
ämnen vi mäter men partikelhalterna i luften är på en nivå som gör att vi
måste fortsätta mäta luftkvalitén. Vi klarar målet så länge som vi lyckas hålla
nere utsläppen från resor och transporter. Sjöfarten är ett område som inte har
undersökts separat, men andra studier visar att vissa utsläpp kommer därifrån.
En annan källa till partikelutsläpp är vedeldning från hushållen.
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God bebyggd miljö
Kommunen har en översiktsplan som styr hur vi ska bygga framöver. Enligt
plan- och bygglagen får man inte som kommun ställa särskilda krav på
byggnaden. När kommunen själva bygger kan vi däremot ställa hårdare krav
på till exempel energianvändning. Vi ställer då alltid krav på 20 % lägre
energianvändning än vad byggreglerna kräver vid nybyggnation. Kommunen
tittar också alltid på lösningar med förnyelsebar energi. Till exempel invigdes
en solcellsanläggning på taket på förskolan i Rinkabyholm under våren 2015.
Den ska producera så mycket el att skolans energianvändning blir lika låg
som ett passivhus. Kommunbolaget Kalmar Energi lanserade Kalmarsund
Sol hösten 2015. Konceptet går ut på att på samma sätt som man kan köpa
andelar i ett vindkraftsverk så kan man nu köpa andelar i ett solcellstak.
Detta gör att alla kan bli producenter av solenergi, oavsett om man har ett
tak att sätta solceller på eller inte. Det är också viktigt att man kan gå, cykla
eller åka kollektivt när man ska till till exempel förskolan. Därför är vi noga
med att försöka bygga förskolor dit man lätt kan ta sig med buss eller cykel.

beb God
ygg
dm
iljö
Arbete pågår
– ytterligare arbete krävs.

Utmaningar
• Bli självförsörjande på förnyelsebar energi och exportera överskottet.
• Säkra samhället mot framtida klimatförändringar.
• I dialog med näringslivet, få fler byggnader med hög miljöklassning.

Skyddande ozonskikt
Efter många år med ett växande ozonhål har nu trenden vänt och man tror
att ozonskiktet håller på att återskapas. Genom vår tillsyn bidrar vi till att
målet nås nationellt.
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Inget ytterligare arbete
krävs utöver det som
redan görs.
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Tema Miljögifter
Kemikalier finns överallt i våra liv och det gäller att vi vet hur de påverkar oss.
Det finns många industrier som påverkar mark och vatten med olika typer
av kemiska ämnen. I Kalmars region är den största påverkan från jordbruket.
Lantbrukarna jobbar aktivt för att minska riskerna för spridning av de ämnen
som de använder. Ett annat område som påverkar vilka kemikalier vi kommer
i kontakt med är vår konsumtion. Vad innehåller våra leksaker? Hårfärgningsmedel? Textilier? Golv? Dagens barn och ungdomar påverkas av sina föräldrars
köpvanor. De är morgondagens konsumenter. Därför är det viktigt att hållbar
konsumtion är något som det pratas om i samhället och i undervisningen i
skolan. Lagstiftningen skärps hela tiden och de farligaste ämnena fasas ut.

Här står vi idag

Varje år kommer det många nya produkter ut på marknaden som innehåller
många nya kemikaler. Det gör det svårt för lagstiftningen att hänga med. Vi vet
väldigt lite idag om hur olika ämnen reagerar med varandra i naturen. Frågan
om giftfri miljö har blivit större de senaste åren, med flera larmrapporter och
frågan har fått större politisk tyngd.
Kalmarsundsregionens
renhållare har nu tillstånd att ha en deponi
för farligt avfall. Det gör
att man sparar in långa
transporter och att vi

kan ta hand om
vårt eget farliga
avfall.

14

Fakta:
I Sverige gör man riskbedömningar på hur
farligt en marks föroreningar är för människans
hälsa och miljön. Både idag och i framtiden.
Det finns fyra steg för riskbedömning:
Riskklass 1 – mycket stor risk
Riskklass 2 – stor risk
Riskklass 3 – måttlig risk
Riskklass 4 – liten risk

Miljökvalitetsmål, tema: Miljögifter
Under denna rubrik ingår endast Giftfri miljö.

Gif t
f
milj ri
ö

Arbete pågår
– ytterligare arbete krävs.

Fakta:
Mikroplaster är
små bitar av plast
som antingen är
avskavt från plastsaker eller som är
tillsatta i framför
allt hygienartiklar. Beroende av
plastsort så kan
de vara giftiga för
människor.

Giftfri miljö
Alla förskolemiljöer har inventerats och personalen har informerats om riskerna med
exempelvis plast och gamla mobiltelefoner. De flesta förskolor tar inte längre emot
gåvor, allt för att ha bättre kontroll på vilka ämnen som finns i leksakerna. Nu går
kommunen vidare i arbetet med att fasa ut farliga ämnen i förskole- och skolmiljöer
genom att ta fram en plan för hur det ska gå till. Kommunen har fattat ett beslut
om att inte köpa några varor som har tillsatta mikroplaster. Det är främst hygienprodukter så som schampo och tandkräm som har tillsatta mikroplaster för att få en
bättre konsistens. I tillsynen av lantbrukare har man haft en kampanj där man tittar
på användningen av bekämpningsmedel. Alla lantbrukare har fått motivera varför de
ska använda bekämpningsmedlet. Kommunens inspektörer har under 2015 tittat på
kemikalier i tatuerarfärg och besökt alla tatuerare. Sammanlagt finns det ett 100-tal
förorenade områden som kommunen har ansvar för. Av dessa var tre stycken klassade med riskklass 1, Vassmolösa ångsåg, det gamla gasverket och Tegelviksdeponin.
Utöver Tegelviksdeponin finns ytterligare ett 40-tal nedlagda deponier med bland de
förorenade områdena. Vi gör numera alltid miljötekniska utredningar på all mark
som ska användas eller säljas.
Utmaningar
• Fler kunskapskampanjer mot producenter och konsumenter.
• Öka lärares, pedagogers, upphandlares och andra nyckelpersoners kunskap
om kemikalier.
• Minska förekomsten av farliga ämnen i förskole- och skolmiljöer.
• Ställa krav på olika produkters kemikalieinnehåll vid upphandling.
• Finansiera fler provtagningar och eventuellt saneringar av gamla deponier.
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Tema Vatten
Vatten är det temaområde där det finns flest miljökvalitetsmål. Vatten kan innebära så många olika saker. Det kan vara det vatten som vi badar i på sommaren
och som vi vill ska vara fri från alger och miljögifter. Det kan vara ett livsmedel
som vi dricker och som vi förväntar oss inte ska ge oss några sjukdomar. Det kan
vara en å som vi vill fiska gädda i. Men gemensamt för alla typer av vatten är att
vi förväntar oss att det ska vara rent och friskt vatten.

Här står vi idag

2015 gjorde Vattenmyndigheten en ny statusklassning på allt vårt vatten. Sammanfattningsvis har Kalmar bra grundvatten. Men vi har dålig status i havet
och de flesta vattendrag när det gäller ekologi, övergödning, fysisk påverkan
och miljögifter så som kvicksilver. Östersjön är världens mest förorenade hav
och därför har Kalmar kommun jobbat hårt med havsfrågor och med de vattendrag som mynnar ut i Östersjön. Det är framför allt havets övergödning
som är ett stort problem. I vår region är jordbruket en stor källa till övergödning. Därför har vi arbetat för att få en bättre gödselhantering. Kalmar planerar för ett nytt avloppsreningsverk och det är viktigt att det kommer att klara
framtida krav på avloppsrening, vattenkvalité och klimatanpassning. Avloppsreningsverket ska rena vårt avloppsvatten i cirka 50 år framåt. Kalmar kommun
samarbetar mycket med andra, för gemensamt kan man nå längre än var och
en för sig. För att öka förståelsen för vatten måste kunskapen komma tidigt.
Därför har ett projekt påbörjats som heter Vattendetektiver. Det riktar sig till
grundskolor och ska öka vattenkunskapen hos lärare och elever. Alla kommunens femteklassare bjuds också in till reningsverket för att lära sig mer om
vattnets kretslopp.
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Miljökvalitetsmål, tema: Vatten

Under denna rubrik ingår Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker,
God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv och Hav i balans samt levande
kust och skärgård. De här målen går ofta in i varandra. För att få en helhetsbild bör man läsa hela kapitlet.

Bara naturlig försurning
Försurningen i Kalmars vattendrag har minskat tack vare det kalkningsprogram som kommunerna kring Kalmarsund jobbar efter. Utan det fortsatta
arbetet skulle det här målet inte uppnås. Vi jobbar också för att minska användningen av fossila bränslen, så som diesel och bensin som också orsakar
försurning i mark och vatten.

Ba
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Inget
ytterligare
arbete krävs
utöver det som redan görs.

De latrintömningsstationer som finns
i Kalmar minskar utsläppen av kväve med
152 kg och fosfor
med 27 kg per år.
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Ingen övergödning

Arbete pågår
– ytterligare arbete krävs.

2015 genomfördes

6 vattenvandringar med sammanlagt över 80
deltagare.

Vattnet i Kalmarsund har dålig status vad det gäller övergödning enligt Vattenmyndighetens senaste klassning. För att lösa det problem som Östersjön har
med övergödning krävs samarbete. Det gör Kalmar kommun framförallt i tre
samverkansgrupper:
• I vattenråden samarbetar kommuner, markägare, fiskevattenägare och
privatpersoner som bor i vattenområdet med att återställa miljöerna i sina
vattendrag och stoppa näringsämnen från att rinna ut i havet.
• Kalmarsundskommissionen (KSK) har samlat alla kustkommunerna i länet
till att gemensamt göra åtgärder som gör störst effekt för havet. Genom
åren har man gjort många projekt kring till exempel våtmarker, kvävefällor,
båtlatriner och musselodlingar.
• KSK har gått ihop med andra framgångskommuner i Östersjö Initiativet för
att ytterligare öka takten för ett friskare hav.
Man kan vända på problemet och se det som att vi har en näringsgruva i Östersjön. Man kan få upp den näringen och sälja den vidare. Det är tanken bakom
att göra en stor musselodling där musslorna blir foder till höns. Då minskar
övergödningen samtidigt som man får en produkt att sälja. Det kommunala
VA-nätet renar vatten bättre än enskilda avlopp. De som inte kan koppla upp
sig på VA-nätet får sitt avlopp kontrollerat av kommunen. Målet är att alla avlopp ska ha en godkänd rening. Under hösten 2015 har Kalmar Vatten arbetat
med ett pilotförsök med ny teknik för rening av avloppsvatten som ska minska
halten gödande ämnen i vattnet samt mängden mikroplaster.
Utmaningar
• Hindra läckage från jordbruket.
• Minska mängden näring som kommer från enskilda avlopp.
• Få mer nationella pengar till att jobba för levande vattendrag och Östersjön
i Kalmarregionen.
• Få fler att förstå Östersjöns problem och möjligheter.
• Hitta metoder att få upp mer näringsämnen från havet.
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Levande sjöar och vattendrag

Arbete pågår
– ytterligare arbete krävs.

Vattendragen i Kalmar har måttlig ekologisk status säger Vattenmyndighetens
senaste klassning från 2015. Tre vattendrag har inventerats av vattenråden genom så kallade biotopskartering. Där har man fått fram vad man behöver göra
för att till exempel öka den biologiska mångfalden. Vattenråden kommer nu att
börja arbeta efter karteringen. Vattenmyndigheten säger också att det är dålig
status i Kalmars vattendrag när det gäller miljögifter. Målet är att vi ska ha god
status 2021 men det kommer att bli svårt att nå.
Utmaningar
• Verka för mer samordnad mätning av vattenkvalitén.
• Fler deltagare i vattenråden.
• Se Ingen övergödning.
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Grundvatten av god kvalité

Arbete pågår
– ytterligare arbete krävs.

73 % av alla

enskilda avlopp är
nu undersökta.

Vi har gott om dricksvatten men klimatförändringarna kan leda till att vi får
brist på vatten i framtiden, framförallt om vi ska hjälpa våra grannkommuner
som inte har lika gott om vatten. För att se till att det inte blir vattenbrist i
framtiden ska kommunen göra en vattenförsörjningsplan under 2016. Kalmar
Vatten tar tester löpande på det kommunala dricksvattnet och det har en god
kvalité. När det gäller läkemedelsrester i dricksvatten finns idag inga beprövade
mätmetoder men kommunen följer utvecklingen. Äger man en egen brunn
får man själv kontrollera att kvalitén är god. Kalmar kommun bjuder på gratis
provtagning till familjer med små barn.
Utmaningar
• Öka kunskapen hos boende i skyddszoner kring vattentäkter.
• Minska läckage från marken till grundvattnet av ämnen som är skadliga
för människor och djur.

Arbete pågår
– ytterligare
arbete krävs.

Myllrande
våtmarker

Myllrande våtmarker
I Kalmarsundskommissionen har man länge arbetat för att minska övergödningen i Östersjön. Ett sätt att minska övergödningen är att fånga upp
näringen i våtmarker innan den når havet. Dessutom är våtmarker bra för den
biologiska mångfalden då många djur och växter trivs där. Flera våtmarker har
anlagts i regionen och andra har återställts. För att se till att våtmarker fungerar maximalt ur miljösynpunkt är det viktigt att man sköter dem på rätt sätt.
Därför har Kalmar kommun uppdaterat sin skötselplan för Kalmar dämme.
I flera våtmarker, dammar eller dämmen har man jobbat tillsammans med
Sportfiskarna och Linnéuniversitetet och anlagt så kallade gäddfabriker.
Utmaningar
• Återställ och nyanlägg fler våtmarker.
• Ta fram fler planer för underhåll och skötsel av anlagda våtmarker.
• Integrera naturvård i våtmarksanläggningarna.
21

God bebyggd miljö
Kalmar ligger vid havet. Hur vi bygger för att så många som möjligt ska
få glädje av havet samtidigt som vi bygger för ett förändrat klimat och för
rening av dagvatten är en utmaning. Därför finns vattenfrågor tydligt med i
kommunens styrdokument. Kalmar vatten har tagit fram en modell för var
man ska bygga fler dammar och dämmen för att rena dagvatten innan det
når havet. Kalmar Öland Airport har ett reningsdämme som fångar upp näringsämnen både från deras verksamhet och de omkringliggande jordbruken. 2014 ökade man flödet på vattnet genom dämmet vilket också har lett
till att mängden näringsämnen som tas upp har ökat. Kalmar kommun vill
vara bryggornas och strandpromenadernas stad. Genom att fler får tillgång
till havet ökar också engagemanget kring en ren vattenmiljö.

bebygGod
gd mi
ljö
Arbete pågår
– ytterligare arbete krävs.

Utmaningar
• Utreda hur dagvatten ska renas när det saknas plats för reningsdammar.
• Ha en tydlig plan för underhåll och skötsel av dammar och dämmen.
• Se God bebyggd miljö, tema: Klimat.

Cirka 150 personer deltog i det

hållbarhetssafari
– tema vatten som
kommunen anordnade tillsammans med
Linnéuniversitetet
och Kalmarsundskommissionen.
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Ett rikt växt- och djurliv
Ett rikt
iv
växt- & djurl

Lite eller inget
arbete pågår –
mycket arbete krävs.

De fiskar som lever i Östersjön idag är inte samma arter som för 30 år
sedan. På flera ställen i Östersjön är havsbotten död och bottendöden
breder ut sig. De åtgärder som tidigare har beskrivits under Myllrande
våtmark och Ingen övergödning gör att växt- och djurlivet blir bättre.
Vattenråden jobbar också med att undanröja hinder för fisklek i vattendrag och gör lekbottnar åt fiskarna. Dessutom anläggs flera så kallade
gäddfabriker för att öka mängden gäddor. Hur vi hanterar kemiska
ämnen i vattnet har stor betydelse för vattnets växter och djur. Då det
finns så mycket kvar att göra så måste arbetet inom detta område öka
mer än vad vi tidigare trodde. Därför har lövet gått från gult till rött.
Utmaningar
• Se Ingen övergödning.
• Återskapa naturliga vattenflöden.

lans +
Hav i bae kust
levand gård
& skär
Arbete pågår
– ytterligare arbete krävs.

Hav i balans samt levande kust och skärgård
De stora problemen i Östersjön är övergödning, miljögifter och ett för
litet fiskbestånd. För att få ett hav i balans måste alla utav de tidigare
målen inom tema: Vatten uppfyllas.
Utmaningar
• Se över möjligheterna vid nybyggnation av reningsverket för rening
av ämnen som är farliga för människor, djur och växter så som
läkemedel och mikroplaster.
• Se Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och
vattendrag, Grundvatten av god kvalité, Myllrande våtmarker, God
bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv.
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Tema: Levande landskap
De gröna näringarna är viktiga i hela länet och sysselsätter nästan 9 000 personer. Jordbruket är beroende av en natur som fungerar, utan försurning, gifter i mark och vatten och med många pollinerare.
Samtidigt finns det många växter och djur som är beroende av att marken är betad och att träd får stå
kvar och bli gamla och ihåliga.

Här står vi idag

Kalmar län är en matregion som är ledande i Sverige på till exempel ägg, kyckling och bönor. Århundraden av brukande av marken har format vår natur och har gjort att många växt- och djurarter trivs här.
När det gäller vår skog så behövs mer kunskap om vilka djur och växter som finns var. Innan vi vet det
så kan vi inte bevara och vårda skogsmiljöerna på bästa sätt. Vi behöver därför en grundligare kartläggning och en tydligare plan för att vårda naturen, samtidigt som vi ska ta tillvara på det jordbruk som vi
har och som håller många landskap öppna.

”Vi kan inte lösa våra problem med
samma tankesätt som skapade dem.”
Albert Einstein
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Miljökvalitetsmål, tema: Levande landskap

Under denna rubrik ingår Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv och Levande skogar.

Ett rikt odlingslandskap
Under 2014 och 2015 så har arbetet pågått med en regional livsmedelsstrategi
för att stärka den lokala livsmedelsindustrin och på så sätt gynna närproducerat. Man vill också lyfta fram fler lokala råvaror vilka ofta har bättre djurskydd
och miljöstandard än utländska varor. Kalmar kommun har som mål att år
2020 ska 70 % av all mat i offentlig verksamhet vara ekologisk eller närproducerad. De senaste åren har vi legat kring 60 %. För att nå hela vägen måste
fler bönder börja odla ekologiskt. En samlastningscentral för kommunens
matleveranser invigdes under våren 2015 och nu ska kommunen arbeta för
att fler lokala producenter kan leverera dit. För att hålla landskapet öppet ser
kommunen till att ha betesdjur på flera av sina marker, bland annat på ett par
strandängar. För att behålla de öppna landskapen måste antalet betesdjur öka
även hos privata ägare. Strandängsbetning är även vanligt hos andra markägare.
Under 2015 har våra inspektörer fokuserat på så kallat integrerat växtskydd.
Då har man pratat med lantbrukare om vikten av att göra saker som minskar
behovet av besprutning.
Utmaningar
• Få fler att odla ekologiskt genom att kommunen köper in mer ekologisk
mat. Man kan också informera om fördelarna så att fler ska köpa ekologiskt och fler bönder ska vilja ställa om.
• Underlätta för lokala producenter att leverera till samlastningscentralen.
• Behåll ett aktivt lantbruk i skogsbygden.
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Ett rikt växt- och djurliv

Lite eller inget
arbete pågår –
mycket arbete krävs.

Cirka 450 röd-

listade arter

har hittats i Kalmar
sen 1980.

Kalmar kommun tillhör de mest värdefulla områdena i landet när det gäller
ekmiljöer, sandiga marker och strandängsmiljöer. Vi vet att i dessa miljöer
lever många rödlistade arter. 2015 kom en ny rödlista, men förändringarna
i antal rödlistade arter är små. Skyltar har satts upp på Stensö som berättar
om vissa arter som lever där och om det arbete som pågår. Det krävs mycket
arbete för att bevara de känsliga miljöerna som vi förvaltar. Här behövs ett
större systemtänk och mer åtgärder än vad vi tidigare trott. Därför har det
här lövet gått från gult till rött.
Utmaningar
• Hitta nya arbetsmetoder kring hur vi får in biologisk mångfald i kommunens planeringsarbete.
• Arbeta med grön infrastruktur, att binda samman naturområden så att
arter kan sprida sig.
• Fortsätta arbetet med att vårda miljöer med gamla träd och ge förutsättningar för att nya generationer av gammelträd ska växa upp.
• Uppmärksamma och vårda sandiga miljöer som framför allt är viktiga
för många insekter.
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När en skog är intensivt brukad finns det inte så mycket gamla träd och död
ved i skogen. Då är det många arter som inte trivs. Därför måste man jobba
med naturvårdshänsyner i skogsbruket. Det behövs också fler skogsområden
som inte brukas. Dagens intensiva skogsbruk där även grenar och toppar
tas tillvara som biobränsle gör att näringsämnen förs bort och att marken
försuras. För att motverka detta måste askan från biobränslet återföras. Det
görs sedan länge med askan från kraftvärmeverket i Moskogen.

Levande
skog

Levande skogar

Lite eller inget
arbete pågår –
mycket arbete krävs.

Kommunen har endast rådighet över sin egen skog, resten styrs av Skogsstyrelsen. Som skogsägare måste Kalmar kommun balansera hänsyn till
miljön med lönsamhet från skogsbruket, vilket inte alltid är helt enkelt.
Kommunens eget skogsbruk är miljöcertifierat. Det betyder att minst 5 %
av skogen måste lämnas till naturvård. Kalmar kommun avsätter mer än
dubbelt så mycket skog till naturvård. Idag finns inte en samlad bild av de
sociala- och biologiska värden som finns i kommunens skog, vilket behövs
för att planera för framtida bevarande. 2015 utbildades distriktsförmännen
som hanterar skog i hur certifieringsreglerna fungerar och i praktiska naturvårdsövningar.
Utmaningar
• Hitta metoder för att anpassa skogsbruket så att naturvärden gynnas
samtidigt som lönsamt skogsbruk kan bedrivas.
• Satsa på ek- och tallskog eftersom det är de skogstyper som har störst
naturvärden i kommunen.
• Skapa en samlad bild av den kommunala skogens biologiska och sociala
värden och vad som behövs för att bevara och utveckla dem.

”Om du verkligen tror att miljön är
mindre viktig än ekonomi, försök hålla
andan medan du räknar dina pengar.”
Guy McPherson
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Tema God bebyggd miljö
När man bygger nya bostäder eller vägar är det viktigt att tänka på ett bygges hela kretslopp. Det är inte
heller bara miljön man måste tänka på när man bygger nytt utan också hur livet ska fungera för de som
ska bo i det nya området, hur de ska ta sig till jobb och skola och att de ska känna sig trygga. Det är
därför alla kommuner har en översiktsplan för att balansera alla intressen när man bygger och utvecklar
en stad och i den är det viktigt att man har ett helhetsperspektiv. Det är hela kommunen som ska leva
och växa och det är klimatsmart att ta tillvara de resurser som finns i vårt närområde och att viktiga
kulturmiljöer bevaras.

Här står vi idag

Kalmar kommun antog en ny översiktsplan 2014. Den kommer att kompletteras med en klimatanpassningsplan och en vatten- och avloppsplan. Vi har en grönstrukturplan som antogs 2010. Det gäller
sedan att man omsätter dokumenten i praktiken. Ett samhälle är inte bara asfalt och betong utan även
gröna och blå områden. Det skapar trivsel men är också viktigt för växt- och djurlivet samt gör livsmiljön bättre för oss människor. Det behövs så kallade gröna passager så att djur kan röra sig från ett
grönområde till ett annat och växter kan sprida sig.

”Det finns inga passagerare på rymdskeppet Jorden. Vi är alla del av besättningen.”
okänd
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Miljökvalitetsmål, tema: God bebyggd miljö
Under denna rubrik ingår God bebyggd miljö och Säker strålmiljö.

God bebyggd miljö
En viktig infrastruktur är den digitala. En stor fiber- och bredbands-utbyggnad pågår. När fler kan ta del av mer information på ett enkelt sätt ökar
demokratin. Det ökar också tillgängligheten när man inte måste resa för att
uträtta vissa ärenden, utan kan göra dem på nätet. Det är speciellt viktigt för
de som inte bor i staden. När kommunen bygger ställs alltid krav på 20 %
lägre energianvändning än vad Boverkets byggregler säger vid nybyggnation.
Kalmarsundsregionens renhållare samlar in matavfall från sina abonnenter och
gör till biogas. 30 % av alla boende i Kalmar sorterar sitt matavfall och genom
mer information och fler kampanjer så kommer fler att lära sig och bli ännu
bättre. Den lokalt producerade biogasen kan man sedan tanka på två tankställen i kommunen. Kalmar Vatten har tagit fram en modell för var man ska
bygga fler dammar och dämmen för att rena dagvattnet innan det når havet.
Vi jobbar mycket med att regnvatten ska renas och inte översvämma staden
vid skyfall, vilket kan komma att bli vanligare i ett ändrat klimat. Kraven på
rening av dagvatten blir också allt strängare. En klimatanpassningsplan håller på att tas fram för att hantera alla aspekter av ett ändrat klimat. Ett annat
område där vi kan bli bättre är när vi planerar trafiken. En stor del av våra liv
tillbringar vi inomhus, vi måste därför ha en bra inomhusmiljö. Därför har vi
under 2015 påbörjat planeringen av ett projekt med fokus på ventilation och
buller. Under 2015 har också alla skolor, förskolor och gymnasier inspekterats
för inomhusmiljö.
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Arbete pågår
– ytterligare arbete krävs.

2020 kommer

90 % av alla
hushåll i Kalmar
att ha fiber eller
bredband.

Utmaningar
• Hitta en balans mellan att bygga ett
samhälle med nära till allt samtidigt
som vi har kvar gröna ytor.
• Prova byggtekniker som är anpassade till framtidens klimat.
• Hitta sätt att fånga upp vatten så
att det inte översvämmar byggnader
och vägar vid skyfall eller vid höga
vattenstånd.
• Systematisera hur ekosystemtjänster
beaktas vid samhällsplanering.
• Minska antalet bullerstörda.
• Se God bebyggd miljö tema: Klimat
och God bebyggd miljö tema: Vatten.

Fakta:
Ekosystemtjänster är funktioner i naturen som gynnar
människor. Exempelvis luftoch vattenrening, pollinering
och naturupplevelser som
kan påverka vår hälsa positivt.

33

Säker strålmiljö
Detta mål behandlar strålning från sol, solarium, magnetfält och radon.
Elektromagnetiska fält ingår inte i detta nationella miljömål, då den anses
vara så låg att den inte påverkar människan eller naturen. Det här målet har
gått från att ha ett rött löv till att ha ett gult. Främst för att vi under 2015 inspekterat alla solarium i kommunen och att vi har inspekterat att alla skolor
har tillgång till solskydd. Det har blivit klarare vad kommunens roll i detta
mål är och en del av ansvaret att till exempel informera om riskerna med
hudcancer ligger på andra myndigheter så som Landstinget. Kommunen har
en policy för magnetfält vid planering och nybyggnation av bostäder. Radonmätningar görs varje år för att vara säkra på att vi inte har några problem
samt se till att all utrustning fungerar vid en kris. Kommunen erbjuder gratis
mätning av radon. Förutom detta har kommunen inte så stora möjligheter
att påverka. Mycket bestäms på nationell nivå.
Utmaningar
• Skapa skugga i barns utemiljöer.
• Informationsinsatser om riskerna med solning.
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Arbete pågår
– ytterligare arbete krävs.

Vill du veta mer?

Kommunalt: www.kalmar.se
Regionalt: www.lansstyrelsen.se/kalmar
Har du frågor om miljöbokslutet eller andra funderingar om kommunens
övergripande miljöarbete, kontakta strategen för ekologisk hållbarhet:
Karin Löfström 0480-450165 karin.lofstrom_1@kalmar.se

Stort tack till
•
•
•
•
•
•

Miljöenheten
Park- och infrastrukturenheten
Projektledare kustmiljö och vattenrådssamordnare
De kommunala bolagen
Kommunikationsenheten
Planenheten

Foto: Jan Magnusson
Layout: Lotta Mellstrand.
Tryck: KST Infoservice
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Lite eller inget arbete
pågår – mycket arbete krävs
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Kalmar Kommunbolag AB
Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 mars 2016
§ 25

Rapport om resultat av intern kontroll och riskhantering i koncernen Kalmar
Kommunbolag AB
Handling
Rapport om resultat av intern kontroll och riskhantering i koncernen Kalmar
Kommunbolag AB.
Överläggning
Maria Björkman informerar om att Kalmar Kommunbolags styrelse enligt riktlinjerna
årligen ska rapportera till kommunstyrelsen om koncernens samlade resultat från
uppföljning och utvärdering av den interna kontrollen och riskhanteringen och i de fall
förbättringar behövs ta initiativ till sådana.
2015 var första året med den av koncernen antagna Policyn och riktlinjerna för intern
kontroll och riskhantering, flertalet av dotterbolagen har inte fullt ut kommit igång med
arbetet och antog först i slutet på året en riskanalys. I samband med tertialuppföljningarna
har dotterbolagen lämnat kortfattade beskrivningar av sitt arbete med intern kontroll och
riskhantering till moderbolaget Kalmar Kommunbolag. Dotterbolagen har också lämnat
den årliga rapporten med utgångspunkt från antagen riskanalys till Kalmar
Kommunbolag.
På en övergripande nivå har det under hösten och årsskiftet varit stort fokus på ITriskerna och vi vill i denna rapport tydliggöra och uppmärksamma vårt behov av ett ITavtal som tydliggör ansvar och tjänsternas innehåll samt är anpassat efter bolagens behov.
En arbetsgrupp inom bolagskoncernen har arbetat fram avtalsförslag.
Parallellt med detta arbete har Deloitte, våra yrkesrevisorer, i samverkan med kommunrevisionen på en övergripande koncernnivå utfört en granskning av kommunens och
bolagens IT-miljö. Resultatet går bland annat att läsa i lämnad rapport från kommunens
revisorer.
Deloitte har i alla bolagens granskningsrapporter gjort en skrivning där de vill uppmärksamma bolagsstyrelserna om att det är styrelsens ansvar att säkerställa att kontrollen över
bolagets IT-miljö är tillfredsställande. I de fall man befarar brister i IT-funktionens
leveranser måste bolaget öka vaksamheten och utföra kompletterande kontrollåtgärder för
säkerställande av fullständig och korrekt redovisning och rapportering.
Styrelsen bör också definiera och ställa relevanta krav på leveransen av IT-tjänster utifrån
sina krav på säkra och effektiva processer. Kalmar kommunbolags-koncernen har överlämnat
förslag på avtal till kommunens IT-enhet, som nu processas för att nå en överenskommelse.
Beslut
Styrelsen tackar för lämnad information och beslutar att lägga informationen till
handlingarna samt överlämna ärendet till Kalmar kommun för information.

Sekreterare

Maria Björkman

Justerat

Anders Andersson
ordförande

Rätt utdraget intygar
Maria Björkman

Christina Fosnes

Handläggare

Maria Björkman
0480-45 34 10

Datum

2016-03-15

Kommunstyrelsen

Rapport om resultat av intern kontroll och riskhantering i
koncernen Kalmar Kommunbolag AB
Bakgrund
Vid styrelsemötet den 19 augusti 2014 godkändes Policy och riktlinjer för intern kontroll
och riskhantering i Kalmar Kommunbolags koncern. Policyn för intern kontroll och
riskhantering beskriver hur bolagskoncernen ska förhålla sig till de risker som finns och
som är en följd av de verksamheter som bedrivs. Policyn uttrycker vidare
bolagskoncernens syn på hur dessa risker ska hanteras och ansvarsfördelningen för
detta.
Koncernen är i sina verksamheter utsatt för ett antal risker och för att hantera dessa
arbetar bolagen systematiskt med riskanalyser. Riskanalysen förtydligar styrelsens
riktlinjer när det gäller hur bolaget ska förhålla sig till och hantera några av de större
riskerna. Verkställande direktören ansvarar för att dessa följs, b l a genom att se till att
den interna kontrollplanen och rutiner stödjer riskarbetet.
Riskanalysen innehåller följande områden:
- Omvärldsrisk
- Verksamhetsrisk
- Legala risker
- Kreditrisk
- IT-risk
- Finansiella risker
- Risker i finansiell rapportering
Identifierade risker redovisas per aktuella riskkategorier och riskerna delas in i
sannolikhet 1-4, konsekvens 1-4 och risktal 1-16. Samtliga bolag har dokumenterat
risker inom respektive riskkategorier. Om risktalet är större eller lika med 9 eller om
konsekvensen är lika med 4 ska åtgärder alltid dokumenteras och rapporten definierar
dessa risker/åtgärder.
Årligen ska Kalmar Kommunbolags styrelse rapportera till kommunstyrelsen om
koncernens samlade resultat från uppföljning och utvärdering av den interna kontrollen
och riskhanteringen och i de fall förbättringar behövs ta initiativ till sådana.
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Resultat
2015 var första året med den av koncernen antagna Policyn och riktlinjerna för intern
kontroll och riskhantering, flertalet av dotterbolagen har inte fullt ut kommit igång med
arbetet och antog först i slutet på året en riskanalys.
I samband med tertialuppföljningarna har dotterbolagen lämnat kortfattade
beskrivningar av sitt arbete med intern kontroll och riskhantering till moderbolaget
Kalmar Kommunbolag.
Dotterbolagen har också lämnat den årliga rapporten med utgångspunkt från antagen
riskanalys till Kalmar Kommunbolag. Resultatet i rapporterna är uppdelat per kategori
av identifierade risker, vidtagna åtgärder och förslag på förbättringar. Nedanstående
sammanställning visar några av bolagens identifierade risker:
-

Svårt att hyra ut planerad nyproduktion av hyresrätter
För få leverantörer inom vissa områden
Slopad avdragsrätt för kostnadsräntor
Brand
Översvämning
Sabotage / hot mot strategiska fastigheter/infrastruktur
Olyckor med farliga ämnen i vattenskyddsområde
Torrare klimat
Längre strömavbrott
Större vattenläckor
Flygoperatör med mest trafik ställer in sin verksamhet
Betydelsefull hyresgäst säger upp kontrakt
Uteblivet inflöde till företagsinkubatorn
Kompetensförsörjning
Bemanning
Internt sabotage
Lastning / lossning vid flyg och hamn
Förändrade myndighetskrav
Vikten av affärssekretess / offentlighetsprincipen
Fastighetsägaransvaret ökar
Samtliga administrativa system och hårdvara driftas genom kommunens IT-enhet
Längre störningar i verksamhetskritiska system
IT-intrång i våra system
Utslagen kommunikation
Taxeunderskott
Hög belåningsgrad med hög räntekänslighet
Bristande finansiering
Likviditetsbrist
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Vidtagna åtgärder:
Kalmarhem har investerat i en ny web för att säkerställa uthyrningen av nyproducerade
lägenheter. Processen med etapputhyrning fungerar nu. Bolaget har gjort en
omorganisation för att tydliggöra ansvarområden, underlätta byggprocessen och öka
kundnöjdhet.
I kategorin Risker i finansiell rapportering har vi i samband med versionsbytet av
ekonomisystemet sett över behörighetsnivåerna och minskat antalet personer med full
behörighet. Även ”single sign on” är infört.
Kalmar Hamn har löpande uppsikt på konjunkturutvecklingen inom sågverksnäringen.
Förslag på förbättringar:
Kalmarhem vill förbättra och utveckla samarbetet med LNU för att klara och möta
framtida bostadsgaranti.
Kalmar Vatten kommer att utveckla arbetet med uppföljning av identifierade risker
enligt internkontrollplanen under 2016.
Kalmar Hamn ska utveckla ett närmare samarbete med sågverksindustrin som är ett
av deras viktigaste kundområden.

Samlad bedömning
På övergripande nivå har det under hösten och årsskiftet varit stort fokus på IT-riskerna
och vi vill i denna rapport tydliggöra och uppmärksamma vårt behov av ett IT-avtal som
tydliggör ansvar och tjänsternas innehåll samt är anpassat efter bolagens behov. En
arbetsgrupp inom bolagskoncernen har arbetat fram avtalsförslag.
Parallellt med detta arbete har Deloitte, våra yrkesrevisorer, i samverkan med kommunrevisionen på en övergripande koncernnivå utfört en granskning av kommunens och
bolagens IT-miljö. Resultatet går bland annat att läsa i lämnad rapport från kommunens
revisorer.
Vid månadsskiftet november/december genomfördes en systemuppgradering av
ekonomisystemet. I samband med granskningsarbetet av våra bokslut uppmärksammades dataförluster i form av saknade leverantörsfakturor. Vid en frågeställning till
kommunen framkom det att inläsningen av leverantörsfakturafiler hade fallerat under
några dagar. Vi tycker det är bristande intern kontroll att ingen kontaktat och
uppmärksammat bolagen om detta. Som ett resultat av det inträffade meddelade
Deloitte förhöjd granskningsrisk och behov av utökade kontroller. Tillsammans med
bolagen och kommunens ekonomifunktion genomförde Deloitte de utökade
kontrollerna för att säkerställa att bolagen beaktat alla väsentliga poster i redovisningen.
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Deloitte har i alla bolagens granskningsrapporter gjort en skrivning där de vill
uppmärksamma bolagsstyrelserna om att det är styrelsens ansvar att säkerställa att
kontrollen över bolagets IT-miljö är tillfredsställande. I de fall man befarar brister i ITfunktionens leveranser måste bolaget öka vaksamheten och utföra kompletterande
kontrollåtgärder för säkerställande av fullständig och korrekt redovisning och
rapportering.
Styrelsen bör också definiera och ställa relevanta krav på leveransen av IT-tjänster
utifrån sina krav på säkra och effektiva processer. Kalmar kommunbolagskoncernen har
överlämnat förslag på avtal till kommunens IT-enhet, som nu processas för att nå en
överenskommelse.

Ola Johansson
Verkställande direktör

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Karin Löfström
50165

Datum

2016-03-03

Ärendebeteckning

KS 2015/0847

Kommunstyrelsen

Klimat- och energiprogram för Kalmar kommun
2016-2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till klimat- och energiprogram för Kalmar
kommun 2016-2020. Programmet inkluderar kommunens energiplan.
Bakgrund
Klimat- och energiprogrammets syfte är att ge en samlad bild av kommunens
arbete för att nå Fossilbränslefri kommun 2030 samt ska uppfylla åtagandena i
Borgmästaravtalet. Den 3 december 2013 antogs kommunens klimat- och
energiprogram. I det programmet fastslogs att det skulle revideras varje mandatperiod. Enligt lagen om kommunal energiplanering gäller att det ska finnas en
aktuell energiplan. Då denna plan behövdes uppdateras beslutades att integrera
energiplanen i kllimat- och energiprogrammet. De frågor som ska lyftas i en
energiplan är nuläge i energifrågor samt visioner för framtiden, vilket finns
inkluderat.
Programmet har varit ute på remiss till kommunen nämnder, bolag,
Regionförbundet i Kalmar län, länsstyrelsen och Energikontor Sydost och har
reviderats till att även inkludera ett jämställdhetsperspektiv. Inga övriga
synpunkter har inkommit.

Karin Löfström
strateg ekologisk hållbarhet

Bilaga:
Klimat- och energiprogram

Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax +46 480-45 00 47│karin.lofstrom_1@kalmar.se

Marie Jönsson
energi-, klimat- och transportrådgivare

Fossilbränslefria Kalmar 2030
Klimat - och energiprogram

Gäller fr. om XX XX XX
Beslutad av kommunfullmäktige

PROJEKTORGANISATION
Arbetet med klimat- och energiprogrammet har bedrivits i ett kommunövergripande uppdrag. I förekommande fall har
även andra personer deltagit för särskild sakkunskap i olika delar. Revideringen av programmet har genomförts av
samhällsbyggnadskontoret, kommunledningskontoret och Kalmar Energi.

Beställare
Kommunstyrelsen

Styrgrupp
Anna Karlsson, Kalmar Energi (VD)
Annette Andersson, kommunledningskontoret (kommundirektör)
Benny Wennberg, serviceförvaltningen (förvaltningschef)
Bibbi Johansson, Kalmarhem (VD)
Björn Strimfors, kommunledningskontoret (mark- och planeringschef)
Eva Jansson, samhällsbyggnadskontoret (miljöchef)
Gunilla Svensson, serviceförvaltningen (fastighetschef)
Maria Kleveborn, serviceförvaltningen (upphandlingschef)
Michael Gelebo, KIFAB (VD)
Rebecka Persson, samhällsbyggnadskontoret (förvaltningschef)
Ronny Lindberg, Kalmar Öland Airport (VD)

Referensgrupp
Klimat- och energiprogrammet har remitterats till kommunens nämnder och styrelser.

Arbetsgrupp
Jane Lindström, kommunledningskontoret (strateg för Ekologisk hållbarhet)
Johanna Vöks, Kalmar Energi (projektingenjör)
Karin Löfström, kommunledningskontoret (strateg för Ekologisk hållbarhet)
Marie Jönsson, samhällsbyggnadskontoret (energi-, klimat- och transportrådgivare)

Ansvarig för dokumentet
Kommunstyrelsen

1

INNEHÅLL
Sammanfattning ......................................................................................................................................................................................... 3
Bakgrund ..................................................................................................................................................................................................... 3
Syfte.............................................................................................................................................................................................................. 3
Avgränsningar............................................................................................................................................................................................. 4
Kommunens möjligheter att påverka ..................................................................................................................................................... 4
Övergripande mål och strategier för ett fossilbränslefritt Kalmar ..................................................................................................... 4
Fossilbränslefri region 2030- definition ............................................................................................................................................. 4
Fem strategiska områden för att nå Fossilbränslefri kommun 2030............................................................................................. 5
1.

Hållbart samhällsbyggande ......................................................................................................................................................... 5

2.

Hållbar konsumtion ..................................................................................................................................................................... 6

3.

Hållbar energiproduktion och energianvändning ................................................................................................................... 7

4.

Hållbara transporter ..................................................................................................................................................................... 8

5.

Beteendepåverkan genom information och samverkan......................................................................................................... 9

Kommunala dokument ........................................................................................................................................................................... 10
Nätverk och åtaganden ........................................................................................................................................................................... 10
Information och genomförande ............................................................................................................................................................ 11
Uppföljning ............................................................................................................................................................................................... 11

2

Sammanfattning
Klimatarbete består av både att hindra att klimatpåverkande ämnen släpps ut samt att lindra effekterna av de
klimatförändringar som sker och kommer att ske. I klimat- och energiprogrammet är utsläppsbegränsningen i fokus, det
vill säga hindra. Kommunen har en viktig roll att spela inom klimat- och energiarbetet genom sina många ansvarsområden
inom allt från fysisk planering till upphandling och informationsspridning. Kalmar kommun har långtgående mål inom
klimat- och energiområdet, främst av dessa är Fossilbränslefria Kalmar 2030. Det grundar sig i att Kalmar, liksom samtliga
kommuner i länet, har ställt sig bakom ”No Oil” = Fossilbränslefri region 2030. Det här programmet sammanfattar den
politiska ambitionen och vägen till att nå målet och pekar ut fem strategiskt viktiga områden (utan inbördes ordning) som
kommunen behöver fokusera på:
1)
2)
3)
4)
5)

Hållbart samhällsbyggande
Hållbar konsumtion
Hållbar energiproduktion och energianvändning
Hållbara transporter
Beteendepåverkan genom information och samverkan

Det är viktigt att analysera nuläget för att veta vilka utmaningar vi har framför oss i klimat- och energiarbetet. Därför delas
programområdena in i vad vi vill uppnå, nuläget, hur uppföljning går till för att veta om vi är på rätt spår samt vad vi
behöver göra ytterligare inom respektive område. Mål, uppdrag och aktiviteter hanteras i det årliga budgetarbetet.
Uppföljning sker genom budgetens årsredovisning.

Bakgrund
Vi har bara ett jordklot och det måste vi vara rädda om. Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Det är därför
viktigt att vi tar vårt ansvar gentemot jorden och kommande generationer. Kalmar kommuns arbete med klimat- och
energifrågor är av stor betydelse för en hållbar samhällsutveckling. Förutom de insatser som kommunen gör för att minska
sin klimatpåverkan måste Kalmar kommun i sitt arbete inspirera, uppmuntra och engagera företag och hushåll för att
kommunen ska få en positiv framtidsutveckling ur ett klimatperspektiv. Kvinnor och mäns beteende och miljöpåverkan är
i vissa frågor olika och detta har lyfts fram där det har relevans.1 Det är viktigt att analysera nuläget för att veta vilka
utmaningar vi har framför oss i klimat- och energiarbetet. En uppföljning av de nationella miljömålen sker varje år i
miljöbokslutet, där kan man följa arbetet kring begränsad klimatpåverkan och god bebyggd miljö. Klimat- och
energiprogrammet visar på arbetet under en mandatperiod och går ner på djupet kring just klimat- och energiarbetet.

Syfte
Klimat- och energiprogrammet är ett politiskt taget dokument som ger en samlad bild över kommunens arbete för att nå
målet om Fossilbränslefri kommun 2030.
Klimat- och energiprogrammet har därutöver dessa delsyften:
•
•
•

Programmet är en del av att uppfylla kommunens åtagande enligt Borgmästaravtalet 2.
Bidra till att nå de internationella, nationella 3, regionala och lokala miljömålen för begränsad klimatpåverkan och
en god bebyggd miljö.
Leva upp till kraven som ställs för den kommunala energiplaneringen.

1 Jämställdhetsprogrammet www.kalmar.se/jamstalldhet
2 www.borgmastaravtalet.eu. Under 2012 undertecknades Borgmästaravtalet vilket innebär att kommunen ska gå längre än EU:s mål
när det gäller att minska koldioxidutsläppen fram till 2020.
3 www.miljomal.se Det finns 16 nationella miljömål, varav Kalmar berörs av 15 miljömål då vi saknar fjällmiljö.
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Avgränsningar
Klimatarbete består av både att hindra negativ klimatpåverkan och att lindra effekterna av ett förändrat klimat. I klimat- och
energiprogrammet är utsläppsbegränsningen i fokus, det vill säga hindra. I kommunens kommande klimatanpassningsplan
beskrivs lindra mer utförligt.
Handlingsplanen för hur vi ska uppnå Fossilbränslefri kommun 2030 kommer inte att redovisas i detalj. Detta redovisas i
kommunens årsredovisning, det årliga miljöbokslutet och uppdrag och ansvarsområden delas ut via den årliga
budgetprocessen. Uppdaterade dokument hittas på www.kalmar.se
Det här programmet har huvudfokus på att minska koldioxidutsläppen trots att det finns flera klimatpåverkande gaser
såsom exempelvis metan och lustgas. Åtgärder för att minska utsläpp av dessa gaser har inte lika stark koppling till
energiområdet och ligger ofta längre från kommunens möjligheter till inflytande. Dessutom är det statistiska underlaget på
kommunal nivå mer osäkert.
Klimat- och energiprogrammet omfattar både kommunens egen verksamhet och kommunen som geografiskt område.

Kommunens möjligheter att påverka
En kommun kan på flera sätt styra energianvändning och energitillförsel. Kommunen har en viktig roll att spela inom
klimat- och energiarbetet genom sitt ansvar för fysisk planering, energiplanering och tillsyn samt drift av tekniska
anläggningar. Kommunen har samtidigt goda möjligheter att påverka utvecklingen genom sitt ansvar för information,
utbildning, tillsyn och rådgivning. Informationen ska kunna tillgodogöras av alla kommunens invånare. Programmet är
utformat efter kommunens egen möjlighet att förändra i den egna organisationen och genom att indirekt påverka andra
aktörer.
Kommunen kan agera utifrån sina roller som offentlig aktör, informatör, fastighetsägare, arbetsgivare och som delägare till
ett energibolag. Det är viktigt att ha en helhetssyn på energiplaneringen och ta hänsyn till miljöeffekterna i såväl lokalt,
regionalt som globalt perspektiv.
Kommunen är också en av de största enskilda upphandlarna av varor och tjänster och bör utnyttja sin konsumtionskraft
till en upphandling som är hållbar både ekologiskt, socialt och ekonomiskt samt har minsta möjliga transporter.
Kalmar kommun ska vara ett föredöme inom klimat- och energiområdet och leda genom goda exempel.

Övergripande mål och strategier för ett fossilbränslefritt Kalmar
Kalmar kommun har långtgående mål inom klimat- och energiområdet, som sträcker sig längre än EU-mål och nationella
mål. De nationella målen är att ”utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990” och
”Sveriges användning av förnybar energi ska uppgå till minst 50 procent av den totala energianvändningen år 2020”.
Kalmar kommuns övergripande och långsiktiga mål är att vara en fossilbränslefri kommun 2030. Det grundar sig i att
Kalmar, liksom samtliga kommuner i länet, har ställt sig bakom ”No Oil” 4 = Fossilbränslefri region 2030. Övriga miljömål
beskrivs i kommunens miljöbokslut, verksamhetsplan och budget.
Fossilbränslefri region 2030- definition
Då vi använder begreppet ”fossilbränslefri region” menar vi att det inte ska ske något nettoutsläpp av fossil koldioxid från
Kalmar läns gränser. Utsläpp som sker utanför kommunens gränser som en följd av vår konsumtion är inte inräknade i
definitionen. År 2030 ska alltså nettoutsläppen av fossil koldioxid från all energianvändning, inklusive transporter, vara
noll. Exempelvis kan lokal produktion av förnybar energi såsom vindkraft och biogas kompensera för kvarvarande utsläpp
från fossila energikällor inom exempelvis transporter. Export av förnybar energi utanför länets gränser kan också
tillgodoräknas. Länets övriga elförbrukning anses ha samma sammansättning som den nordiska elmixen 5.
4 www.rfkl.se/sv/Verksamheter/Miljo/NoOil1/
5 www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/hallbara_branslen/Hallbarhetskriterier/Fragor-och-svar-hbk/Vaxthusgasberakning/
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Fem strategiska områden för att nå Fossilbränslefri kommun 2030
I detta avsnitt beskriver vi hur omställningen till ett fossilbränslefritt Kalmar ska ske; huvudsakligen genom fem strategiska
områden (utan inbördes ordning) som tar oss i rätt riktning mot målet.
Respektive område delas in i vad vi vill uppnå, nuläget, hur uppföljning går till för att veta om vi är på rätt väg samt vad vi
behöver göra ytterligare inom respektive område. Under rubriken ”fortsatt arbete” kan vissa uppgifter vara utan ansvarig
ägare och ska således lyftas in i kommande budgetprocess.

1. Hållbart samhällsbyggande
Ett samhälle måste vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. För att balansera dessa intressen har kommunen en
översiktsplan som visar hur kommunen ska utvecklas.
Översikts- och detaljplaner utgör en viktig funktion vad det gäller energianvändning, till exempel gällande lokalisering av
ny bebyggelse och hur den placeras i terrängen, vilka möjligheter för kollektivtrafik som skapas och vilken infrastruktur
som kan användas. Helhetsperspektiv är viktigt för att lösa behov av avfallshantering, vattenrening, transporter,
energiförsörjning etcetera i samhället.
Det här vill Kalmar kommun
I Kalmar planeras många byggprojekt, och det är viktigt att det som byggs nytt följer kretsloppsprinciper och har ett
helhetsperspektiv. Vi ska bygga en tätare stad där avstånden mellan målpunkter såsom skola, butiker, hem, arbetsplats och
fritidsaktiviteter minskar och där även grönstrukturen är stark och varierande. Kommunen vill ha ett nära samarbete med
byggherrar och andra exploatörer. Hela kommunen skall känna framtidstro och utveckling. Det är klimatsmart att
komplettera bebyggelse på landsbygden och i byarna runt om i kommunen så att befintlig infrastruktur och service kan
användas. Vi vill ha en nära dialog med våra invånare och utforma medborgardialoger som på ett likvärdigt sätt möter och
tar om hand kvinnors, mäns, flickors och pojkars erfarenheter och behov. Vår förhoppning är att vi då också ska kunna
bygga ett mer socialt hållbart Kalmar.
Kommunen som organisation
Kommunen har planmonopol och är således med och bestämmer vad som får byggas var och på vilket sätt. Enligt planoch bygglagen får man inte som kommun ställa andra krav utöver lagkrav när det gäller energi. När kommunen själva
bygger kan vi däremot ställa hårdare krav på till exempel energianvändning. I övrigt finns inga generella riktlinjer som
gäller vid byggnation på kommunalägd mark. Vid om- och nybyggnation i kommunens egna fastigheter ska hög
energiprestanda eftersträvas liksom medvetna materialval.
Nuläge
Kommunen har en översiktsplan som styr hur vi ska bygga framöver. Översiktsplanen togs 2014. Arbete pågår med att
planera hållbara stadsdelar, exempelvis Södra staden. En viktig infrastruktur är den digitala. 2020 kommer 90 procent av
alla hushåll ha fiber eller bredband genom den utbyggnad som nu pågår. När fler kan ta del av mer information på ett
enkelt sätt ökar tillgängligheten och behovet av transporter minskar.
Uppföljning
Då det saknas tydliga miljökrav när det gäller hållbart byggande saknas också metoder för att följa upp i vilken mån vi
bygger hållbart.
Fortsatt arbete
• Ta fram tydliga hållbarhetsregler för de miljökrav som bör ställas i samband med att kommunen själva bygger.
• Hitta former för samverkan inom klimat- och energifrågor mellan kommun, näringsliv, universitet och andra
aktörer. När klimatanpassningsplanen är färdigställd bör samarbeten kring klimatanpassade byggtekniker påbörjas.
• Utveckla processer att integrera ekosystemtjänster vid samhällsplanering.
• Satsa på klimatsmarta åtgärder inom samhällsbyggande och planering. Exempelvis genom att integrera solceller
som byggmaterial eller klimatanpassningsåtgärder såsom trappsteg i gestaltning av områden.
• Bli bättre på att följa upp de färdiga byggnadernas miljöprestanda.
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2. Hållbar konsumtion
Hållbar konsumtion handlar inte bara om att handla medvetet, det handlar även om att ha en annan syn på konsumtion.
Konsumtionen av varor och tjänster påverkar miljön ”från vaggan till graven”. Det är viktigt att vi alla väljer med omsorg
de varor vi konsumerar i och med att vi den vägen kan påverka utbudet och möjligheterna för morgondagens generationer
i en positiv, hållbar riktning. Konsumtionsmönstren ser olika ut mellan kvinnor och män. Det finns till exempel studier
som visar att kvinnor har ett större ansvar för familjens dagligvarukonsumtion medan männen tenderar att vara mer
kapitalstarka och stå för en större del av sällanhandeln. Hur dessa konsumtionsmönster påverkar ekologisk hållbarhet är
något som Kalmar kommun måste undersöka vidare.
Det här vill Kalmar kommun
Det är viktigt att vi arbetar tillsammans med våra leverantörer för att skapa möjligheter till mer närproducerat och
ekologiskt hållbara varor. Då stärker vi både den regionala marknaden och ökar andelen varor och tjänster som är hållbara.
Främja initiativ som verkar för att återanvända varor som fortfarande är brukbara eller tjänster som lagar och reparerar. Vi
ska i första hand förebygga avfallets uppkomst men också se till att avfallet kan återanvändas och återvinnas i högre
utsträckning.
Kommunen som organisation
Kommunen handlar upp varor och tjänster för mycket stora belopp varje år och kan med en mer medveten upphandling
minska vår miljöpåverkan. Det gäller allt från energieffektivt byggande till fossilbränslefria varutransporter. Vi ska öka vår
kunskap om och skapa bättre rutiner för hur vi tar större socialt och etiskt ansvar i vår verksamhet. Vi ska öka användningen av ekologiska, etiskt godtagbara och närproducerade varor i den egna verksamheten.
Mat har stor klimatpåverkan och i vår egen verksamhet har vi möjlighet att påverka vilken mat som köps in, hur maten
tillagas och att arbeta med beteendepåverkan för att minska matsvinnet. Andelen ekologisk och/eller närproducerad mat
var 61 procent år 2014 med mål om 70 procent 2020.
Kommunen har en verksamhet som heter Återbruket. De tillvaratar bland annat byggnadsmaterial för återbruk, men också
en mängd olika begagnade inventarier vilket främjar återanvändningen.
Nuläge
Kalmar är idag en Fairtrade City 6 och ställer omfattande krav i samband med upphandling och inköp. Genom delade
upphandlingar där mindre enheter upphandlas, fördelat över tid, har vi förbättrat de lokala producenternas möjligheter att
delta.
Kalmarsundsregionens renhållare har en sortering av matavfall. Avfallet blir till biogas och biogödsel.
Uppföljning
Följer upp andelen ekologisk/närproducerad mat genom vår upphandlingsorganisation. Saknar systematisk heltäckande
uppföljning av att leverantörer följer våra krav. Enstaka stickprov på att leverantörer följer våra krav på upphandling och
inköp görs.
Fortsatt arbete
• Fortsätta utveckla arbetet med samlastningscentralen i Kalmar för att underlätta producenternas möjligheter att
leverera på ett effektivt sätt och minska våra transporter.
• Fortsätta arbetet med samverkan mellan näringsidkare och kommunen.
• Införa system för uppföljning av att leverantörer följer våra krav samt se över behovet av nyckeltal för
upphandling.
• Gå ifrån det traditionella linjära ekonomiska synsättet när det gäller planering, upphandling, investeringsbeslut etc
och istället ha ett kretslopptänk, exempelvis handla funktion istället för produkter.
• Undersöka kopplingen mellan kön, konsumtion och ekologisk hållbarhet.
6 www.kalmar.se/Demokrati/Vad-vill-vi-i-Kalmar/miljoarbete-i-kalmar/Fairtrade-City/Fairtrade-City---mall/
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3. Hållbar energiproduktion och energianvändning
Grundläggande för att uppnå en långsiktigt hållbar energi- och resurseffektiv kommun är minskad användning och en
omställning av de energislag som används. Energieffektivisering handlar både om att minska behovet av energi och få till
ett effektivare uttag av den energi som används.
Det här vill Kalmar kommun
Rätt energiform ska användas på rätt sätt. Omställning behöver göras till större andel förnybara energikällor i kommunen
som geografiskt område. Vid nybyggnation ska fjärrvärme främjas. Andelen lokalt producerad förnyelsebar energi ska öka.
Det är också viktigt att trygga en säker och tillräcklig energitillförsel. Minska energianvändningen i kommunala fastigheter
genom energieffektivisering och förbättrat underhåll.
Kommunen som organisation
Som fastighetsägare av stora fastighetsbestånd har vi god påverkansmöjlighet på dels tekniska åtgärder samt mer ”mjuka”
insatser riktat mot beteendepåverkan. Kalmar kommun följer noga teknikutvecklingen. Serviceförvaltningen ställer alltid
krav på 20 procent lägre energianvändning än vad Boverkets byggregler kräver vid nybyggnation. Kalmarhem gör det i
vissa fall. Vi bedriver ett av Sveriges största energitjänsteprojekt i kommunens egna fastigheter. Det finns stor potential att
genom framförallt underhållsåtgärder minska energiförbrukningen. Ramavtal för upphandling av solceller har gjorts vilket
underlättar för fler solcellssatsningar. Det finns nu flera kommunala byggnader med solceller på taken, ett exempel är
förskolan i Rinkabyholm. Kalmar kommun har varit föregångare vad det gäller ny teknik för belysning i offentliga miljöer.
Kommunen ingår i ett EU- projekt där man testar funktionsupphandling av gatubelysning. Projektet genomförs i
samarbete med ett tiotal europeiska städer och energikontor. Arbete med belysningsplan pågår.
Nuläge
Kalmar har lägst koldioxidutsläpp i länet, räknat per invånare. Koldioxidutsläppen har minskat med 42 procent per
invånare jämfört med 1990 7. Endast 15 procent av koldioxidutsläppen kommer från energisektorn. Länet drivs till två
tredjedelar av förnyelsebar energi – en av de bästa siffrorna i världen. Minskningen beror på energieffektivisering, större
andel förnyelsebar energi och mer bränslesnåla fordon. Olja till uppvärmning har i stort sett fasats ut från hushåll och
industrier. Detta följer den nationella trenden där oljeanvändningen till stor del har ersatts av fjärrvärme.
Fjärrvärmetillförseln har ökat stadigt liksom produktion och användning av biogas. Fjärrkyla används idag i mindre
omfattning men håller på att utvecklas och med tanke på klimatförändringarna kommer behovet av kyla att öka.
Utmärkande för Kalmar i jämförelse med övriga kommuner i länet är att handeln har ökat mycket i takt med att industrin
har minskat, förtätning av bebyggelsen skapar effektivare energisystem och vi har flest antal invånare att fördela utsläppen
på. Sammantaget går det alltså åt rätt håll.
Kraftvärmeverket Moskogen har stor betydelse för resultatet eftersom den el och värme som produceras i princip är 100
procent förnyelsebar. Kraftvärmeverket står för en tredjedel av Kalmars elförsörjning. Det finns goda möjligheter att öka
den lokala elproduktionen ytterligare genom att öka fjärrvärmeunderlaget. Vindkraftsproduktionen har ökat betydligt och
ser man till länet ligger vi fyra gånger högre än rikssnittet. Kalmar kommun och Kalmar Energi äger tillsammans tre
vindkraftverk. Energiproduktion från solceller och solfångare växer, intresset är stort även bland privatpersoner som vill
producera sin egen el. Kalmar Energi erbjuder tjänster som möjliggör att man säljer sin överskottsel till nätet.
Genom att kommunen har en opartisk energi-, klimat- och transportrådgivning kan kommuninvånarna få stöd i att välja
energieffektiva lösningar.
Uppföljning
Koldioxidutsläppen följs upp med hjälp av statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). För närvarande kan inte statistiken
brytas ned på kommunal nivå med tillräcklig tillförlitlighet. Utvecklingen för kommunen speglas dock av utvecklingen i
länet. Tillsvidare använder vi därför länets mätningar för att följa utvecklingen i kommunen 8. En energibalans gjordes 2014
på kommunnivå, baserat på 2012 års siffror. Det är lämpligt att nästa energibalans görs 2018.
7 Energibalans 2012 hittas på www.kalmar.se/miljo
8

www.airviro.smhi.se/RUS/emistrend.htm
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Fortsatt arbete
• Fortsätta arbetet med att effektivisera energianvändningen i kommunala byggnader/fastigheter.
• Fokusera på beteendepåverkan hos framförallt egen personal som är hyresgäster i kommunalägda fastigheter.
• Kommunorganisationen ska bli mer självförsörjande på förnyelsebar energi såsom exempelvis vindkraft och
solenergi.
• Inspirera fler byggherrar att bygga med högre miljöklassning och strängare energikrav.

4. Hållbara transporter
Den bästa resan för miljön är den som inte görs. De största utmaningarna är att resa mindre och att ersätta de fossila
bränslena med förnybara bränslen. När det kommer till resande så finns det stora skillnader mellan könen. Ensamstående
män har 20 % högre energikonsumtion än ensamstående kvinnor, och det beror i merpart på resande. Både hur mycket
man reser men också de färdsätt man väljer. Det är under rubriken Hållbara transporter som den största skillnaden mellan
könen finns.
Det här vill Kalmar kommun
Vi ska hitta former för en samexistens mellan trafikslagen där vart och ett fyller sin uppgift på sin plats. I regional
samverkan ska vi åstadkomma hållbara transporter och en samhällsplanering som ger god tillgänglighet och minskat
transportbehov. Exempelvis vill vi minska behovet av transporter genom samåkningsprojekt, förtätning av staden och
strategisk lokalisering av samhällsservice. Förtätning är bra för miljön, men också inkluderande för de som inte har tillgång
till bil, vilket ofta är unga, personer med invandrarbakgrund och kvinnor. Den nya samlastningscentralen är också ett
viktigt steg mot mer hållbara och optimerade godstransporter. I dagsläget omfattas enbart kommunens egna transporter
men förhoppningen är att även externa aktörer på sikt ska kunna inkluderas. Öka gåendet genom förtätning,
promenadstråk, gångfartsområden och förbättrad skyltning. Kommunen har mål om att öka cyklingen i Kalmar. Även
kollektivtrafikresandet ska öka. Kommunen samverkar med bland annat Regionförbundet och Kalmar länstrafik kring
utveckling av en regional superbuss ”Östersjöexpressen” mellan Karlskrona – Norrköping enligt konceptet ”tänk tåg – kör
buss”. Omdisponering av gaturum för ökad framkomlighet för gång-, cykel- och kollektivtrafik är en del av kommunens
dagliga verksamhet för att effektivisera användningen av befintlig infrastruktur. Anpassning av parkeringsytor för att
matcha efterfrågan är en annan.
Kommunen som organisation
Som arbetsgivare till mer än 5000 anställda har kommunen stor påverkansmöjlighet på de resor som görs i tjänsten men
har också ett ansvar att genom uppmuntran och stimulerande åtgärder påverka arbetspendlingen i rätt riktning. Kalmar
kommun har en stor fordonspark och här finns också goda möjligheter att styra vilka fordon som köps in samt vilket
bränsle som används. Upphandling är ett viktigt instrument för att ställa relevanta krav. En översyn behövs för att belysa
hur krav på klimatsmart resande ser ut i kvinno- respektive mansdominerade verksamheter.
Kommunens policy för möten och resor är ett viktigt dokument för att styra mot att vi planerar våra resor, så att de sker så
trafiksäkert, kostnadseffektivt och miljöanpassat som möjligt samt att vi i större omfattning också överväger resfria möten
via olika IT-/telefonilösningar. 2010 och 2015 gjordes en omfattande analys av kommunanställdas resor till och från
arbetet samt inom tjänsten. 2012 gjordes en genomlysning av fordonsparken. Det ger oss en god bild av var vi har störst
potential att minska koldioxidutsläppen. Anställdas resor till och från arbetet står för 80 % av utsläppen från resor vilket
gör det till en viktig fråga att stimulera och uppmuntra mer hållbara resemönster. Arbetet sker i samarbete med Kalmar
Cykelstad. Alla anställda erbjuds att leasa biogas-, el-, och laddhybridbilar som personalbil.
För transporter och resor i den kommunala organisationen behövs en mix av stimulansåtgärder som främjar samåkning,
cyklande och kollektivtrafiken. Dessutom kommer ett långsiktigt attityd- och beteendearbete att behövas, med särskilt
fokus på arbetspendling. Genom virtuella möten och distansarbete kan en del resor undvikas helt. Arbetet med färdplan
2020 pågår, det vill säga hur kommunen ska nå delmålet att ”Samhällsbetalda resor och transporter ska senast år 2020 vara
klimatneutrala”.
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Nuläge
Transportsektorn står för cirka 40 procent av den totala energianvändningen i kommunen och för cirka 85 procent av de
fossila koldioxidutsläppen. Kommunens invånare använder oftast bilen, även om cykel också används flitigt. Nästan alla
personbilar drivs av fossila bränslen även om intresset för elfordon ökar. En positiv trend pågår med ökad cykling och
kollektivtrafik, men generellt har all trafik ökat vilket innebär att även bilåkandet och tyngre transporter har ökat. Försök
med samåkningspooler har gjorts vilket tyvärr inte gav den effekt man hoppats på.
Landstinget är huvudman för Kalmar Länstrafik (KLT) vilket begränsar vår påverkansmöjlighet på kollektivtrafiken.
Transportfrågan kräver samverkan över länsgränserna och en dialog med trafikhuvudmän (kollektivtrafik, landsting,
kommuner, myndigheter, med flera). Utvecklingen av kollektivtrafiken inom regionen är ett avgörande område för att vi
ska kunna nå våra utsläppsmål. Arbete pågår för superbusstråk mellan Kalmar och Oskarshamn och att förkorta restiden
mellan Kalmar-Växjö. Kalmar Öland Airport arbetar aktivt tillsammans med regionen för att skapa förutsättningar för
flygbiobränsle för de flygbolag som trafikerar flygplatsen.
De godstransporter som sker i kommunen är ett område som vi behöver ytterligare kännedom om och bör utreda vidare
till nästa revision.
Uppföljning
Resvaneundersökning, transportslagsmätningar, fordonsstatistik och olika kundmätningar.
Fortsatt arbete
• Delta i KLT:s fordonsupphandling 2017 och fortsätt arbeta för superbusstråk.
• Utveckla järnvägsområdet och hamnen med avseende på transporterna.
• Fortsätta arbetet med att ta fram en plan för hållbara transporter som täcker samtliga transportslag inom hela det
geografiska området och stakar ut vägen för hur vi ska uppnå visionen i översiktsplanen.
• 2017 bör en ny resvaneundersökning göras.
• Utreda godstransporter i kommunen som geografiskt område.
• Översyn hur kraven på klimatsmart resande tillämpas och vilka konsekvenser de får i kvinno- respektive
mansdominerade verksamheter.

5. Beteendepåverkan genom information och samverkan
Hur vi agerar i vardagen, de vanor vi har och de saker som vi gör på ”autopilot” har en väldigt stor påverkan på klimatet.
Därför är det viktigt att kommunen informerar, visar på alternativ och sätter miljösmarta standardalternativ. Det ska vara
lätt att göra rätt!
Det här vill Kalmar kommun
Information och samverkan är viktigt för att åstadkomma en bestående positiv förändring inom klimat och energi. Att vara
ett gott exempel och sprida erfarenheterna både lokalt och internationellt är en viktig del av Kalmars klimat- och
energiarbete som även stärker det interna arbetet. Att få människor att ändra beteende är mycket svårt om det innebär
ekonomisk uppoffring eller ändrad livsstil. Därför ska man se till att omställningen är så bekväm som möjligt och lyfta
fram ekonomiska fördelar, positiva hälsoaspekter samt att det kan vara del av en attraktiv livsstil. Strategin är att göra det
enkelt att leva ett gott liv med minimal miljöpåverkan.
Kommunen som organisation
Kommunanställda har stor möjlighet att påverka attityder och beteenden i sitt arbete inom till exempel förskola och skola,
där tidiga miljövärderingar hos barnen och ungdomarna skapar goda framtida vanor och kan även påverka hur barnens
närstående agerar. Inom äldreomsorgen kan personalen hjälpa brukarna att vara mer miljömedvetna i sina dagliga rutiner.
För att höja medvetenheten generellt om klimat- och energifrågor ska samtliga anställda på Kalmar kommun genomgå en
miljöutbildning. Miljöledningssystemet hjälper till att ha tydliga rutiner som säkrar kompetens inom miljöområdet.
Nuläge
Kalmar kommun har lång erfarenhet av att arbeta med olika typer av projekt som ska engagera till förändrade attityder och
beteende. Kommunen är och har varit aktiv i beteendeprojekt kring klimatfrågor. Det mest kända projektet är
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”Klimatpiloterna” som fick riksintresse. Därefter följde en bredare kampanj vid namn ”Klimatlöfteskampanjen” och sedan
”Hållbart liv hemma” som var ett initiativ från IKEA och Världsnaturfonden som kontaktade Kalmar kommun just för
vår erfarenhet av liknande kampanjer. Idag jobbar man främst med trafikfrågor, genom Kalmar Cykelstad och ”mobility
management”-åtgärder samt energieffektiviseringsfrågor i samband med det energieffektiviseringsarbete som pågår. Inom
samhällsplanering har man använt sig av dialogmöten för att fånga upp synpunkter från allmänheten. Kommunens
miljöhandläggare och klimat-, energi- och transportrådgivare påverkar också kommuninvånarnas beteende genom
rådgivning och tillsynsarbete.
Kommunen har också ett informationsuppdrag angående förändringar i det kommunala arbetet. Det ger kommunen ett
bra tillfälle att ta upp klimat- och energifrågor i ett naturligt sammanhang.
Uppföljning
Svårt att mäta beteendeförändring och dess orsaker. Kommunen följer till viss del upp antalet informations- och
rådgivningstillfällen samt antal deltagare men effekten av dem är svårare att mäta.
Fortsatt arbete
• Fortsätta att arbeta med beteendepåverkan och samarbeta med andra aktörer som vill förmedla klimat- och
energikunskap.
• Upprätta en kommunikationsplan för klimat- och energifrågorna. Kommunikationsenheten ska göra en översyn
av hur Kalmar kommun marknadsför sig generellt och där ska även marknadsföring och kommunikation av
klimat- och energifrågor integreras.
• Utveckla arbetet med dialogsamtal där allmänheten får ett forum att diskutera beslut om till exempel ett nytt
boendeområde.
• Hänga med i utvecklingen för att nå ut med vår information genom olika kanaler och forum.
• Se över rutinerna om hur vi kommunicerar med kvinnor respektive män. Öka medvetenheten om vilka vi når med
vilka typer av budskap.

Kommunala dokument
Programmet tar avstamp i de politiskt styrda dokumenten Vision 2020 9, den årliga budgeten 10 och översiktsplanen 11.
Det finns flera kommunala styrdokument och underlag som klimat- och energiprogrammet har koppling till, exempelvis:
-

-

-

-

-

Cykelbokslut
Energibalans 12
Energieffektiviseringsstrategi 13
Fördjupad översiktsplan 14
Miljöbokslut
Verksamhetsplan och budget
Vindkraftsplan 15

9 www.kalmar.se/Demokrati/Vad-vill-vi-i-Kalmar/vision-2020/
10 www.kalmar.se/Demokrati/Ekonomi/Budget/
11 www.kalmar.se/Demokrati/stadsutveckling-och-samhallsplanering/oversiktsplanering/
12 www.kalmar.se/miljo
13 www.kalmar.se/miljo
14 www.kalmar.se/Demokrati/stadsutveckling-och-samhallsplanering/oversiktsplanering/
15 www.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Styrdokument/Samhallsplanering/Vindkraftsplan.pdf
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-

Vision 2020
Översiktsplan

Det finns även en del dokument som är under konstruktion, där en koppling är viktig:
- Klimatanpassningsplan
- Plan för hållbara transporter
- Trafikbokslut

Nätverk och åtaganden
Att delta i nätverk är ofta förknippat med någon form av förbindelse där man delar en gemensam vision eller målsättning.
Kalmar kommun är med i flera nätverk inom klimat- och energiområdet, exempelvis:
-

Klimatkommissionen 16
Borgmästaravtalet – Covenant of Mayors
Union of Baltic Cities (UBC) 17
Nätverk inom SKL
Global compact

Information och genomförande
För att tydligt omsätta programmet i successiva handlingar ska vi framförallt använda vårt ordinarie styrsystem, det vill
säga vårt målarbete. Det innebär att uppdrag och ansvarsfördelningar för hela eller delar av målsättningar kommer att ske
kontinuerligt varje år i budgeten och uppföljning kommer att ske kontinuerligt varje år i årsredovisningen och
miljöbokslutet.

Uppföljning
För att klimat- och energiprogrammet ska kunna fungera långsiktigt behöver det vara aktuellt. Programmet ska uppdateras
nästa mandatperiod (2019) så att det överensstämmer med den politiska majoritetens visioner. Ansvarig för processen är
kommunstyrelsen.

16 www.rfkl.se/sv/Klimatsamverkan-Kalmar-lan/Om-Klimatsamverkan/
17 www.ubc.net
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Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen 2015 till kommunens revisorer
för granskning.
Bakgrund
Kommunledningskontorets ekonomienhet har upprättat årsredovisning för
2015. Årets resultat för kommunen uppgår till 62,5 miljoner kronor. Vid avstämning mot kommunallagens ”balanskrav” redovisas ett justerat resultat på
47,9 miljoner kronor. Det negativa balanskravsresultatet på 21,7 miljoner kronor från år 2014 är därmed återställt.
För kommunkoncernen – som omfattar Kalmar kommun, hel- och delägda
bolag, kommunalförbund samt bolag som kommunen har ett väsentligt inflytande över – redovisas ett resultat på 198,3 miljoner kronor.
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Årsredovisning

2015
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Femårsöversikt, kommunen
Femårsöversikt

2015

2014

2013

2012

2011		

		
						
Folkmängd, den 31/12

65 704

64 676

63 887

63 671

63 055		

						
Utdebitering*

33:18

33:18

32:68

32:68

32:43		

varav kommunen**

21:81

21:81

21:81

21:81

22:22		

3 134,0

3 003,3

2 989,3		

49 055

47 169

47 589		

48 204

45 056

48 600		

98,2

95,8

57,3

125,8

-87,3		

343,5

-28,6

339,4		

1 625,4

1 508,9

1 491,7		

720,2

687,2

587,2		

3 098,6

3 060,8

2 758,1		

1 540,3

1 483,1

1 357,3		

49,7

48,5

49,2		

2,8

3,3

-0,5		

75,5

99,7

4 795

4 592

		
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning i mnkr

3 337,3

3 199,8

		
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
per invånare i kr

50 793

49 474

		
Verksamhetens nettokostnader per invånare i kr

50 018

49 525

		
Nettokostnadsandel

98,1

99,9

102,9		

		
Årets resultat i mnkr

62,5

2,5

		
Investeringar i mnkr (netto)

335,7

276,8

		
Pensionsåtaganden i mnkr

1 635,5

1 651,5

		
Låneskuld i mnkr

1 005,0

705,2

		
Totala tillgångar i mnkr

3 495,4

3 116,6

		
Eget kapital i mnkr

1 605,2

1 542,7

		
Soliditet exkl pensionsskuld i procent

45,9

49,5

		
Soliditet inkl pensionsskuld i procent

5,2

2,0

		
Likviditet i procent

75,9

41,2

62,7		

		
Antal årsarbetare

4 977

4 870

4 518		

							
		
*Utdebitering redovisas exkl kyrkoavgift och begravningsavgift						
** Utdebiteringen för 2012 inkluderar skatteväxlingen om 41 öre avseende överflyttning av kollektivtrafiken till landstinget.
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Året som gått

Så har det än en gång blivit dags att summera ett år i Kalmar kommuns historia.
Det blev ett väldigt bra år!
• Vi ökade med över 1000 personer.
• Vi fortsatte ha att den lägsta arbetslösheten av våra jämförelsekommuner.
• Över 700 bostäder byggstartades.
• Vi blev Årets Sommarstad.
• Bokslutet blev klart mycket bättre än
budget.
Resultat
Årets resultat uppgick till 62,5 miljoner
kronor. Det är ett bra resultat. Också
kommunkoncernen redovisar väldigt bra
resultat. Givetvis är det inget självändamål i sig att en kommun ska göra stora
överskott men med tanke på de stora
investeringar som vi har framför oss så
måste vi ha hyggliga överskott.
Befolkning
Under 2014 satte Kalmar kommun nytt
rekord gällande befolkningsökning. År
2015 slog vi rekord igen och ökade med
drygt 1000 personer. Under de två senaste åren har vi därmed med råge slagit
vårt mål om att öka en procent årligen.
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Kalmar tillhör numera den grupp av residensstäder som växer mest. Det är också
glädjande att hela kommunen får del av
befolkningsökningen.

lysning. Under året invigde vi bland annat
en ny och efterlängtad sporthall i Ljungbyholm. Därmed har vi sporthallar i samtliga
delar av Kalmar kommun.

Bostäder
Sambandet mellan befolkningsökning
och bostadsbyggandet är av naturliga skäl
starkt. Under året var över 700 bostäder
i produktion vilket även det är nytt rekord för Kalmar. Av dessa är drygt hälften
hyresrätter. För att ytterligare få fram fler
bostäder har hela kommunen dammsugits på färdiga detaljplaner.

Näringsliv och arbetsmarknad
Återigen hade Kalmar kommun lägst arbetslöshet av våra jämförelsekommuner
och lägre än riket. Under året skrevs ett
nytt avtal med Arbetsförmedlingen om
ett tätare samarbete där vi har som gemensamt mål att halvera arbetslösheten
på fem år. Det lokala näringslivet fortsätter utvecklas och erbjuder en stor bredd
i arbetsutbudet. Inte minst de gröna
näringarna har tagit fart ordentligt och
utvecklas i allt snabbare takt. Kalmar
fortsätter inneha positionen som sydöstra
Sveriges ledande handelsstad.

Vi har under flera år jobbat stenhårt med
att öka vår planberedskap och kan nu
konstatera att Kalmar är en av de kommuner i landet där det byggs mest. Men
inget kommer av sig själv. Vi måste behålla denna nivå för att fortsätta öka antalet invånare.
Hela kommunen
Det är oerhört viktigt att skapa framtidstro och utveckling i hela Kalmar kommun. Detta arbete har varit framgångsrikt.
Bland annat har det gjorts satsningar på att
rusta upp landsbygdens vägar och gatube-

Linnéuniversitetet
Under 2014 fattade kommunfullmäktige
med stor majoritet beslut om Linnéuniversitetets placering i Ölandshamnen.
Kalmar är Sveriges nyaste och modernaste universitetsstad. Under året beviljades bygglov och i november fattade Linnéuniversitetets styrelse beslut att säga ja
till det nya bygget. Den investering som

universitetet gör är den största i Kalmar
sedan Ölandsbron byggdes. Det innebär
att Kalmar år 2020 kommer ha landets
modernaste universitet. Stödet från Kamparadstiftelsen kommer att vara en viktig
del för att fortsätta utveckla universitetet
och kommunen. Kommunen har dessutom sedan något år tillbaka en särskild
universitetsstrateg anställd för att ytterligare främja samarbetet mellan universitetet och kommunen.
Infrastruktur och kollektivtrafik
Under 2015 invigdes ytterligare en pendeltågsstation. Den här gången i Trekanten. Liksom den i Smedby och andra
tillhörande mötesstationer på Kust- till
kustbanan blir den en starkt bidragande
till att knyta ihop Kalmar i en gemensam
arbetsmarknadsregion med Växjö, Karlskrona och Oskarshamn.
Kalmar – den tillgängliga kommunen
Det ska vara enkelt för invånarna i Kalmar att komma i kontakt med kommunen. En väg in och ett vänligt och professionellt bemötande är ett absolut krav
som ska ställas. Kommunens kontaktcenter utvecklades under 2015 och vi är i dag
en av de mest tillgängliga kommunerna i
landet. Den positionen måste vi behålla.
Ekologiska Kalmar
Kommunens inköp av ekologisk och
närproducerad mat ökar och är nu 60,4
procent, varav 27 procent är ekologisk
mat, vilket innebär att vi uppnår målet.
Under året fick vi pris av Svensk Fågel för
att vi är den kommun som använder mest
svensk kyckling i våra kök. Vi har startat
en samlastningscentral för att minska antalet transporter och kunna samordna varutransporter till kommunens verksamheter. Detta underlättar för lokala och

Johan Persson (S)

kommunstyrelsens ordförande

mindre producenter att leverera varor till
kommunen. Vi har också en upphandlingspolicy som är en av landets skarpaste. Den innehåller en uppförandekod
med bland annat krav på svenska kollektivavtal, meddelarfrihet, djurskyddsregler
och etiska krav. Allt fler cyklar i Kalmar
och arbetet med att utveckla Kalmar
Cykelstad fortsätter liksom arbetet med
kustmiljöfrågorna. Vi har även sjösatt
vårt stora projekt med energieffektivisering av kommunala fastigheter, ett av
landets största i sitt slag. Ett internt miljöutbildningspaket är också framtaget för
alla kommunanställda.
Socialt hållbara Kalmar
Kalmar kommun har tagit väldigt tydliga
mål för skolan och omsorgen. Inom några
år ska Kalmar vara bland landets bästa inom
dessa områden. I Lärarförbundets rankning
över bästa skolkommun kom Kalmar 2015
på plats 22 av landets 290 kommuner. Under 2016 kommer både skolan och äldreomsorgen tillföras kraftigt ökade resurser.
Vi bygger kraftigt ut antalet platser på
kommunens vård- och omsorgsboenden.
Under 2015 rankades vi av PRO till 11e
bästa äldrekommunen i landet.
Arbetet med jämställdhet fortsätter och
är en prioriterad fråga. Under 2015 utsågs Kalmar till en av sju modellkommuner i landet för att ännu mer utveckla och
sprida jämställdhetsarbetet.
Kalmar kommun har tagit flera stora kliv
framåt när det gäller förbättrad integration. SFI har förändrats och är nu mer
inriktad på individen. Vi bildade ett integrationsråd med företrädare för civilsamhället. Nyckeln för oss och landet är
snabbare integration. Då kanske vi även

Dzenita Abaza (S)
kommunalråd

kan klara kompetensförsörjningen för
hela vårt län. Vi ska skapa förutsättningar
för ett inkluderande mottagande där
vi tar tillvara varje persons resurser och
samtidigt ger en mångfald som bidrar till
individens, samhällets och kommunens
utveckling.
Evenemangsstaden Kalmar
Efter att under flera år placerat sig högt
i rankingen Årets sommarstad så blev vi
nummer ett år 2015. Utvecklingen av
Kalmar som turist- och evenemangsstad
har varit helt otrolig. För fjärde gången
i rad genomfördes Kalmar Ironman och
liksom tidigare år blev arrangemanget en
succé. Eliten av Sveriges komiker fortsatte sina uppskattade föreställningar i
Krusenstiernska. Kalmar stod även som
arrangör för beach-SM i fotboll. Andra
årliga evenemang som upprepades var
Musik på Larmtorget, Kalmar Stadsfest
och stadsvandringar på Kvarnholmen.
Allt detta har närmast blivit institutioner
i sommarstaden Kalmar.
Ett stort tack!
Med facit i hand kan vi konstatera att vi
får goda betyg för den kommunala verksamheten. Det är också särskilt roligt att
Kalmarborna vill rekommendera sina
vänner och bekanta att flytta till Kalmar.
Lika roligt är det att vi har lägre arbetslöshet än våra jämförelsekommuner. Men
givetvis får vi aldrig bli nöjda. Arbetslösheten ska ner ytterligare. Varken Kalmar
eller Sverige har råd att låta människor gå
sysslolösa mot sin vilja.
Slutligen vill vi ge en mycket stor eloge
och ett stort TACK till alla anställda och
förtroendevalda i Kalmar kommun för
ett engagerat arbete under 2015!

Anders Andersson (C)
kommunalråd

Bertil Dahl (V)
kommunalråd

5

6

Förvaltningsberättelse

Vår omvärld
Kommunens verksamhet påverkas ständigt av förändringar i omvärlden. Det
internationella ekonomiska läget, näringslivets och arbetsmarknadens utveckling, politiska beslut av riksdag och
regering samt utvecklingen i regionen är
exempel på förutsättningar som på olika
sätt påverkar kommunens utveckling. I
detta avsnitt beskrivs kort några av dessa
förutsättningar. De grundas i de senaste
bedömningarna som gjorts av Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL).
Samhällsekonomin
Brasilien, Kina och Ryssland är stora tillväxtländer vars ekonomier nu bromsar in
kraftigt. Det stora prisfallet på olja och gas
pressar ekonomin i flera länder och gör att
inflationen ligger på mycket låga nivåer.
USA visar dock upp en hygglig tillväxt
i likhet med de stora europeiska ekonomierna i Tyskland och Storbritannien.
Till stor del är det investeringarna som
håller farten uppe i den svenska ekonomin. Ett historiskt sett lågt ränteläge gör
det billigt att låna. En stor del av investeringarna görs i byggsektorn och framöver bedöms byggandet bli fortsatt stort då
den kraftiga befolkningsökningen driver
upp efterfrågan på fler bostäder. Hushållens konsumtion är fortsatt dämpad, vilket medför sparandets andel av hushållens
disponibla inkomst är stor. Det kan vara
ett uttryck för en osäkerhet kring förväntningarna på den framtida utvecklingen.
Riksbanken har fortsatt med linjen att
hålla den svenska kronan svag för att dels
stödja exportindustrins konkurrenskraft
och dels styra mot en högre inflation i
enlighet med målet om 2 procent. Antalet sysselsatta på arbetsmarknaden liksom antalet arbetade timmar i samhället
har ökat. Samtidigt har antalet personer
i den totala arbetskraften ökat i samma
utsträckning, varför arbetslösheten endast minskat marginellt. Prognosen är en
sjunkande arbetslöshet framöver.

Kommunsektorns ekonomi
Det samlade resultatet för Sveriges kommuner beräknas bli cirka 7 mdkr 2015.
Då ingår en engångsintäkt av återbetalda premier från AFA Försäkring med
3,5 mdkr. Spridningen i resultat mellan
kommunerna är dock relativt stor. Sett
till de senaste fyra åren har i genomsnitt
13 procent av kommunerna haft negativa resultat. Samtidigt har 48 procent
av kommunerna klarat riktvärdet för god
ekonomisk hushållning, det vill säga ett
resultat som överstiger två procent av intäkterna från skatter och bidrag.
De riktade statsbidragen fortsätter att
öka i omfattning. De avser främst barnomsorg, skola och äldreomsorg. I sig är
resurserna välbehövliga, men samtidigt
ger riktade statsbidrag sämre planeringsförutsättningar för kommunerna
än generella statsbidrag. Även de generella bidragen behöver räknas upp för att
kompensera för kostnadsutvecklingen
och det ökade demografiska trycket på
kommunala verksamheter.
Den senaste tioårsperioden har de demografiska förändringarna inneburit årliga

ökningar av resursbehoven med cirka 0,5
procent. De närmaste tre åren förväntas
ökningen vara i genomsnitt 1,6 procent
årligen, vilket är en kraftig ökning. Ökningen är som störst inom skolans område. En stor andel av befolkningsökningen utgörs av flyktingmottagandet,
som ställer ökade krav på många verksamheter. För kommunerna är det viktigt
att de ökade kostnader som det medför
kompenseras av höjda statliga bidrag.
De totala kostnaderna i kommunsektorn
ökar dock ännu mer än de demografiska
behoven och bedöms vara cirka 2,3 procent per år under de närmaste åren.
Behovet av investeringar kommer fortsatt att vara stort inom kommunsektorn.
Sektorns årliga investeringar har fördubblats från 24 mdkr 2004 till 48 mdkr
2014. Verksamhetslokaler, infrastruktur
och idrottsanläggningar etc. behöver
dels byggas ut till följd av en ökande
befolkning, och dels behöver gamla anläggningar från 1960- och 70-talen nu
ersättas.

Årlig procentuell förändring, valda nyckeltal
Ekonomirapporten okt 2015 och
SKL cirkulär 15:42		2014

2015

2016

2017

2018

Skatteunderlagsprognos december		3,2

4,9

5,4

4,4

4,6

Befolkningsökning, riket		1,1

1,4

1,5

1,5

1,2

Prisindex kommunal verksamhet (PKV)		2,3

2,6

3,1

3,3

3,4

Bruttonationalprodukt (BNP)		2,3

3,4

3,6

2,4

2,2

Arbetade timmar i samhället 		1,9

0,9

1,6

1,0

0,9

Timlöneökning i samhället		1,9

3,0

3,2

3,4

3,5

Konsumentprisindex (KPI)		
- 0,2

0,1

1,4

2,9

3,1

Realt skatteunderlag		1,4

1,9

2,7

1,4

1,1

Arbetslöshet		7,9

7,4

6,7

6,3

6,2

Reporänta vid årets slut		0,0

-0,4

0,0

1,0

1,8
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Det här är Kalmar
Arbetsställen
I december 2015 fanns det totalt cirka
6 818 arbetsställen – både huvudkontor och filialer inräknat – i kommunen,
enligt UC Selekt, i jämförelse med cirka
6 584 vid samma period förra året. Cirka
44 procent av huvudkontoren var registrerade som aktiebolag medan cirka
40 procent var registrerade som enskild
näringsverksamhet. Jämfört med riket
är andelen aktiebolag i kommunen 2,5
procent högre medan kommunens andel
enskilda näringsidkare är 4 procent lägre
än rikssnittet.
Enligt UC Selekt startades 394 nya företag under 2015, eller egentligen nya
arbetsställen (arbetsställen med juridisk
form aktiebolag, enskild näringsverksamhet, handels- och kommanditbolag),
i jämförelse med 398 nya arbetsställen
året innan. Cirka 40 procent är tjänsteföretag, vilket är en minskning med ungefär 5 procent jämfört med året innan.
Handel och restaurang står för cirka 18
procent av andelen nystartade företag
(15 procent 2014) och bygg och transport står för cirka 12 procent (13 procent
2014). Siffrorna när det gäller branschfördelning av nystartade företag följer i
stort sett rikssnittet. Den största skillnaden återfinns inom branschen tjänsteföretag, där Kalmar har cirka 3 procent
lägre andel jämfört med landet som helhet. Siffrorna när det gäller aktiva arbetsställen i kommunen, oavsett livslängd på
arbetsstället ser ungefär likadana ut och
följer rikssnittet på samma sätt som de
nystartade företagen.
Cirka 33 procent av de nya arbetsställena
som kom till under 2015 har en kvinnlig VD, kontaktperson eller innehavare,
vilket är en minskning med 2 procent i
jämförelse med 2014. Det är 1 procent
lägre än rikssnittet, precis som förra året.
Bortsett från de nystartade företagen har
Kalmar kommun cirka 3 procent lägre
andel kvinnligt drivna företag jämfört
med riket. Jämfört med 2014 är det ungefär samma nivåer.
Enligt UC ökade antalet konkurser i
kommunen med 24 procent under 2015
8

i jämförelse med förra året. Notera att
kommuntillhörigheten styrs av företagens sätesplacering vid konkurstillfället.
Antalet konkurser minskar i Sverige som
helhet, cirka 8 procent under 2015.
Trots ökningen av konkurser har nettotillväxten i Kalmar kommun under 2015
ökat till 3,8 procent (0,8 procent 2014),
det motsvarar en nettoökning av 227 antal företag.
Arbetstillfällen i Kalmar kommun
Under 2014 ökade antalet arbetstillfällen i Kalmar kommun med runt 300
personer. Männen stod för större delen
av ökningen, 73 procent eller 231 personer. Totalt var drygt 33 700 personer
sysselsatta (varav 16 640 män och 17 080
kvinnor) i slutet av 2014. Av dessa var
25 200 kalmarbor och knappt 8 500
bodde i en annan kommun. De näringsgrenar som sysselsätter flest personer är
vård och omsorg, handel, utbildning och
företagstjänster.
Mellan 2013 och 2014 som är det senaste redovisningstillfället ökade arbetstillfällena i kommunen med 0,9 procent.
Motsvarande ökning i riket är 0,8 procent. De näringsgrenar som ökat mest i
Kalmar under 2014 är tillverkning och
utvinning samt vård och omsorg. Tillverkning är även den näringsgren som
haft den största procentuella ökningen.
Sedan 2011, vilket är från det år vi har
jämförbara uppgifter, har vi haft en årlig
sysselsättningsökning. Sysselsättningen
har ökat med över 1 100 personer.
Kalmarbor med arbete
2014 fanns det knappt 31 500 kalmarbor med arbete, det vill säga sysselsatta
personer som är folkbokförda i kommunen oavsett var de arbetar (i eller utanför
kommunen). Det är något fler manliga
än kvinnliga kalmarbor med arbete. Under 2014 ökade antalet kalmarbor med
arbete med drygt 230 personer (varav
114 är män och 120 är kvinnor) eller 0,7
procent sedan året innan. Det är något
lägre än ökningen i riket (0,8 procent).
Sedan 2011, vilket är från det år vi har
jämförbara uppgifter, har vi haft en årlig
ökning av antalet kalmarbor med arbete.

Ökningen under perioden har legat på
drygt 800 personer.
Förvärvsfrekvens
Av alla kalmarbor i åldern 20–64 år var
det 77,7 procent som arbetade år 2014,
männen i högre utsträckning än kvinnorna. Kalmar har en något högre förvärvsfrekvens än riket, 77,7 procent mot
77,3 procent. De kvinnliga kalmarborna
har en något högre förvärvsfrekvens än
rikssnittet medan de manliga kalmarborna har en något lägre förvärvsfrekvens.
Jämfört med 2013 har förvärvsfrekvensen under 2014 ökat något för kvinnor
(från 76,8 till 77,0) medan den legat
stilla för männen.
Andelen kalmarbor 16 år och äldre som
arbetar är som högst i åldern 30–59 år.
Över 80 procent av kalmarborna, både
män och kvinnor, i den här åldern arbetar. Män har i regel något högre förvärvsfrekvens än kvinnorna i alla åldersgrupper
med undantag för de allra yngsta, 25–29
åringarna samt personer i åldern 55–59 år.
Uppgifter från 2013 visar att det är stor
skillnad på förvärvsfrekvensen mellan
kalmarbor födda i Sverige och kalmarbor
födda utanför Norden. Störst är skillnaden mellan kvinnor (80,3 procent för Sverigefödda kvinnor 20–64 år och 53,3 procent för kvinnor födda utanför Norden).
Pendling
År 2014 pendlade 8 500 personer boende utanför kommunens gränser in
till Kalmar kommun för att arbeta. Det
innebär att var fjärde person som arbetar
i Kalmar kommun bor i en annan kommun. Runt 6 250 personer eller 20 procent alla förvärvsarbetande kalmarbor
pendlar ut från kommunen för att arbeta. Det är ungefär lika många män som
kvinnor som pendlar in till kommunen
för att arbeta. Däremot är det fler män än
kvinnor som pendlar ut från kommunen.
Inpendlarna kommer i mycket hög utsträckning från grannkommunerna. 75
procent av alla som pendlar in till kommunen kommer från Mörbylånga, Nybro,
Borgholm, Torsås eller Mönsterås. Störst
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är inpendlingen från Mörbylånga. Många
utpendlare pendlar också till grannkommunerna men hela 36 procent av utpendlingen går utanför länet och då främst till
Stockholms, Kronobergs, Skåne och Blekinge län. Som jämförelse kan nämnas att
17 procent av alla inpendling sker från personer som bor utanför länets gränser.
Rekordstor folkökning
Under 2015 ökade folkmängden i Kamar
kommun med 1 028 personer till 65 704
personer. Det är den största folkökningen
sedan SCB började med den moderna
befolkningsstatistiken 1968. Även när ökningen sätts i relation till folkmängden är
det en rekordökning, 1,59 procent. Folkmängden i Sverige som helhet ökade med
1,06 procent. I Sverige som helhet är nu
antalet män fler än antalet kvinnor medan
kvinnorna fortfarande är fler än männen
i Kalmar kommun. Folkökningen i Kalmar berodde liksom flera tidigare år både
på ett födelseöverskott och på ett flyttöverskott. Flyttöverskottet stod för större
delen, över 80 procent, av ökningen 2015.

än utflyttade mot samtliga kommuner i
länet och högst var flyttöverskottet mot
Nybro. Däremot är det fler som flyttar
från Kalmar till övriga Sverige än tvärtom och så har det varit i många år. Störst
flyttförluster har vi liksom tidigare år
mot de tre storstadslänen samt i år även
mot Kronoberg. Vi brukar ha fler inflyttade än utflyttade från Kronoberg men
alltså inte i år (2015).
I Sverige som helhet var folkökningen
rekordhög 2015. Invandringsöverskottet utgjorde 77 procent av folkökningen.
Men även fler födda än döda bidrog till
ökningen. Samtliga län utom Norrbotten uppvisade en folkökning 2015 och
239 av Sveriges 290 kommuner gjorde
det. I tre kommuner var folkmängden
oförändrad. Främsta anledningen till
kommunernas folkökning var den höga
invandringen till Sverige.

Demografiska förändringar
De närmaste åren finns det områden där
de demografiska förändringarna får genomslag enligt Kalmar kommuns befolkningsprognos. Antal barn i 1–5-årsåldern
antas öka de närmaste 10 åren. Kulmen
nås någon gång i mitten på 2020-talet. Antalet barn i grundskoleålder ökar
snabbt i antal. De höga födelsetalen har
nu fått genomslag i grundskolan. Antalet personer i gymnasieålder (16-19 år)
har minskat i flera år och minskningen
kommer att pågå ett par, tre år till innan
utvecklingen vänder. De unga vuxna blir
färre medan 25-34 åringarna blir fler vilket till exempel kan öka trycket på villamarknaden. Antalet 80 år och äldre ökar
i Kalmar kommun men det är inte förrän
efter 2020 som den stora ökningen väntas i denna åldersgrupp.

Många födda
806 barn föddes under 2015. Det är en
ökning med 54 barn jämfört med föregående år och det högsta antalet födda
sen 1993. I riket föds alltid något fler
pojkar än flickor medan det har varierat
i Kalmar. 2015 föddes något fler flickor
än pojkar. Under 2015 dog 636 personer
vilket är fler än året innan men ligger i
nivå med snittet för de senaste åren.
Rekordhög inflyttning och rekordhögt flyttöverskott
Aldrig tidigare har så många flyttat till
kommunen som 2015. Samtidigt minskade utflyttningen jämfört med 2014.
Sammantaget gjorde detta att flyttöverskottet (fler inflyttade än utflyttade) var
rekordhögt. 843 fler personer flyttade till
än från kommunen 2015. Tidigare rekordet, från 2014, låg på 587 personer. En
förklaring till det högre flyttöverskottet i
år ligger i ett högre flyttöverskott mot övriga kommuner i länet och utlandet. Det
är främst inflyttningen från utlandet och
från andra kommuner i länet som har
ökat. Kalmar kommun har fler inflyttade
9
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Politik och påverkan
Kommunfullmäktige

Revisionen
Kalmarsunds Gymnasieförbund

Valnämnd

67,3 %

Överförmyndarnämnd
Kommunledningskontor

Kalmarsundsregionens Renhållare

49 %

Kommunstyrelse

Kalmar Kommunbolag AB

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadskontor

Kalmarhem AB
Kalmar Vatten AB
KIFAB AB
Kalmar Hamn AB
Kalmar Öland Airport AB
Destination Kalmar AB
Kalmar Science Park AB 92,5 %
Kalmar Energi Holding AB 50 %

Servicenämnd

Serviceförvaltning

Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsförvaltning

Barn- och ungdomsnämnd

Barn- och ungdomsförvaltning

Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län

Omsorgsförvaltning

Omsorgsnämnd

Kommunens politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nio nämnder och en gemensam nämnd.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige, kommunens riksdag,
är det högsta beslutande organet i kommunen. De 61 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år. Fullmäktige fattar
beslut i principiella frågor och ärenden av
större vikt. Fullmäktige bestämmer också
vilka nämnder som ska finnas, vad nämnderna ska göra samt utser ledamöter och
ersättare till nämnderna.
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Socialnämnd

Socialförvaltning

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsförvaltning

Kommunfullmäktige sammanträder i regel sista måndagen i varje månad utom
juli. Sammanträdena är offentliga och alla
är välkomna att lyssna på beslut och debatt. Vid ett par tillfällen per år hålls information om kommunens verksamhet.
Mandatfördelning 2014–2018
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Vänsterpartiet
Moderata samlingspartiet
Folkpartiet liberalerna
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

28
5
3
9
4
4
2
6

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är kommunens regering
och består av 15 politiskt tillsatta ledamöter
som bereder ärenden till fullmäktige, verkställer fullmäktiges beslut, samordnar de kommunala nämndernas verksamhet samt svarar för
kommunens ekonomi. Inom kommunstyrelsen finnas ett arbetsutskott, ett planutskott
och en personaldelegation. Arbetsutskottet
bereder ärenden som rör ekonomisk planering och organisationsutveckling. Planutskottet beslutar om prioritering av planarbete
och är kommunstyrelsens beredande organ
för översiktsplan, miljö- och naturresursplanering samt- mark- och exploateringsfrågor.
Personaldelegationen tar tillvara kommunens
intressen i löne- och avtalsfrågor.
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Hel- och deltidsengagerade politiker

Johan Persson (S)

Dzenita Abaza (S)

Anders Andersson (C)

Kommunstyrelsens ordförande och ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott
och i Kalmar Kommunbolag AB.

Kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott,
Kalmar Kommunbolag AB och kommunstyrelsens personaldelegation samt ordförande i Kalmarsunds gymnasieförbund.

Kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen, ordförande i kommunstyrelsens
arbetsutskott samt i Kalmar Kommunbolag AB.

Ansvarar för att följa den ekonomiska
utvecklingen, näringslivs‐ och sysselsättningsfrågor, internationella frågor, kustmiljöfrågor, samhällsbyggnadsnämnden, omsorgsnämnden, kultur och fritidsnämnden
samt styrelsen för vuxenutbildning

Ansvarar för att följa socialnämnden,
överförmyndarnämnden, barn- och ungdomsnämnden, Södermöre kommundelsnämnd, servicenämnden, arbetsmarknadsfrågor, demokratifrågor, folkhälsofrågor
och integrationsfrågor.

Ansvarar för att följa Kalmar Kommunbolag AB med dess dotterbolag, Kalmarsunds Gymnasieförbund, landsbygdsutveckling, övergripande fysisk planering
samt miljö och hållbar utveckling.

Bertil Dahl (V)

Christina Fosnes (M)

Inger Hilmansson (FP)

Kommunalråd och kommunstyrelsens 2:a
vice ordförande, ordförande i kommunstyrelsens personaldelegation samt ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Oppositionsråd och 1:e vice ordförande
i kommunstyrelsen och vice ordförande i
kommunstyrelsens arbetsutskott samt vice
ordförande i Kalmar Kommunbolag AB.

Ansvarar för att följa personalfrågor, jämställdhetsfrågor, demokratifrågor, folkhälsofrågor, integrationsfrågor samt miljö
och hållbar utveckling.

Följer utvecklingen inom ekonomi, samhällsutveckling, sociala frågor, internationella frågor, regionfrågor samt demokratifrågor.

Oppositionsråd och ledamot i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, Kalmar Kommunbolag AB samt
vice ordförande i kommunstyrelsens personaldelegation.
Följer utvecklingen inom demokrati, sociala frågor, barn och ungdomar, utbildning, näringsliv, miljö samt övergripande
fysisk planering.
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FOKUSOMRÅDE – ORDNING
OCH REDA I EKONOMIN

I kommunallagens bestämmelser står skrivet att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på lång
och kort sikt. Varje generation av invånare
ska bära kostnaderna för den service som
vi själva beslutar om och som vi själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska
kunna återbetalas. Fokusområdets text i
sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan
med budget 2015 och ekonomisk planering för 2016-2017, sid 6-7.
Kommentar
God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning
i sin verksamhet, på både kort sikt (att
hushålla i tiden) och lång sikt (att hushålla över tiden). Grundtanken bakom
begreppet god ekonomisk hushållning,
är att varje generation av invånare ska
bära kostnaderna för den service som
de själva beslutar om och konsumerar,
samt att ekonomiskt utrymme finns för
12

att ersätta tidigare gjorda investeringar.
Ekonomin ska vägas mot verksamheten
på kort sikt, och verksamhetens behov i
nuläget ska vägas mot verksamhetens behov i framtiden. En viktig förutsättning
för god ekonomisk hushållning är att det
finns balans mellan löpande intäkter och
löpande kostnader. Balanskravet innebär
att intäkterna ska överstiga kostnaderna.
Om förbrukningen ett år överstiger intäkterna innebär det att kommande år,
eller kommande generationer, måste
betala för denna överkonsumtion. En
ekonomi i balans samt en väl fungerande
uppföljning och utvärdering av ekonomi
och verksamhet är nödvändiga förutsättningar för att kommunen ska kunna
leva upp till kravet på god ekonomisk
hushållning. Kravet på god ekonomisk
hushållning är överordnat balanskravet.
Detta innebär att det inte är tillräckligt
att i resultatet uppnå balanskravet, utan
för att kravet på en god ekonomisk hushållning ska vara uppfyllt bör resultatet

ligga på en nivå som realt sett konsoliderar ekonomin på kort och lång sikt. Begreppet god ekonomisk hushållning har
två perspektiv; ett finansiellt perspektiv
och ett verksamhetsperspektiv.
Det finansiella perspektivet
Det finansiella perspektivet innebär
bland annat att varje generation själv ska
bära kostnaderna för den service som den
konsumerar, det vill säga ingen generation ska behöva betala för det som en
tidigare generation har förbrukat. Kommunen måste ange en ambitionsnivå för
den egna finansiella utvecklingen och
ställningen i form av finansiella mål. För
det finansiella perspektivet har kommunfullmäktige i budget 2015 satt två mål,
dels om nettokostnadsandelen och dels
om självfinansiering av investeringar.
Målen uttrycks som genomsnitt över
en rullande femårsperiod för att dämpa
effekten av snabba uppgångar och nedgångar för ett enskilt år. En tumregel
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i kommunsektorn är att resultatet bör
uppgå till minst två procent av de samlade intäkterna från skatt, generella
statsbidrag och utjämning för att god
ekonomisk hushållning ska anses uppnådd. Med tanke på de utmaningar som
sektorn nu möter i form av ökade volymer och kostnader samt att de generella
statsbidragen inte räknas upp i samma
takt gör att bedömningen är att sektorn
inte kommer att klara denna resultatnivå de närmaste åren. Kalmar är en
bland andra kommuner som justerat ned
målsättningen till en procent. Samma
förhållande gäller kring målet om självfinansiering. Den långsiktigta strävan är
att investeringar fullt ut finansieras med
egna medel. I det korta perspektivet är
dock behovet av investeringar så stort,
både till följd av ökad befolkning och
av behovet att ersätta äldre anläggningar
att det kan motivera en lägre självfinansieringsgrad. Det nu gällande målet för
Kalmar är en självfinansiering om 50
procent.
Verksamhetsperspektivet
Verksamhetsperspektivet tar sikte på
att kommunen ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att kunna skapa
förutsättningar för en god ekonomisk

Fullmäktigemål - Nettokostnaderna

hushållning. För att säkerställa detta
krävs ett klart samband mellan resurser,
prestationer, resultat och effekter. För
verksamhetsperspektivet har kommunfullmäktige i budget 2015 satt ett mål
om att verksamheten ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Ett arbete pågår, såväl centralt som ute i verksamheterna, kring utveckla metoder för
att kunna påvisa ändamålsenlighet och
kostnadseffektivitet bland annat med
stöd av indikatorer/nyckeltal. Kommunfullmäktige fastställde i budgeten för
2015 14 övergripande mål för kommunkoncernen. Utgångspunkten är visionen
Kalmar 2020. Målen inordnades under
de fem fokusområdena; Ordning och
reda i ekonomin, Ett grönare Kalmar, Ett
växande attraktivt Kalmar, Hög kvalitet
i välfärden samt Verksamhet och medarbetare. Fullmäktigemålen pekar ut en
färdriktning och en ambition inom valda
områden. Nämnder och styrelser har sedan brutit ned dem till nämndsmål och
aktiviteter för den egna verksamheten.
Av de 14 målen bedöms 12 uppnås helt
eller delvis, vilket motsvarar 86 procent.
Motsvarande andel 2014 var 71 procent.
Förvaltningar och bolag har under 2015
arbetat med 31 uppdrag som kommunfullmäktige delat ut. Vid årets slut bedöms 14 uppdrag som genomförda och

resterande 17 som pågående och kommer att hanteras vidare i uppföljningarna
under 2016. En annan viktig faktor är
god prognossäkerhet och budgetföljsamhet. Det kan anses vara ett mått på organisationens förmåga att anpassa verksamheten efter ledningens beslut, givna
ramar och ändrade förutsättningar.
Samlad bedömning över god ekonomisk hushållning
De två målen under det finansiella perspektivet uppnås. Målet under verksamhetsperspektivet bedöms som delvis uppnått. Trenden är positiv, då den negativa
standardkostnadsavvikelsen är minskande och placeringen inom flera av mätetalen i Kommunens Kvalitet i Korthet
(KKiK) är stigande. Av de övergripande
fullmäktigemålen inom de fem fokusområdena bedöms en hög andel (86 %) som
uppfyllda helt eller delvis vilket stärker
bilden av en ändamålsenlig verksamhet.
Nämnderna uppvisar en god budgetföljsamhet. Den samlade bedömningen blir
att Kalmar kommun har en god ekonomisk hushållning.

Nettokostnaderna ska begränsas till högst 99 procent av skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning över en rullande femårsperiod.
Kommentar
Målet är uppfyllt. Nettokostnadsandelen över den rullande femårsperioden 2015 2011 är 99,0 procent, en försämring med 0,2 procentenheter jämfört med femårsperioden 2014 - 2010 (98,8 procent).

Fullmäktigemål - Investeringarna

Investeringarna ska självfinansieras till minst 50 procent över en rullande
femårsperiod.
Kommentar
Målet är uppfyllt. Självfinansieringsgraden över den rullande femårsperioden 2015
- 2011 är 59,5 procent, en förbättring med 5,1 procentenheter jämfört med femårsperioden 2014 - 2010 (54,4 procent).
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Fullmäktigemål - Ändamålsenlig
och kostnadseffektiv verksamhet

Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.
Kommentar
Detta första år med målet har nämnderna inte formulerat egna mål eller lämnat kommentarer som med dessa ger förutsättningar att uttala måluppfyllelse. Denna uppföljning grundar sig därför på två mätningar, dels ”Kommunens kvalitet i korthet”
(KKIK) för 2015 och jämförelse mellan standarkostnad och verklig kostnad för 2014.
Syftet med KKiK är att bidra med en bild av en kommuns ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet. Metoden är att jämföra deltagande kommuners värden och rangordna resultaten. I mätningen 2015 deltog 240 kommuner. Mätningen omfattar totalt
42 nyckeltal som redovisas under perspektiven - tillgänglighet, trygghet, delaktighet,
effektivitet och samhällsutvecklare. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner efter sina resultat, ”grön” om man tillhör de bästa 25 procenten, ”gul” om man tillhör
de mittersta 50 procenten och ”röd” om man tillhör de sämsta 25 procenten. För
Kalmar kommun är utfallet i mätningen 2015 den att 43 procent av nyckeltalen är
”gröna”, 47 procent är ”gula” och endast 10 procent är ”röda”. Starkaste perspektiven
är tillgänglighet och samhällsutvecklare och de svagaste perspektiven är effektivitet och
trygghet. Standardkostnad för olika verksamheter används i kostnadsutjämningen
och är den beräknade kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en genomsnittlig nivå i fråga om ambitioner och effektivitet och med hänsyn
tagen till kommunens struktur (demografi etc.). Kalmar kommun redovisar 2014 en
högre kostnad jämfört med standardkostnaden med 5,9 procent (2013: 7,3 procent)
eller 122 mnkr (2013: 145 mnkr). På två år (2012-2014) har det kostnadsutfallet
minskat med 32 mnkr från 154 mnkr till 122 mnkr över standardkostnad, och avvikelsen därmed minskat från 8,0 procent till 5,9 procent. Under samma tidsperiod har
genomsnittsavvikelsen för jämförelsekommunerna KKVH (Karlskrona, Kristianstad,
Växjö, Halmstad) ökat från 1,9 % till 2,2%. Med hänvisning till avvikelsen mot
standardkostnaden och resultatet i KKIK är bedömningen att målet delvis är uppfyllt.
För att målet i sin helhet ska anses vara uppfyllt bör resultaten i KKiK vara högre med
hänvisning till den högre kostnadsnivån.

Uppdrag - Koncentrerad administration

Genomförd

Uppdrag - Kost och IT

Genomförd
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Kommunstyrelsen får i uppdrag att koncernövergripande utreda förutsättningar
för, och effekter av, att koncentrera administrativa stödfunktioner som till exempel ekonomi- och löneadministration.
Kommentar
Förvaltningscheferna har tagit fram en 8-punktslista (finns utlagd på intranätet). Beslut är taget att
på sikt genomföra koncentrerad administration för löner och ekonomi. Samverkan genomförd.

Servicenämnden får i uppdrag att utreda och erbjuda Kalmarsunds gymnasieförbund möjligheten att införliva förbundets verksamheter vad gäller kost och
IT i vår kommunala organisation. Målet är en effektivare organisation i sin helhet som tillvaratar möjliga kostnadseffektiviseringar.
Kommentar
Erbjudande enligt uppdraget är överlämnat till Kalmarsunds gymnasieförbund. Gymnasieförbundet avböjer erbjudandet efter en analys med följande slutsatser
• Det kan inte påvisas att erbjudandet om att överlämning av IT-verksamhet skulle
leda till ökad måluppfyllelse i det pedagogiska uppdraget.
• Det kan inte påvisas att erbjudandet om överlämning av kostverksamheten skulle
leda till ökad måluppfyllelse beträffande kvalitet, upplevelse och mångfald när
det gäller kost.
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Finansiell analys
Modell
För att kartlägga och analysera resultat,
utveckling och ställning för Kalmar kommun används en finansiell analysmodell
som utvecklats av Kommunforskning i
Västsverige. Modellen utgår från fyra
viktiga finansiella aspekter. Dessa är det
finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella utvecklingen.
Målsättningen är att utifrån dessa perspektiv identifiera finansiella möjligheter
och problem för Kalmar, och därigenom
kunna klargöra om kommunen har en
god ekonomisk hushållning som föreskrivs i kommunallagen.
Resultat och kapacitet
Årets resultat för 2015 uppgår till 62,5
mnkr, en förbättring jämfört med genomsnittet för åren 2011 - 2014 med
37,9 mnkr. Årets resultat, exklusive
jämförelsestörande poster, uppgår till
38,9 mnkr, en förbättring jämfört med
genomsnittet för åren 2011 - 2014 med
60,8 mnkr.
Relateras årets resultat för 2015 till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning redovisar kommunen ett resultat på 1,9 procent, en förbättring jämfört
med genomsnittet för åren 2011 - 2014
med 1,1 procentenheter.
Exkluderas jämförelsestörande poster
(främst realisationsvinster vid försäljning
av fastigheter) uppgår årets resultat för
2015 till 1,2 procent av skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning, en
förbättring jämfört med genomsnittet
för åren 2011 - 2014 med 1,9 procentenheter.
En grundläggande förutsättning för att
uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är att balansen mellan
löpande intäkter och kostnader är god.
Ett djuplodande mått på denna balans
är nettokostnadsandelen, som innebär
att samtliga löpande kostnader relateras
till skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämning. Redovisas en nettokostnadsandel under 100 procent har kom-

Årets resultat
mnkr		2015

2014

2013

2012

2011

Årets resultat

62,5

2,5

57,3

125,8

-87,3

Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster

38,9

-37,5

-18,5

-55,8

24,2

1,9

0,1

1,8

4,2

-2,9

Årets resultat exkl. jämförelsestörande
poster/skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämning (%)		 1,2

-1,2

-0,6

-1,9

0,8

%		2015

2014

2013

2012

2011

Verksamhetens nettokostnader		94,2

96,7

96,9

97,2

95,0

Jämförelsestörande poster		-0,7

-1,3

-2,9

-6,0

3,7

Årets resultat/skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning (%)		

Nettokostnadsandel

Avskrivningar		4,9

4,7

4,3

4,3

3,8

Finansnetto		-0,3

-0,2

-0,1

0,3

0,4

Nettokostnadsandel		98,1

99,9

98,2

95,8

102,9

munen en positiv balans mellan löpande
kostnader och intäkter. En tumregel i
kommunsektorn är att nettokostnadsandelen inte bör överstiga 98 procent för
att god ekonomisk hushållning ska anses
vara uppnådd. Sett över en längre tidsperiod bedöms denna nivå samtidigt ge
förutsättningar att finansiera ny- och reinvesteringar med egna medel.

Andelen jämförelsestörande poster uppgår
till -0,7 procent, en försämring jämfört
med genomsnittet för åren 2011 - 2014
med 0,9 procentenheter.

Nettokostnadsandelen för 2015 uppgår
till 98,1 procent, en förbättring jämfört
med genomsnittet för åren 2011 - 2014
med 1,1 procentenhet.

Slutligen andelen finansnetto som uppgår
till -0,3 procent, en förbättring jämfört
med genomsnittet för åren 2011 - 2014
med 0,2 procentenheter.

Andelen avskrivningar uppgår till 4,9
procent, en försämring jämfört med genomsnittet för åren 2011 - 2014 med 0,6
procentenheter.

När andelarna analyseras framgår det
att andelen verksamhetens nettokostnader
uppgår till 94,2 procent, en förbättring
jämfört med genomsnittet för åren 2011
- 2014 med 2,3 procentenheter.
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Kalmar kommuns samlade investeringsvolym, brutto, under 2015 uppgick till
362,5 mnkr, vilket är 39,3 mnkr högre
än genomsnittet för åren 2011 -2014.
Självfinansieringsgraden hämtas från finansieringsanalysen (kassaflödet från den
löpande verksamheten/kassaflödet från
investeringsverksamheten). Blir talet 100
procent eller mer innebär det att kommunen har självfinansierat samtliga investeringar och därmed inte behövt låna till
investeringarna och samtidigt stärkt det
långsiktiga finansiella handlingsutrymmet.
Självfinansieringsgraden för 2015 uppgår till 59,4 procent, en försämring jämfört med perioden 2013 - 2014 med 3,2
procentenheter.
Risk – kontroll
Enligt finanspolicy ska vid upplåning
och omsättning av lån väljas sådana former att krav på låg risk tillgodoses och
att lägsta möjliga finansieringskostnad
erhålls. För att begränsa finansieringsrisken, att inte kunna erhålla likvida medel,
är strävan att den återstående genomsnittliga löptiden ska vara minst 1,5 år.
Valutarisk ska inte tas, sker upplåning i
utländsk valuta ska denna risk försäkras
bort. För att begränsa ränterisken, att
förändring av det allmänna ränteläget
påverkar räntekostnaden i negativ riktning, är strävan att den genomsnittliga
räntebindningstiden ska vara minst 1 år
och högst 3 år.
Kommunens samlade låneskuld till kreditinstitut uppgår till 975,0 mnkr per
den 31 december 2015. Den genomsnittliga låneskulden under 2015 uppgick till 761,6 mnkr till en snittränta om
1,39 procent. Skuldportföljens genomsnittliga kapitalbindning är på 1,76 år
och den genomsnittliga räntebindningen
är 0,78 år. Av portföljen har 59,0 procent
en kapitalbindning på 1 år eller kortare
och 79,5 procent har en räntebindning
på 1 år eller kortare.
Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. En
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Årets investeringar
Mnkr		2015

2014

2013

2012

2011

Investeringsvolym brutto		362,5

281,5

365,1

296,5

349,7

Investeringsvolym netto		335,7

276,8

343,5

-28,6

339,4

10,9

8,8

11,6

9,9

11,7

Självfinansieringsgrad
%		2015

2014

2013

2012

2011

Självfinansieringsgrad		59,4

67,0

58,6

518,9

5,3

Kassalikviditet
%		2015

2014

2013

2012

2011

Kassalikviditet		75,9

41,2

75,5

99,7

62,7

Soliditet
%		2015

2014

2013

2012

2011

Soliditet enligt balansräkningen		45,9

49,5

49,7

48,5

49,2

2,0

2,8

3,3

-0,5

Investeringsvolym/skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning (%)		

Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser

oförändrad eller ökande kassalikviditet
i kombination med en oförändrad eller
förbättrad soliditet är ett tecken på att
kommunens totala finansiella handlingsutrymme har stärkts.
Kassalikviditeten för 2015 uppgår till 75,9
procent, en förbättring jämfört med genomsnittet för åren 2011 – 2014 med 6,1
procentenheter. Likviditeten är god, vilket
garanterar att kommunen utifrån ett kort
och medellångt finansiellt perspektiv inte
behöver vidta drastiska åtgärder för att
möta finansiella betalningstoppar.
Soliditeten är ett mått på kommunens
långsiktiga finansiella handlingsutrymme.
Det visar i vilken utsträckning kommunens tillgångar har finansierats med eget
kapital respektive skulder. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är
att soliditeten över en längre period inte
försvagas utan behålls eller utvecklas i positiv riktning. En förbättrad soliditet innebär

5,2

att kommunen minskar sin skuldsättningsgrad och därigenom ökar sitt finansiella
handlingsutrymme inför framtiden.
Soliditeten, enligt balansräkningen, för
2015 uppgår till 45,9 procent, en försämring jämfört med genomsnittet för åren
2011 – 2014 med 3,3 procentenheter. Det
förklaras till största delen av att kommunens investeringar till del lånefinansieras.
Soliditeten, inklusive samtliga pensionsförpliktelser, uppgår till 5,2 procent, en
förbättring jämfört med genomsnittet för
åren 2011 – 2014 med 3,3 procentenheter. Att detta mått förbättras förklaras av
att pensionsskulden utanför balansräkningen (ansvarsförbindelse) minskar i
takt med de årliga utbetalningarna.
Kommunalskatt
År 2015 uppgick Kalmar kommuns skattesats till 21,81 procent. Skattesatsen, exklusive skatteväxling, har varit oföränd-
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rad sedan 2009. I de tolv kommunerna
i Kalmar län varierade kommunernas
skattesatser under 2015 mellan 21,16
procent i Västervik till 21,91 procent i
Hultsfred. Den genomsnittliga ovägda
skattesatsen i länet uppgick under 2015
till 21,61 procent. Kalmar hade med sina
21,81 procent den fjärde högsta skatten
bland kommunerna i Kalmar län.
Den genomsnittliga ovägda skattesatsen
i riket 2015 uppgick till 21,59 procent
och den genomsnittliga vägda skattesatsen uppgick till 20,65 procent.
Pensionsförpliktelser
Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförpliktelser viktiga att beakta, eftersom skulden skall regleras under många
år framåt. Det totala pensionsåtagandet
uppgick vid årets slut till 1 635,5 mnkr.
Av dessa redovisas 211,2 mnkr i balansräkningen och 1 424,3 mnkr återfinns
utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Den senare avser pensioner
intjänade till och med 1997 och är ofinansierad. För att minska de negativa effekterna som uppstår när utbetalningar
av ansvarsförbindelsen ökar avsattes 50
mnkr i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP) år 2000. Marknadsvärdet på de placerade tillgångarna i KLP
uppgick 2015-12-31 till 106,0 mnkr.
Kommunen tecknar borgen för lån till
egna hel- och delägda bolag, men även
för andra externa verksamheter. Av den
totala borgensåtagandet avser 96,1 procent egna hel- och delägda företag.
Kommunens samlade borgensåtagande
för lån uppgick 2015 till 2 566,0 mnkr
vilket var en minskning med 234,2 mnkr
i förhållande till 2014. Minskningen kan
härledas till de egna helägda bolagen.
Av det totala borgensåtagandet svarar
Kalmarhem AB för 48,7 procent. En positiv befolkningsutveckling och därmed
efterfrågan på bostäder är en förutsättning för bolagets ekonomi. Efterfrågan
på lägenheter har under 2015 varit god
med fortsatt hög uthyrningsgrad. Behovet av ytterligare bostäder i Kalmar ökar

Pensionsförpliktelser och
pensionsmedelsförvaltning, mnkr		2015

2014

2013

2012

2011

1. Avsättning inkl. löneskatt		211,2

184,9

170,9

147,7

140,1

1 466,6

1 452,7

1 361,2

1 371,1

a. bokfört värde		50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

b. marknadsvärde		
106,0

100,5

90,1

78,6

69,9

1 551,0

1 533,5

1 430,3

1 441,3

2. Ansvarsförbindelse inkl. löneskatt		

1 424,3

3. Placerade pensionsmedel (KPL)		

4. Återlånade medel (1+2+3b)		
Tillgångsslag placerade pensionsmedel,

1 529,5

mnkr (KLP)		

- aktier		63,2

56,7

50,7

41,3

35,7

- obligationer m.m.		42,8

43,8

39,4

37,3

34,2

- aktier		 8,85

17,21

24,03

12,40

-12,46

- obligationer m.m.		1,10

3,82

3,44

7,01

3,63

Kommunens borgensåtaganden, mnkr
		2015

2014

2013

2012

2011

2 550,3

2 763,3

2 835,4

2 958,9

3 107,3

Avkastning placerade pensionsmedel, procent (KLP)

Egna hel- och delägda bolag		
Föreningsägt bolag (Kalmar FF Fastigheter AB)

95,0

95,9

96,8

97,7

98,6

Stiftelser, gruppbostäder

4,8

4,9

5,0

5,0

5,3

Egnahem

0,8

0,9

1,1

1,3

1,7

Totala borgensåtaganden		 2 650,9

2 865,0

2 938,3

3 062,9

3 212,9

Nämndernas utfall i förhållande till budget
%		2015

2014

2013

2012

2011

Avvikelse nämnder, exklusive
exploateringsverksamheten		 1,2

0,8

-0,6

-0,7

-0,3

årligen varför detta risktagande på kort
och medellång sikt måste betecknas som
relativt lågt.
KIFAB i Kalmar AB svarar för 27,6
procent av det totala borgensåtagandet.
Bolaget är beroende av ett gynnsamt företagsklimat och hyresgästernas förmåga
att överleva på en konkurrensutsatt marknad. Kommunens risk med hänvisning
till KIFAB:s marknad måste betecknas
som högre än det är för Kalmarhem AB.
Budgetföljsamhet är ett annat mått på
kommunens finansiella kontroll. En god

budgetföljsamhet, tillsammans med god
budgetdisciplin, medför att behoven av
buffertar minskar samt underlättar för
korrigeringar vid eventuella svackor i
ekonomin på kort sikt.
Budgetavvikelsen bör ligga så nära noll
som möjligt. För andra året i rad redovisar nämnderna sammantaget en positiv
budgetavvikelse. Trenden för perioden
2011 – 2015 är att nämndernas budgetavvikelse gått från negativ till positiv
avvikelse. Snittavvikelsen för perioden är
0,7 procent vilket bör betraktas som god
budgetföljsamhet.
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En god prognossäkerhet innebär att
kommunen har goda förutsättningar att
anpassa sig till förändrade förutsättningar under året. Prognoserna för nämndernas utfall jämfört med augustiprognosen
har alla år visserligen varit positiv men
beloppsmässigt ökat. Prognossäkerheten
från nämnderna behöver förbättras.
Sammanfattande kommentar
Det är glädjande att notera den trendmässiga förbättringen av kommunens
resultatnivå, både inklusive och exklusive
jämförelsestörande poster, samtidigt som
nivån också överstiger målnivån.
Verksamhetens nettokostnader har också
utvecklats positivt men kommer att behöva sänkas på sikt om resultatmålet ska
kunna infrias. Detta mot bakgrund av att
både avskrivningarnas och finansnettots
andel av kostnaderna kommer att öka
med anledning av hög investeringsnivå
och troligt högre ränteläge.
Ur risksynpunkt är det vidare glädjande
att både kassalikviditet och soliditet förbättrats samt att nämnderna visar god
budgetföljsamhet. Dock behöver prognossäkerheten från nämnderna förbättras. Det bör även påpekas att nuvarande
höga nivå på kommunalskatten utgör en
risk. Ju högre nivå desto svårare att höja i
det fall ekonomin skulle behöva tillskott.
De närmaste åren förväntas bli finansiellt
tuffa för Kalmar, eftersom kommunen
liksom många andra kommuner, står
inför utmaningar som ökade investeringar och stegrade behov hänförliga till
befolkningsförändringar. Detta innebär
att kostnaderna för kommunala tjänster
kommer att öka betydligt snabbare än tidigare. En utmaning blir hur mycket av
investeringarna som ska finansieras via
skatteintäkter respektive lånat kapital.
Detta påverkar i sin tur utrymmet för
att finansiera kommunens löpande drift
i form av löner, lokaler m.m. Där utöver
påverkas kommunsektorns planeringsförutsättningar i hög grad av riksdagens
beslut om statens finanser och då förhålla
sig till förändringar, dels i det generella
18

Prognosavvikelser
Jämfört med augusti respektive år, mnkr

2015

2014

2013

2012

2011

Avvikelse nämnder, exklusive exploateringsverksamheten		41,1

35,1

10,4

2,6

3,0

statsbidraget och dels i de specialdestinerade ”riktade” statsbidragen.
För att kunna klara av att uppfylla kommunens mål för god ekonomisk hushållning kommer det krävas en mycket aktiv
ekonomistyrning framöver.
God ekonomisk hushållning och balanskravsavstämning med resultatutjämningsreserv
Kommuner har sedan år 1992 enligt
kommunallagen haft krav på sig att verksamheten ska bedrivas enligt god ekonomisk hushållning. Under år 2000 tillkom
även balanskravet och under 2014 infördes en möjlighet till resultatutjämningsreserver. Samtliga dessa lagstiftningskrav
ska årligen följas upp i årsredovisningens
förvaltningsberättelse. Inledningsvis i
detta avsnitt görs en analys av kommunens mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige fastställt.
I anslutning till detta genomförs avslutningsvis en balanskravsutredning och redovisning av resultatutjämningsreserven
(RUR).
God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning är ett lagstadgat krav som återfinns i 8:e kapitlet
i kommunlagen. Kommunen ska upprätta riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vidare ska kommunen också
ta fram finansiella och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning.
Kommunen skall också besluta om man
vill använda sig av en resultatutjämningsreserv. Kalmar kommun har fattat beslut
om ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv
(RUR)” under 2013. Kalmar kommuns

riktlinjer för god ekonomisk hushållning
tar sin utgångspunkt i att varje generation av invånare ska bära kostnaderna
för den service som de själva beslutar om
och konsumerar, samt att ekonomiskt
utrymme finns för att ersätta tidigare
gjorda investeringar. Ekonomin ska vägas mot verksamheten på kort sikt, och
verksamhetens behov i nuläget ska vägas
mot verksamhetens behov i framtiden.
Begreppet god ekonomisk hushållning
har två perspektiv; ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. För att
kunna leva upp till detta har kommunfullmäktige beslutat om tre mål.
En tumregel i kommunsektorn är att resultatet bör uppgå till minst två procent
av de samlade intäkterna från skatt, generella statsbidrag och utjämning för att
god ekonomisk hushållning ska anses
uppnådd. Med tanke på de utmaningar
som sektorn nu möter i form av ökade
volymer och kostnader samt att de generella statsbidragen inte räknas upp i
samma takt gör att bedömningen är att
sektorn inte kommer att klara denna resultatnivå de närmaste åren. Kalmar är
en bland andra kommuner som följdriktigt justerat ned målsättningen till en
procent.
Samma förhållande gäller kring målet
om självfinansiering. Den långsiktigta
strävan är att investeringar fullt ut finansieras med egna medel. I det korta
perspektivet är dock behovet av investeringar så stort, både till följd av ökad befolkning och av behovet att ersätta äldre
anläggningar att det kan motivera en lägre självfinansieringsgrad. Det nu gällande
målet för Kalmar är en självfinansiering
om 50 procent.
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1. Begränsa nettokostnaderna till
99 procent av skatteintäkter och
kommunal utjämning över en rul�lande femårsperiod.

Målet är uppfyllt. Nettokostnadsandelen
över den rullande femårsperioden 2015 2011 är 99,0 procent, en försämring med
0,2 procentenheter jämfört med femårsperioden 2014 – 2010 (98,8 procent).
2. Självfinansiera investeringarna
till 50 procent över en rullande
femårsperiod.

Målet är uppfyllt. Självfinansieringsgraden över den rullande femårsperioden
2015 - 2011 är 59,5 procent, en förbättring med 5,1 procentenheter jämfört
med femårsperioden 2014 - 2010 (54,4
procent).
3. Kommunens alla verksamheter
ska bedrivas på ett ändamålsenligt
och kostnadseffektivt sätt.

Detta första år med målet har nämnderna inte formulerat egna mål eller lämnat
kommentarer som med dessa ger förutsättningar att uttala måluppfyllelse. Denna uppföljning grundar sig därför på två
mätningar, dels ”Kommunens kvalitet i
korthet” (KKIK) för 2015 och jämförelse
mellan standarkostnad och verklig kostnad för 2014.
Syftet med KKiK är att bidra med en
bild av en kommuns ändamålsenlighet
och kostnadseffektivitet. Metoden är att
jämföra deltagande kommuners värden
och rangordna resultaten. I mätningen
2015 deltog 240 kommuner. Mätningen
omfattar totalt 42 nyckeltal som redovisas under perspektiven - tillgänglighet,
trygghet, delaktighet, effektivitet och
samhällsutvecklare. För varje nyckeltal
rangordnas alla kommuner efter sina re-

sultat, ”grön” om man tillhör de bästa 25
procenten, ”gul” om man tillhör de mittersta 50 procenten och ”röd” om man
tillhör de sämsta 25 procenten.
För Kalmar kommun är utfallet i mätningen 2015 den att 43 procent av nyckeltalen är ”gröna”, 47 procent är ”gula”
och endast 10 procent är ”röda”. Starkaste perspektiven är tillgänglighet och
samhällsutvecklare och de svagaste perspektiven är effektivitet och trygghet.
Standardkostnad för olika verksamheter
används i kostnadsutjämningen och är
den beräknade kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en genomsnittlig nivå i fråga
om ambitioner och effektivitet och med
hänsyn tagen till kommunens struktur
(demografi etc.). Kalmar kommun redovisar 2014 en högre kostnad jämfört
med standardkostnaden med 5,9 procent (2013: 7,3 procent) eller 122 mnkr
(2013: 145 mnkr). På två år (2012-2014)
har det kostnadsutfallet minskat med 32
mnkr från 154 mnkr till 122 mnkr över
standardkostnad, och avvikelsen därmed
minskat från 8,0 procent till 5,9 procent.
Under samma tidsperiod har genomsnittsavvikelsen för jämförelsekommunerna KKVH (Karlskrona, Kristianstad,
Växjö, Halmstad) ökat från 1,9 procent
till 2,2 procent.
Med hänvisning till avvikelsen mot standardkostnaden och resultatet i KKIK är
bedömningen att målet delvis är uppfyllt. För att målet i sin helhet ska anses
vara uppfyllt bör resultaten i KKiK vara
högre med hänvisning till den högre
kostnadsnivån.
Samlad bedömning över god ekonomisk hushållning
De två målen under det finansiella perspektivet uppnås. Målet under verksamhetsperspektivet bedöms som delvis
uppnått. Trenden för verksamhetsperspektivet är positiv, då den negativa standardkostnadsavvikelsen är minskande
och placeringen inom flera av mätetalen
i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)

är stigande. Av de övergripande fullmäktigemålen inom de fem fokusområdena
bedöms en hög andel (93 %) som uppfyllda helt eller delvis vilket stärker bilden av en ändamålsenlig verksamhet.
Nämnderna uppvisar en god budgetföljsamhet. Den samlade bedömningen blir
att Kalmar kommun har en god ekonomisk hushållning.
Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv
Balanskravet är ytterligare ett lagstadgat
krav som kommunen måste uppfylla enligt kommunallagen. Det trädde i kraft år
2000 och utgör en undre gräns för vilket
resultat som är tillåtet att budgetera och
redovisa. Balanskravet innebär i korthet
att kommuner och landsting ska besluta
om en budget där intäkterna överstiger
kostnaderna. Om resultatet ändå blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att
underskottet ska kompenseras med motsvarande överskott inom tre år och att
kommunfullmäktige i en plan ska ange
hur det ska ske. Det finns dock ett undantag från huvudprincipen. Kommunfullmäktige kan med hänvisning till synnerliga skäl besluta om att inte återställa
hela eller delar av ett underskott. Dessa
ska då tydligt specificeras i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen.
Varje år ska det i förvaltningsberättelsen
i årsredovisningen redovisas en balanskravsutredning. Den redovisas i tabell.
Den inleds med att årets resultat, vilket
reduceras eller tillförs med ett antal poster enligt lagsstiftningen. När det är gjort,
får man fram ”Årets resultat efter balanskravsutredning före avsättning till RUR”.
Nästa steg i balanskravsutredningen utgörs av medel som förs till eller från resultatutjämningsreserven (RUR). Sedan
2014 är det möjligt för kommuner och
landsting att tillämpa RUR och under
vissa förutsättningar föra medel mellan olika år. Tanken är att överskott ska
kunna reserveras i RUR under finansiellt
goda tider, då skatteintäkterna ökar ordentligt, för att sedan användas för att
täcka hela eller delar av underskott under
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svagare tider, då skatteintäkterna minskar eller endast måttligt ökar. RUR ska
därigenom bidra med att skapa stabilare
planeringsförutsättningar för kommuner
och landsting. Den bakomliggande tanken är alltså att det rådande konjunkturläget inte ska påverka resurstilldelningen
till verksamheterna i alltför hög utsträckning. Behovet av servicen som kommuner och landsting tillhandahåller minskar
i regel inte i en lågkonjunktur, utan det
kan snarare vara tvärtom för vissa delar
av verksamheten. Dessutom framstår det
inte som ändamålsenligt att behöva göra
tillfälliga nerdragningar i verksamheten
som sedan måste byggas upp igen när
lågkonjunkturen är över.
Kalmar kommun har beslutat att använda sig av RUR. I enlighet med de krav
som ställs i kommunallagens 8:e kapitel
innehåller de av kommunen framtagna
riktlinjerna för god ekonomisk hushållning även hanteringen av RUR.
Enligt kommunfullmäktigs riktlinjer kan
en reservering till RUR göras med högst
det belopp, som motsvarar det lägsta av
antingen den del av årets resultat eller
den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar, som överstiger 2,5 procent av
skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning. Om kommunen har ett negativt
eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen
för pensionsförpliktelser, ska gränsen för
när avsättning får ske istället uppgå till 2
procent av summan av de ovan nämnda
posterna. Kommunen har också beslutat
att resultatutjämningsreserven får uppgå
till högst 5 procent av de tre senaste årens
genomsnittliga nivå på skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Enligt
kommunfullmäktiges riktlinjer kan en
disponering från RUR göras, för att helt
eller delvis kan täcka ett balanskravsunderskott, när skatteunderlagsprognosen
för ett enskilt år faller under det tioåriga
genomsnittet för skatteunderlagets utveckling. Eftersom det på förhand är svårt
att med säkerhet veta hur lång och djup
en lågkonjunktur blir innehåller riktlinjerna för RUR också en bestämmelse om
hur medel får disponeras från RUR. Rikt20

Balanskravsavstämning
Mnkr		2015

2014

2013

2012

2011

2,5

57,3

125,8

-87,3

Årets resultat enligt resultaträkningen		

62,5

- avgår samtliga realisationsvinster		

-14,6

-2,8

-40,4

-172,5

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 47,9

-0,3

16,9

-46,7

-87,3

- medel till resultatutjämningsreserv					
- medel från resultatutjämningsreserv			

18,6			

Årets balanskravsresultat		47,9

18,3

16,9

-46,7

-87,3

					
Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5 §					
- tillägg ianspråktagande av sparande, bildandet
av två stiftelser och internationell flyglinje		

-40,0		

- tillägg justering RIPS-räntan				

45,5

15,6		

11,5

- tillägg avsättning för sluttäckning deponi
Moskogen						
100,0
			

- tillägg avsättning för omställningsåtgärder		
Balanskravsresultat efter synnerliga skäl
att reglera		47,9
Balanskravsunderskott från tidigare år		

-21,7

-21,7		

32,5

-1,2

24,2

-1,2		

Summa		26,2

-21,7

31,2

-1,2

24,2

Ackumulerat resultat		262,9

236,7

258,4

226,0

227,2

2014

2013

2012

2011

Återställning av balanskravsunderskott
Mnkr		2015
Kvar att återställa från tidigare år
(Ingående värde)		

-21,7

0

-1,2

0

0

Resultat efter justering av RUR		

47,9

-21,7

32,5

-1,2

24,2

Kvar att återställa från tidigare
(Utgående värde)		

0

-21,7

0

-1,2

0

Mnkr		2015

2014

2013

2012

2011

Resultatutjämningsreserv (RUR)

Ingående värde		28,0

46,6			

Reservering till RUR				
46,6		
Disponering av RUR			
-18,6			
Utgående värde		28,0
Utgående värde/skatteintäkter, utjämning
och generella statsbidrag, procent

linjerna anger att storleken på disponeringen maximalt får uppgå till 40 procent
av RUR det första året i en lågkonjunktur.
Under det andra året får maximalt 50 procent av de återstående medlen tas i anspråk

0,8

28,0
0,9

46,6		
1,5		

och under det tredje året får hela den resterande reserven tas i anspråk. Detta ger
kommunen goda förutsättningar att vid
behov genomföra ett omställningsarbete
och/eller överbrygga en lågkonjunktur.
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FOKUSOMRÅDE – ETT GRÖNARE
KALMAR
Under de senaste åren har flera tydliga
steg tagits när det gäller klimat och miljöarbetet. Kalmar ska fortsätta ligga i
framkant och vårt arbete ska präglas av
konkreta insatser som ger effekt både på
kort och på lång sikt. Uttalanden: Kalmar kommun uttalar att vi är positiva till
att KSRR är minoritetsdelägare i eventuella nya biogasanläggningar. Kalmar
kommun uttalar att vi är positiva till
att KSRR tar ledning och ansvar för att
etablera ett Miljöteknikforum. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i
Verksamhetsplan med budget 2015 och
ekonomisk planering för 2016-2017, sid
8-9.
Kommentar
Kalmar kommun jobbar inom flera områden för att se till att vi får ett grönare
Kalmar. Ett mål som kommunen har
jobbat med under flera år är att vara fossilbränslefri till 2030. I en för året ny
energibalans för hela kommunen visar
att vi har minskat vårt utsläpp av koldioxid med 42 % sen 1990. Vår största
utmaning är transporter, där merparten
av alla bränslen fortfarande är fossila. Vi
har dessutom tagit fram en rapport om
hur vi reser i tjänsten samt till och från
jobbet. Den visar att 80 % av kommun-

Fullmäktigemål - Fossilbränslefri
kommun

organisationens fossila utsläpp från resor
är de resor som vi, de anställda, gör till
och från jobbet. En handlingsplan för
hur vi ska jobba vidare med frågan, Färdplan 2020, har tagits fram. En färdplan
för hela länet är under arbete. Ett miljöbokslut för 2014 har tagits fram och används som stöd i spridningen av Kalmars
miljöarbete och i uppföljningen i miljömålsarbetet. Arbetet med miljöbokslut
2015 har påbörjats. När det kommer till
att få ett friskare Östersjön, utan övergödning, så fortsätter arbetet med Kalmarsundskommissionen och Östersjö
Initiativet. Ett flerårigt projekt som ska
etablera en storskalig musselodling har
blivit beviljat och startat 2016. En större
projektansökan är inlämnad med fokus
på åtgärder som hindrar övergödningen
och att visa upp det goda arbete som
regionen har gjort. Ett nytt projekt under namnet Vattendetektiverna arbetar
med utomhuspedagogik och vänder sig
till skolungdomar. Samarbetet med Linnéuniversitetet har stärkts genom Miljöteknikforum. Man hade ett gemensamt
event under Kalmarsundsveckan då man
visade upp vattenåtgärder under ett hållbarhetssafari. Samma vecka anordnade
kommunen föreläsningar i samarbete
med SMHI och länsstyrelsen om klima-

tet. Lanseringen av personalbilar har påbörjats vilket förhoppningsvis kommer
att leda till att fler väljer bilar som går på
förnyelsebart bränsle. Cykeltrafiken mäts
och rapporteras i projektet Kalmar cykelstad. Cykelbokslut för 2015 tas fram under våren 2016. Mätningar under tertial
1 och 2 visar på ökningar jämfört med
tertial 1 och 2 år 2014. Vi är på god väg
att nå målet om 70 % ekologisk eller närproducerad mat till 2020. Preliminära
siffror visar på 59 % 2015. Säkerställda
siffror kommer under februari. Flera
skolor och förskolor har fått solceller på
sina tak; i Rinkabyholm, Påryd, Rockneby och Ljungbyholm. Dessutom har
KIFAB installerat solceller på sina lokaler
på Varvsholmen. Vår framtid är barnen
och därför är det viktigt att de får med sig
hållbarhetskunskap från skolan. I grundskolan finns planer för ämnesövergripande arbetssätt. De gäller områdena konsumtion, hälsa och livsstil samt energi
och teknikutveckling. De ger lärare möjligheter att knyta ihop ett flertal av skolans ämnen till större, sammanhängande
helheter. Ungefär hälften av kommunens
anställda har genomgått den kommunalövergripande miljöutbildningen som
lanserades under året och det har skapat
aktiviteter på flera enheter.

Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030.
Kommentar
Nettoutsläppen av fossilt koldioxid i Kalmar kommun ska vara noll till år 2030. Under våren fick vi resultatet av en ny energibalans för hela kommunen. Den visar att
vi har minskat vårt utsläpp av koldioxid med 42 % sen 1990. Vår största utmaning
är transporter, där merparten av alla bränslen fortfarande är fossila. Vi har dessutom
tagit fram en rapport om hur vi reser i tjänsten samt till och från jobbet. Den visar att
80 % av kommunorganisationens fossila utsläpp från resor är till och från jobbet. En
handlingsplan för hur vi ska jobba vidare med frågan, Färdplan 2020, har tagits fram.
Den ger ett smörgåsbord av åtgärder som sedan varje förvaltning kan välja bland. En
färdplan för hela länet är under arbete. Nya riktlinjer för lätta fordon och tjänstecyklar
är framtagna och finns i verksamhetshandboken. I september genomfördes föreläsningar i samarbete med SMHI och länsstyrelsen om klimatet. Cirka 200 personer
deltog under två dagar. Ett miljöbokslut för 2014 har tagits fram och används som
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stöd i spridningen av Kalmars miljöarbete och i uppföljningen i miljömålsarbetet. Arbetet med miljöbokslut 2015 har påbörjats. LOK-stödet har bytt namn till Klimatkliv
och en ansökan för att få en laddinfrastruktur för elbilar är inlämnad. Oavsett om
nationella pengar kommer att beviljas eller ej så kommer byggandet av laddstolpar
att påbörjas 2016. Ett annat projekt som sökt Klimatklivs pengar är ett projekt lett
av Kalmar Öland Airport för att få till en bioflygdiesel depå. Målet är att 50 % av allt
drivmedel som tankas i Kalmar ska vara bioflygdiesel. Personalbilsupphandlingen är
nu klar och från och med september har alla anställda på kommunen erbjudas leasing
av en miljöbil privat, via arbetsgivaren. Under oktober så anordnades Hälsopendlarna,
där alla anställda på kommunen utmanades att resa klimatneutralt till jobbet. 286
personer antog utmaningen. KIFAB arbetar aktivt med elbilar och har skapat fyra
p-platser med laddmöjligheter samt kampanjen Parkera elbilen hos oss - halva priset,
elen ingår. Samtidigt arbetar många förvaltningar och bolag med att fasa ut fossila
fordon och gå över till förnyelsebara drivmedel. Till exempel har antalet el, biogas eller
laddhybrider hos transportcentralen ökat från 56 till 60 stycken och KIFAB har nu
33% fossilbränslefria fordon i sin flotta. Teknik för webbmöten är försenad och kommer att lanseras först under våren 2016. Kommunen fortsätter att satsa på solenergi
flera skolor och förskolor har fått solceller på sina tak under året; i Rinkabyholm,
Påryd, Rockneby och Ljungbyholm. Ungefär hälften av kommunens anställda har
genomgått den kommunalövergripande miljöutbildningen som lanserades under året
och det har skapat aktiviteter på flera enheter.

Fullmäktigemål - Cykeltrafiken

Cykeltrafiken ska årligen öka.
Kommentar
Cykeltrafiken har ökat med 6 % jämfört med 2014. Mätning för hela året kommer att
presenteras i cykelbokslutet i början på 2016. Cykelprojektet fortsätter med fokus på att
öka cykeltrafiken, till exempel genom att göra det enklare för cyklisterna, såsom cykelställ vid bushållplatser och stationer samt genom att minska antalet felande länkar i cykelstråken. Antalet meter cykelväg per invånare har ökat de tre senaste åren och Kalmars
statistik är bättre jämfört med 3KVH-kommunerna samt liknande kommuner. Cykelbokslutet kommer att redovisa resultaten för 2015 i mer detalj. Många förvaltningar
försöker också uppmuntra sina anställda att cykla mer. Omsorgsnämnden har satt ett
mål om att transporter under 2 km ska utföras med cykel. Där är trenden att fler cyklar.

Fullmäktigemål - Kollektivtrafik

Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka.
Kommentar
Genom att planera bostäder intill väl fungerande kollektivtrafikstråk samt ha dialog med
KLT vid planering av bostäder ska fler ha möjlighet att åka kollektivtrafik. Kalmar kommun planerar tillsammans med KLT beteendepåverkande åtgärder för att öka användande av kollektivtrafiken. Kalmar kommun arbetar med att bygga ut kollektivtrafiken
till exempel genom de nya tågsstationerna i Smedby och Trekanten. Under året har fokus
legat på att den planerade nationella höghastighetsbanan ska ha en så östlig dragning
som möjligt och att vår koppling till en ny höghastighetsstation blir så snabb som möjlig.
Tillsammans med Kalmar Cykelstad har man börjat upprustning av vissa hållplastser så
att de blir enklare att parkera cykeln och på så sätt binda samman transportslagen buss/
tåg och cykel. KLT står för mätningen av kollektivtrafiken och kommunen har ännu inte
fått ta del av deras slutgiltiga siffror för 2015, men trenden under året har varit ökande.
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Fullmäktigemål - Ekologisk eller
närproducerad mat

Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska
uppgå till 70 procent år 2020.
Kommentar
I april invigdes en samlastningscentral som levererar kommunorganisationens matvaror. 60,4 procent av den mat som upphandlats 2015 var ekologiskt eller närproducerat
varav 27 procent var ekologisk. Det är bättre än det mål som vi har för 2015 som är
52 procent.

Uppdrag - Klimat och energiåtgärder

Genomförd

Uppdrag - Miljöbokslut

Genomförd

Uppdrag - Personalbil

Genomförd

Uppdrag - Kalmar cykelstad

Pågående

Regeringen föreslår i den senaste budgeten en möjlighet till stöd för klimat och
energiåtgärder. Går budgeten igenom riksdagen får kommunstyrelsen i uppdrag
att undersöka vilka stöd som kan vara aktuella för Kalmar.
Kommentar
KLOKT-stöd har bytt namn till LOK-stöd som sedan bytt namn till Klimatkliv. Arbetet samordnas inom Klimatsamverkan och alla kommuner har gått in i en gemensam
ansökan för laddinfrastruktur för elfordon. Ansökan till Klimatklivet för laddinfrastruktur beviljades i februari 2016. Strategerna för ekologisk hållbarhet har tagit fram
ytterligare tre förslag som har förankrats med ansvarig förvaltning. Ingen av dessa
förvaltningar har valt att gå vidare till ansökningsförfarande.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett årligt miljöbokslut som bland
annat omfattar de nationella miljökvalitetsmålen. Med det som utgångspunkt
beslutar respektive nämnd om miljöåtgärder.
Kommentar
Strategerna för ekologisk hållbarhet har tagit fram ett Miljöbokslut 2014. Under våren
och tidiga hösten besöktes samtliga förvaltningar för att förankra bokslutet samt få
input till bokslut 2015. Framtagandet av Miljöbokslut 2015 har påbörjats.

För att påskynda övergången till miljöbilar ges kommunstyrelsen i uppdrag att
införa personalbil med bruttolöneavdrag till alla anställda. Inga andra bruttolöneavdrag är aktuella.
Kommentar
Från och med den 1 september infördes möjligheten till personalbil. Information
finns både på intranätet och i verksamhetshandboken. I dec 2015 har 15 anställda
avtalat om personalbil.

Samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden får i uppdrag att fortsätta
projektet Kalmar cykelstad. Uppdraget förlängs fram till och med 2018.
Kommentar
Projektet är pågående med olika aktiviteter och insatser. Cykeltrafiken mäts och rapporteras i projektet Kalmar cykelstad. Redovisas separat i cykelbokslutet. Cykelbokslut för 2015 tas fram under våren 2016.
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Uppdrag - Solenergi
Genomförd

Uppdrag - Ideellt engagemang

Pågående

Uppdrag - Musselodling

Pågående

Uppdrag - Nytt reningsverk

Pågående
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Servicenämnden får i uppdrag att öka vår användning av solenergi.
Kommentar
Under hösten har följande skolor fått solenergi på taken: Pårydsskolan, Ljungbyholms
förskola och Rockneby förskola. Tillsammans med Rinkabyholms förskola uppgår total installerad effekt under året 60 kW, beräknad produktion 60 000 kWh/år vilket
motsvarar uppvärmningen av 4-5 villor.

Servicenämnden ska aktivt stödja det lokala ideella engagemanget från de
nyetablerade vattenråden och kustmiljögrupperna.
Kommentar
Vattenrådssamordnaren har i uppdrag av vattenråden sökt bidrag för att genomföra
småskaliga åtgärder och engagera fler i vattenarbetet. I våras fick vattenråden statligt
bidrag för att under de kommande åren arbeta med skolor i Kalmar och Nybro kommun, samt att genomföra ett antal åtgärder mot övergödning. Samtidigt kommer vattenråden utveckla ett eget planeringsverktyg genom en lokal vattenkarta. I samarbete
med länsstyrelsen har naturvärden i ett antal vattendrag kartlagts. Vattenråden genomför konkreta naturvårdsinsatser, i bland annat Halltorpsån.

Servicenämnden får i uppdrag att verka för anläggandet av en större musselodling i Kalmarsund.
Kommentar
Baltic Blue Growth-projektet fick godkänd finansiering av Interreg BSR-programmet,
52 miljoner till projektet totalt, varav 4,5 miljoner till Kalmar kommun. Kalmar kommun koordinerar arbetspaketet WP3 Focus farms to demonstrate mussel production
in the Baltic Sea, där Vattenbrukscentrum ost (SE), Kurzeme planning region (LV)
Latvian institute of aquatic ecology (LV), Ministry of Energy, Agriculture, Environment and Rural Areas (DE), Municipality of Borgholm (SV), Submariner network
(DE), University of Tartu (EE), Orbicon (DK), Musholm (DK) and Åland Government (FI) ingår. Upphandling av ett hyreskontrakt för en storskalig musselodling i
Kalmarsund har påbörjats. Baltic Mussel Feed: Projektgruppen har tillsammans med
våra danska samarbetspartners Orbicon genomfört en lyckad workshop i Kalmar där
alla för foder relevanta svenska myndigheter och de lokala företag som ingår i projektgruppen deltog. Bla gjordes studiebesök till Kalmar Lantmäns foderfabrik. Baltic
Mussel Feed-projektet är nu i stort sett färdigt och slutrapporten påbörjad.

Kalmar Vatten AB får i uppdrag att planera för ett nytt reningsverk med höga
ambitioner när det gäller rening.
Kommentar
Förberedelse inför planeringsfasen 2014-2017 (projekteringsfasen) pågår. Kalmar Vattens
styrelse beräknas ta inriktningsbeslut om ny vattenreningsdel och ombyggd slamdel under
januari 2016. Ärendet kommer sedan att gå vidare till beslut i kommunbolagens styrelse,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Beslutsprocessen beräknas vara klar till mitten av mars 2016. Tillståndsansökan enligt miljöbalken för ny vattenreningsdel pågår. Den
beräknas vara inlämnad till Länsstyrelsen för prövning innan årssiktet 2015-2016.
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Miljö

Väsentliga händelser under året
Inom kommunens arbete med ekologisk hållbarhet pågår många aktiviteter
inom framförallt två huvudspår: ”Kalmar kommun ska vara en fossilbränsle
fri kommun år 2030” samt ”Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt
uppnå god status”.
En ny energibalans visar att Kalmar har
minskat sina koldioxidutsläpp med 42
procent sedan 1990. Det visar att vi är
inne på rätt spår. Under 2015 har all
tillsvidareanställd personal erbjudits att
leasa en miljövänlig personalbil. Då 80
procent av kommunorganisationens miljöpåverkan kommer genom de anställdas
resande till och från arbetet så kan vi på
detta sätt få fler att resa lite grönare.
Vi genomför just nu en av landets största
energitjänsteprojekt och har under 2015

satt upp solceller i Rockneby, Rinkabyholm, Påryd och Ljungbyholm. Under
2015 har antalet mikroproducenter blivit 12 gånger fler! En mikroproducent är
någon som producerar energi hemma, till
exempel genom solceller på taket. Tågpendlarstationer har invigts i Smedby och
i Trekanten. Nu kan ännu fler pendla mer
miljövänligt till jobb och skola. Över 300
cykelparkeringar har satts upp i anslutning till busshållplatser under 2015 för att
öka kopplingen mellan buss och cykel.
Vattendrag och Kalmarsund
Östersjöns största problem är att den
är övergödd. Genom att ta upp näring
ur havet genom t.ex. musselodlingar så
minskar övergödningen. Under 2015
har kommunen fått bidrag från EU för
att bedriva en storskalig musselodling.
Genom arbetet i Kalmar Vatten AB renas idag 70 procent av dagvattnet i dammar. Dammarna har en renande effekt,

så mindre gödningsämnen hamnar i havet. Detta har ökat i betydelse i och med
flertalet skyfall då kommunen kunnat
samla upp regnvatten i dammar så att
inte stadsdelar svämmar över.
En av de stora bovarna när det gäller
övergödning är enskilda avlopp som inte
är kontrollerade. De senaste åren har
Kalmar kommun gjort en stor satsning
för att kontrollera enskilda avlopp och
över 70 procent av alla enskilda avlopp
har nu undersökts.
Kommunen har påbörjat ett strategiskt
arbete med förorenade områden för att
säkerställa ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart arbete med kommunens
fastigheter. Under året har bidrag från
Naturvårdsverket erhållits för arbetet
med huvudstudie och åtgärder för barkdeponi Vassmolösa ångsåg.

 högre kostnader  lika kostnader   
lägre kostnader än liknande kommuner
Kostnad		
Nettokostnad miljö hälsa och hållbar utveckling, kr/inv
Nettokostnad miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, kr/inv




Utfall

Liknande

KKVH

Riket

158

23

68

54

99

126

113

149
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2015 utsågs Kalmar till Bäst i Sverige på
att leva upp på livsmedelskontroller där
hela 91 procent av verksamheterna i Kalmar kommun fick ett besök under 2014.
Kommunens samtliga tre vattenråd hade
sina årsmöten på vattendagen den 22
mars. Årets tema var Vatten och en hållbar
framtid. Allmänheten bjöds in till föreläsningar kring ämnet. För att säkerställa tillgång till rent vatten nu och i framtiden är
det viktigt att vattnet inte förorenas, men
också att ekosystemer i och kring vattnet
fungerar och är i balans. Vattenråden fick
bekräftelse på att deras arbete gynnar självreningen av vattnet och skapar livsmiljöer
för unga rovfiskar som är oumbärliga för
en frisk Östersjö.
Kalmar Vatten har tagit ett principbeslut
om en ny vattenreningsdel som ska ersätta den befintliga reningsanläggningen.
Planeringsfasen har påbörjats och under
hösten har projektet kompletterats med
att utreda befintlig slamhantering. Kommunens har uppdaterat prognoser för
befolkningstillväxten i kommunen vilket
innebär att befintlig slamhanteringsdel
kommer att vara otillräcklig.
Kalmar Vatten har bytt ut rensgaller på
reningsverket och i samband med detta
utbyte har en informationsinsats under
namnet ”Kiss och Bajs” genomförts. Syftet med informationsinsatsen är att minimera allt skräp som slängs i toaletten och
orsakar driftsstörningar i pumpstationer
och i reningsverket.
I början av året var det problem med
höga salthalter på inkommanade avloppsvatten och kvävereningen var under
en period delvis utslagen. En utredning

pågår för att finna orsaken till de höga
salthalterna.
Vattenverksamheten har påbörjat arbetet med revidering av vattenskyddsområdena i Råsbäck och i Södra delen av
Nybroåsen. En av dagvattendammarna
vid golfbanan vid Värsnäs har rensats
från sediment. En avvattningsdamm har
anlagts för att fånga upp sedimentet och
separera vattnet innan det släpps tillbaka
till dagvattendammarna. Därefter rinner
det renade dagvattnet ut i Kalmarsund.
Renhållning och återvinning
Under året har behandlingsanläggningen
MOSA färdigställts. Intrimning har pågått under året och identifierat ett antal
problem. Det är den optiska sorteringen
som inte har förväntad kapacitet. Förhandlingar har förts med leverantören
under året och i december nåddes en
förlikning och därmed har också anläggningen tagits över i sin helhet.
I samband med införandet av matavfallsinsamling har ett antal aktiviteter pågått
under året för att få en högre kvalitet på
det insamlade avfallet. Det gäller främst
att endast ha paketerat avfall i påse med
dubbelknut. Försök har också gjorts att
samla in matavfall från verksamheter. I
samband med aktiviteterna har stora informationsinsatser gjorts.
Oskarshamns kommun blev medlem i
förbundet från 2015-01-01. Under året
har verksamheten i kommunen anpassats
till vad som gäller i KSRR. Byggnation av
ny ÅVC och personalbyggnad i Storskogen i Oskarshamns tätort har påbörjats,
liksom en ny ÅVC i Figeholm med utökade öppettider.

En deponi för farligt avfall har färdigställts i Moskogen under året. Avtal har
slutits med Borgholm och Emmaboda
kommuner om omhändertagande av deras hushållsavfall. Ett uppföljningssystem
för reklamationer och avvikelser i insamlingen har införts under året. Detta ger
förbättrade möjligheter att följa upp och
korrigera verksamheten.
Den personliga tjänsten på hemsidan,
Mina sidor, utvecklas, samtidigt med en
fortsatt diskussion om på vilka plattformar vi ska verka för att hålla en hög tillgänglighet kombinerad med bra service.
Möjlighet till e-faktura för företagskunder har införts under året. E-fakturor för
privatkunder har vi erbjudit sedan länge
och uppmuntrar kunderna att välja detta
alternativ.
Vid årsskiftet avskaffades fullmäktigeförsamlingen och en direktion infördes. Ett
arbetsutskott med en ledamot från varje
medlemskommun infördes. Det gjordes
en översyn av arbetsordningar, ekonomireglemente och instruktion till förbundschefen.
Kalmarhem
Under året har Kalmarhem aktivt arbetat på ett strukturerat sätt för att nå sitt
långsiktiga mål enligt Skåneinitiativet
att minska energiförbrukningen med
20 procent under åren 2008–2016. Av
2015 års underhållsbudget har 10 procent använts för miljö och energibesparande projekt. Av Kalmarhems bilpark
är numera 77 procent biogasbilar och 4
procent elbilar.

  
bättre resultat  lika resultat  sämre resultat än liknande kommuner
Resultat		
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Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete



62

59

60

56

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i hela den geografiska
kommunen, (%)



19,5

15,9

18,2

15,0
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KIFAB
Under 2015 har ett antal parkeringsplatser i garage utrustats med ladduttag för
elbil. Dessa platser hyrs ut till rabatterat
pris och med el inkluderad. KIFAB:s kontor på Varvsholmen utrustades i december med företagets första solcellsanläggning. Modernisering av fordonsparken
har fortsatt och andelen el och gasbilar
uppgår nu till 50 procent. Samtliga fastigheter är sedan tidigare uppvärmda utan
hjälp av fossila bränslen.

Framtid
Under 2015 lämnades en ansökan
om projektmedel ur EU-programmet
”LIFE” in. Arbetet ska fokusera på att
hitta metoder för att på ett skonsamt och
miljöriktigt sätt ta upp, behandla och
göra användbar produkt av sedimentet.
Projektet har fått namnet LIFE-SURE
(Sediment Uptake and Remidiation on
Ecological basis). Om projektmedel beviljas kommer projektet att genomföras
i Malmfjärden mellan augusti 2016 och
juli 2020. Genom projektet hoppas Kalmar kommun på att kunna skapa ett
badbart Malmfjärden.
I november 2015 hölls ett seminarium
kring miljöfrågor med kommunens
miljöenhet och näringslivet. Syftet var
att hitta vägar mot ett starkare samarbete kring miljöfrågor. Under 2016
ska fokusgrupper hållas där syftet är att
kommunen ska få en ökad förståelse
för företagens verklighet samtidigt som
kommunen får en chans att berätta om
vad det är för regler som gäller för vårt
arbete. Utbytet ska ge effektivare kontaktvägar och ett starkare samarbete.
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i
uppdrag att tillsammans med barn- och
ungdomsnämnden och servicenämnden
ta fram en plan för hur, samt också starta arbetet med att fasa ut farliga ämnen
i förskole- och skolmiljöer för att skapa
en sådan giftfri miljö som möjligt. Dels
kommer kommunen titta på hur vi får så

sunda miljöer som möjligt vid nybyggnation av förskolor samt vilka förbättringsåtgärder som kan göras i befintliga lokaler.
En lokal vattenförsörjningsplan ska tas
fram under 2016 för att säkra dricksvattnet framåt.
Under 2016 finns flera mål och uppdrag
som kommer att styra kommunens arbete. Andelen ekologisk eller närproducerad mat i den kommunala verksamheten
ska uppnå 70 procent år 2020. Det innebär ett fortsatt arbete med upphandling.
Det planeras för superbusstråk mellan
Karlskrona, Kalmar, Oskarshamn och
vidare till Norrköping. Kommunen ska
skapa en så giftfri miljö som möjligt i förskole- och skolmiljöer. Det arbetet går in
i en ny fas 2016. Kommunen kommer
att påbörja arbetet med att ta fram en ny
vattenförsörjningsplan. Vi kommer att
fortsätta arbetet med att öka mängden
egenproducerad, förnyelsebar el. Nationellt sätts mer och mer krav på klimatanpassning, så den påbörjade klimatanpassningsplanen ska färdigställas.
I samtliga nybyggnadsprojekt förbereds
för installation av solceller. I budget finns
även medel för att komplettera befintliga
hus med solceller. I nybyggnadsprojekt
förbereds för laddstolpar för elbilar, vilket
bidrar till utvecklingen av nätet. Arbetet
med att energieffektivisera kommunens
egna fastigheter fortsätter.
Reningsverket på Tegelviken är föråldrat
och är över 50 år gammalt. Kalmar Vatten har tagit ett principbeslut till en ny
vattenreningsdel som ersätter den befintliga anläggningen. Den planerade platsen
för Kalmarsundsverket är mellan befintligt reningsverk och KSRR. Under 2016
kommer ärendet upp för beslut i Kalmar
kommunfullmäktige. Vattenverket kommer att påbörja en förstudie av ett barriärskydd av dricksvattenförsörjningen.
Vattenverksamheten och reningsverksamheten i Kalmar Vatten står inför betydande investeringar i nya utrustningar
för att klara framtida miljökrav.

Renhållning och återvinning
Arbetet med att få fler medlemskommuner och samarbetsavtal till KSRR
kommer att fortsätta. KSRR kommer
att fortsätta arbetet med att öka volymerna i MOSA, vilket leder till sänkta
behandlingskostnader för medlemskommunerna.
Modifieringar av behandlingsanläggningen MOSA kommer att pågå under
2016, men insamling med separering av
matavfallet kommer att fortgå som tidigare. Öppnandet av deponin för farligt
avfall i Moskogen kommer också att
bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Öppettiderna för återvinningscentralerna utökas från årsskiftet,
innebärande bland annat att de stora anläggningarna är öppna sju dagar i veckan. Målet att finansiera MOSA genom
effektiviseringar och utan taxehöjningar
har genomförts. Tillsammans med ett
positivt resultat 2015 kvarstår därför
ambitionen med oförändrade taxor under 2016 och 2017. Taxorna är generellt
oförändrade sedan 2012.
Kalmarhem
År 2016 ska Kalmarhems energiförbrukning mätt i kwh/m2, ha minskat med 20
% från år 2008. Byte av servicebilar till
miljöbilar pågår enligt plan och beräknas
år 2020 bestå av 100 % miljöbilar. Åtgärder för att minska Kalmarhems miljöpåverkan bland annat genom energiåtgärder kommer att fortsätta.
Verksamhetslokaler
Arbete fortsätter med att i dialogform
påverka KIFAB:s hyresgäster att tänka
energismart och att säkerställa att driftoch verksamhetstider i uthyrda lokaler är
uppdaterade så att fastigheternas driftprofil hålls energioptimal. Målsättningen
att till alla delar bedriva en fossilbränslefri
verksamhet redan 2017 fullföljs genom
utbyte av resterande fossilbränsledrivna
fordon under de kommande åren.
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FOKUSOMRÅDE – ETT VÄXANDE
ATTRAKTIVT KALMAR

Kalmar ska vara en växande och attraktiv
kommun. Det är en förutsättning för att
vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Kalmar är idag ett av Sveriges
mest attraktiva besöksmål och vi fortsätter att utveckla detta. Men attraktiviteten
ska också finnas i vardagen. För det behöver vi bra och varierade bostäder och
en väl utbyggd infrastruktur i hela vår region. Vi ska fortsätta att erbjuda ett rikt
kultur- och fritidsutbud och vi utvecklar
att vi redan är ett spännande besöksmål.
Vi berättar gärna om allt bra vi gör och
allt det positiva om Kalmar. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i
Verksamhetsplan med budget 2015 och
ekonomisk planering för 2016-2017, sid
11-15.
Kommentar
Kommunkoncernens många satsningar
för att bli en mer attraktiv kommun har
visat sig vara synnerligen lyckade och
Kalmar har växt historiskt mycket. Prognosen för året är 1000 invånare och ett
utdrag från kommunens invånarregister,
KIR, styrker det. Ökningen ska enligt
KIR vara 1007 invånare under 2015.
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Under hösten medverkade vi på Stockholm Business Arena där cirka 6 000
deltagare under två dagar knöt kontakter
och uppmärksammar regioner i landet
som vill utvecklas och som satsar framåt.
På plats i Stockholm kom också beskedet att regeringen beviljat ett historiskt
20-årigt hyresavtal för Linnéuniversitetets nya samlade lokaler i hamnen. Detta
besked var en av de sista pusselbitarna för
universitetet och den 23 oktober kom så
beslutet från Linnéuniversitetstyrelsen vi bygger! Onsdagen den 18 november,
godkände en enhällig samhällsbyggnadsnämnd Linnéuniversitetets bygglovsansökningar och den största statliga investeringen sedan Ölandsbron 1972 var ett
faktum. Arbetet med att bli ”Årets stadskärna” 2017 har gått vidare. Den Purple
Flag-certifiering från Svenska stadskärnor som kom i september är ytterligare
en milstolpe i projektet. Arbetslösheten
i Kalmar är fortsatt lägre än jämförelsekommunerna. Vårt differentierade näringsliv är en nyckel för detta och arbetet
med att förbättra förutsättningarna för
näringslivet fortsätter. Bostad ska tex
inte längre vara ett hinder för tillgång
till lämplig kompetens. Alla arbetsgivare

inom Kalmar kommun erbjuds möjligheten till bostadsförtur. Arbetsgivarbonus Bostad är en ny och konkret åtgärd
från kommunens och Kalmarhems sida
för att underlätta kompetensförsörjningen. En öppen och tolerant kommun är
en förutsättning för tillväxt och attraktion. Genomförandet av Kalmarsund
Pride var ett viktigt steg i detta och i det
fortsatta arbetet efter evenemanget har
en hbtq-plan arbetats fram och antagits
av kommunfullmäktige. En väl utbyggd
infrastruktur är en grundpelare i vår utveckling. Kollektivtrafiken byggs ut och
allt fler åker kollektivt. Den spårbundna
kollektivtrafiken blir allt viktigare och
med nya stationer i Smedby och Trekanten ökar hela kommunens attraktionskraft. Kalmar Öland Airport är vår väg
ut i världen och passagerarutveckling är
positiv och destinationsutbudet växer.
Kalmar har ett rikt kultur- och fritidsutbud. Förutom stora evenemang som
Ironman, Kalmar GP och Stadsfesten
finns ett myllrande vardagsutbud med
till exempel över 200 aktiviteter på Kalmar Teater.
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Fullmäktigemål - Bostadsplanering

Kalmar ska planera för minst 300 bostäder årligen, varav 100 villatomter.
Kommentar
Målet att planlägga för 300 bostäder har uppnåtts med stor marginal. Däremot räknar
samhällsbyggnadskontoret inte med att uppnå målet med 100 villatomter fullt ut.
Uppskattningsvis 85 villatomter bedöms planläggas under 2015. Som upplysning kan
nämnas att under 2015 färdigställdes 293 bostäder i Kalmar kommun. Vid årsskiftet
2015/2016 var det 770 bostäder i produktion.

Uppdrag - Utveckla Brofästet

Pågående

Uppdrag - UF-företagare

Pågående

Uppdrag - Regional integrationsstrategi

Genomförd

Uppdrag - Graffitiväggar

Genomförd

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och
bolag skapa förutsättningar för verksamhet, exempelvis förskola och grundskola, på Brofästet i kombination med bostäder.
Kommentar
Ett ärende går under våren 2016 fram till kommunfullmäktige där planen för Brofästet ingår.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att samverka med Kalmarsunds gymnasieförbund för att till 2016 nå ett mål som innebär att 20 procent av gymnasieeleverna prövar att bli UF-företagare. Till 2017 höjs ambitionen till 30 procent.
Kommentar
Arbetet med uppdraget pågår och möten med UF och gymnasieförbundet är inplanerade för att uppnå utlovat resultat.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att med utgångspunkt i den regionala integrationsstrategin för Kalmar län utarbeta en konkret handlingsplan för arbetet de
kommande åren.
Kommentar
Handlingsplanen är framtagen och antogs i december 2015 av kommunfullmäktige.
Handlingsplanen innehåller ett antal insatser som ska genomföras under 2016-2020.

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med servicenämnden
ordna lagliga graffitiväggar.
Kommentar
Graffitiväggarna är under byggnation vid ungdomshuset UNIK. Graffitiväggarna
kommer att var mobila. Under våren 2016 kommer kultur och fritid att genomföra
en workshop med syftet att få fler ungdomar intresserade av graffiti som konstform.
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Uppdrag - Årets stadskärna

Pågående

Uppdrag - Regional bomässa

Genomförd

Uppdrag - Bryggor

Genomförd

Uppdrag - Bullervall i Djurängen

Pågående

Uppdrag - Depå för biobränsle

Pågående
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Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder,
styrelser och Kalmar City arbeta för att Kalmar ska bli årets stadskärna under
innevarande mandatperiod.
Kommentar
Målsättningen är att ansöka om att utses ”Årets stadskärna” 2017 och arbetet pågår
med berörda förvaltningar och Kalmar City och dess medlemmar. Ett flertal aktiviteter har genomförts, bland annat lekplatsen i Vattentornsparken, införande av parkeringsledningssystem, översyn av belysning på Kvarnholmen, julbelysning på Stortorget, planering för nya och återkommande event framöver.

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med bostadsmarknadens aktörer utreda förutsättningarna för en regional bomässa år 2018.
Kommentar
Utredning om en regional bomässa är genomförd och presenterad för politiken.

Servicenämnden får i uppdrag att utreda möjligheter till att skapa bryggor i
Vita Sand och Norrliden som ska förbättra upplevelsen vid bad och rekreation.
Kommentar
Idékataloger för Vita sand och Norrliden strand är framtagna och samordnade med
översiktsplaneringen på samhällsbyggnadskontoret. Pengar är äskade och ligger i planeringen med start Vita sand 2016 och Norrliden strand 2017.

Servicenämnden får i uppdrag att anlägga en bullervall i Djurängen. Detta för
att dämpa bullret från Ölandsleden.
Kommentar
Samhällsbyggnadskontoret har serviceförvaltningens uppdrag att projektera och genomföra byggnation av bullervall i Djurängen.

Kalmar Öland Airport AB får i uppdrag att undersöka de praktiska och ekonomiska möjligheterna för att etablera en depå för biobränsle på flygplatsen för att
därigenom kunna erbjuda biobränsle för flyg till och från Kalmar.
Kommentar
Kalmar Öland Airport har för avsikt att kunna erbjuda bioflygbränsle med start under
2016. Målet är en initial iblandning av 5% bioflygbränsle, med en stegvis ökad iblandning upp till 50%, vilket är den godkända maxnivån i dagsläget. För att finansiera
mellanskillnaden mellan bioflygbränsle och dagens fossila bränsle, är målsättningen
att starta en lokal klimatfond. En ansökan om bidrag hos Naturvårdsverket för uppstarten av fonden är gjord. Parallellt med detta pågår ett arbete för en möjlig framtida
etablering av produktion av bioflygbränsle i regionen, baserad på skogsråvara.
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Uppdrag - LIS-områden (från 2014)

Genomförd

Uppdrag - Utegym (från 2013, KF
§148, 2012-06-18)
Genomförd

Uppdrag - Belysningsprogram (från
2013, KF §131, 2013-06-17)

Pågående

Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillskapa
fler LIS-områden i översiktsplanen, för att underlätta för landsbygdsutveckling i
strandnära områden.
Kommentar
Samhällsbyggnadskontoret har identifierat några få möjliga nya LIS-områden, enligt
de kriterier som anges i översiktsplanen. Vid avstämning med samhällsbyggnadsnämndens presidium i februari 2015 beslutades att en översyn av LIS-områdena ska
göras i samband med aktualitetsprövningen av översiktsplanen.

Samhällsbyggnadsnämnden och serviceförvaltningen får uppdraget.
Kommentar
Beslut om att godkänna planeringsunderlaget för utegym i Kalmar kommun togs i
samhällsbyggnadsnämnden 2015-03-25. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att
vara ”ägare” av utegym som en del av deras verksamhetsområde.

Uppdraget till samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden att ta fram belysningsprogram ska gälla tätorterna i kommunen utifrån aspekterna trygghet,
trafiksäkerhet, energiförbrukning, utveckling och gestaltning.
Kommentar
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett belysningsprogram tillsammans med ett
konsultföretag inom området. Beslut om att godkänna Belysningsprogrammet togs i
samhällsbyggnadsnämnden 2015-12-16. Kommunstyrelsens planutskott beslutade att
återremittera programmet den 26 januari 2016.
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Bygga och bo

Väsentliga händelser under året
Attraktiva miljöer är nyckelbegrepp för
att locka till sig kompetent personal och
nya invånare. Tillsammans med Kalmarhem har kommunen därför arbetat fram
och sjösatt Arbetsgivarbonus Bostad. Det
är en del i arbetet avseende ett förbättrat företagsklimat och målen om tillväxt
och kan bli en viktig konkurrensfördel
för Kalmar. Genom att premiera arbetsgivare i Kalmar och via dem erbjuda
bostadsförtur till nyanställda personer
som vid anställningstillfället bor utanför
regionen, kan kompetensförsörjningen
underlättas.
Större utvecklingsprojekt
Arbetet fortsätter med projektet ”Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet” i Ölandshamnen. Under
året har universitetsstyrelsen upphandlat
byggnationen och fattat beslut om att
genomföra projektet. Kommunen har

beviljat bygglov för första etappen samt
börjat bygga ut gator och riva magasinsbyggnader i området. I direkt koppling
till detta har ett detaljplanearbete inletts
för en hotelletablering vid stationsområdet. Andra stora utvecklingsprojekt är
Fredriksskans, Norra Kvarnholmen och
Södra staden (Rinkabyholm). Arbetet
med att möjliggöra tillgången till fiber
för hushåll och företag har intensifierats
och kommunen arbetar vidare med att
samordna utbyggnaden av fiber.
Under året har tre större infrastrukturprojekt genomförts på tillfartsleden
Södra vägen. Ny större rondell vid Svaneberg, ombyggd rondell vid Bragebron
samt ombyggnad av trafikplats med
trafikljus vid kommande Linneuniversitetet. Ett stationsläge i Trekanten har
invigts.
Ny brandstation
I midsommarveckan kunde spaden äntligen sättas i marken för den nya brandsta-

tionen. Den beräknas vara färdigbyggd
våren 2017. Fram till dess ska Kalmarborna kunna följa bygget via digitala
medier.
Bygglov
Antalet beviljade bygglov har minskat
marginellt från föregående år men ligger
kvar på en betydligt högre nivå än tidigare, men antalet inkomna bygglovsärenden har ökat. Att antalet beviljade
bygglov har minskat beror till viss del på
att Attefallsärenden inte kräver bygglovsbeslut men räknas som ett bygglovsärende. Ärenden för fastighetsbildning, trafik, genomförda GIS- och kartuppdrag
och ärenden till miljöenheten har också
fortsatt öka jämfört med tidigare år.
Årets stadskärna
Kalmar City och Kalmar kommun arbetar tillsammans mot att bli årets stadskärna innevarande mandatperiod. Flera
av de åtgärder som togs fram i samverkan

 högre kostnader  lika kostnader   
lägre kostnader än liknande kommuner
Kostnad		
Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv
Nettokostnad gator och vägar samt parkering, kr/inv
Nettokostnad fysisk o. teknisk planering, bostadsförbättringar, kr/inv
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Utfall

Liknande

KKVH

Riket

631

683

654

873

1 246

1 450

971

1 165

629

349

242

375
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med näringsidkare och fastighetsägare
våren 2014 har under året förverkligats.
Ett exempel är lekplatsen vid gamla vattentornet. Det finns en tydlig utveckling
där allt fler barnfamiljer väljer att bo inne
i stan och därmed har också behovet av
en lekplats i centrala Kalmar uppstått.
Lekplatsen är välanvänd och har gett nytt
liv till en tidigare outnyttjad men vacker
plats. Tillsammans med sju andra städer
har Kalmar under året tagit emot landets
första Purple Flag certifikat. Certifikatet
flaggar för att Kalmar har en säker, trygg
och attraktiv stadskärna som håller en
hög och trygg kvalitet, kvälls- som nattetid. Med en hel rad av nya aktiviteter och
åtgärder fortsätter nu arbetet mot visionen att ”Kalmar skall bli Sveriges ledande
stadskärna med unika möjligheter för
handel och konsumtion, kultur och nöjesliv tillgängligt för alla året runt” med
delmålet att bli årets stadskärna år 2017.
Digital tillgänglighet
Vi arbetar med att skapa en bättre digital
tillgänglighet för att medborgare lättare
ska kunna få hjälp och hitta den information de behöver. Det har exempelvis
publicerats en 3D-modell på kommunens hemsida över Kvarnholmen, som
går att öppna direkt i webbläsaren. Det
finns också en e-tjänst för att beställa
och betala kartutdrag. Tjänsten har blivit
uppmärksammad och användningen har
ökat under året. Antalet digitala bygglovsansökningar under året har ökat och
bygglovsenheten fortsätter arbetet med
att digitalisera sitt arbetssätt genom att
ritningar granskas digitalt och kommunikation med kunder sker via e-post.

Demokrativeckan
Den lokala demokrativeckan genomfördes i Södermöre för fjärde året i rad. Den
öppnade upp för en dialog mellan ungdomar, politiker och tjänstemän, kring
busstrafiken i kommundelen. Medborgarpanelen har fått fler deltagare, vilket
är glädjande ur demokratisynpunkt.
Södermöre kommundelsnämnd har, i
enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige, spridit de kunskaper och erfarenheter som de har gjort inom ramen av
sitt demokratiutvecklingsarbete till andra
nämnder.

riterade övergångsställen till exempel har
Norrlidsvägen fått ett efterfrågat förhöjt
och delat övergångsställe.

Trafik, gång och cykelvägar
En kort men viktig felande gång- och
cykellänk förbi biblioteket på Tullslätten
har åtgärdats vilket gör att cyklisterna
slipper ta sig fram bland parkerande
bilar samt att gång- och cykelbanan
hänger ihop hela vägen från slottet upp
till Folkets Hus i Lindsdal. En annan
viktig gång- och cykellänk som byggts
är mellan Möreleden och Ångloksvägen
i Ljungbyholm.

Vatten
VA-saneringar har utförts på flera ställen
i kommunen. Av de större saneringsarbetena kan följande nämnas: Området
kring Timmermansgatan, Falkenbergsvägen, Jutegatan, Slöjdaregatan, och
Lorensbergsgatan. På Esplanaden och
i Berga området har va-saneringsarbete
påbörjats.
Va-ledningsutbyggnad har utförts till
Bergaudd, Stenskallehult (Påryd) och
Harby (Trekanten).
För att få en snabbare och säkrare driftskommunikation har en ny fiberkabel
mellan Vattentornet och Skälby vattenverk anlagts. På Vattenverket har
styrsystemen uppgraderats och vattenpumparna kan nu frekvensstyras. Kommunikationsutrustning (etapp 9) har
installerats i pumpstationer i södra delen
av Kalmar. Förutom allt löpande arbete
i verksamheten har ett antal utredningar
genomförts:
• Vatten och avloppsplan – Syftet
med planen är att beskriva vilka om

Byggande av gångsfartsgator på centrala
Kvarnholmen har fortsatt där etapp II på
Fiskaregatan blev klar till sommarsäsongen. Västra och Östra Sjögatan utmed
stortorget skyltades om till gångfartsgata
vilket möjliggjorde att även dessa gator
kan tillåtas ha uteserveringar.
Samarbetet med KLT har inneburit flera
åtgärder avseende hållplatser bland annat
ett nybyggt större hållplatsläge i Lindsdal
samt på olika platser ett flertal cykelställ.
Arbetet har fortsatt med trafiksäkra prio-

Ett P-ledningssystem i centrala Kalmar
invigdes i december – lagom inför årets
julhandel. Arbetet har gått vidare från
tätortsdialogerna där extra parkåtgärder
har genomförts i bland annat Halltorp
samt på ett flertal andra orter förbättringar av belysningar utifrån upprustning och komplettering. Kommunen ansvarar totalt för 374 km gator och vägar,
som lyses upp av ca 12 800 gatlysen.

  
bättre resultat  lika resultat  sämre resultat än liknande kommuner
Resultat		
Nöjd Medborgar-Index - Räddningstjänst
Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar
Nöjd Medborgar-Index - Renhållning
Nöjd Medborgar-Index - Vatten och avlopp
Nöjd Region-Index - Bostäder
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Liknande

KKVH

Riket

80

77

81

74

61

54

62

54

70

68

69

67

84

80

85

78

54

51

53

54
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•

•
•

råden som va-ledningsutbyggnad
kommer att prioriteras i framtiden.
Planen har tagits fram i samråd med
Kalmar kommun.
Klimatanpassningsplan – modulering av höga vattenflöden.
Dimensionering av avloppsnätet söder om Kalmar

Hyresrätter
I Kalmarhems regi har 32 nya lägenheter tillkommit under året. Under året har
produktion startat av ett höghus ”Kajalen” vid sjukhuset med 86 lägenheter och
ett studenthus med 31 lägenheter i kv.
Vallmon (Falkenbergsvägen). Mark förvärvades i kv. Vallmon och i kv. Kungsljuset under året. Under 2015 ökade underhållsnivån med ca 10 procent jämfört
med föregående år. Bland större underhållsprojekt kan nämnas renovering av
fasaden på Gamla Vattentornet varvid
byggställningen blev en utmärkt reklampelare för höghuset ”Kajalen”.
Energirepubliken berikar med fiber
Krav på IT-infrastruktur blir allt mer
central, inte minst vid nyetableringar och
nybyggnationer.
I närmare 15 år har Kalmar Energi förlagt och erbjudit svartfiber, främst till
olika bredbandsoperatörer. De senaste
åren har förfrågningar om fiber stadigt
ökat. En del av förklaringen till ökad efterfrågan är teknikutvecklingen och att
våra slutkunder idag allt oftare efterfrågar
kombinerade erbjudande där fjärrvärme
och fiber är en vanlig kombination. Kalmar Energi har det senaste året ökat förändringsarbetet i fiberaffären, dels för att
förstärka och utveckla den redan etablerade svartfiberaffären och dels för att utveckla ett koncept för att kunna erbjuda
slutkund tillgång till en tjänsteleverantör.
Kalmar kommun tecknade under början
av året ett avtal med Telia kring utbyggnad av fiber med särskilt fokus på tätorterna utanför Kalmar stad.

Framtid
Kommunens exploateringsverksamhet
följer och analyserar omvärldsfaktorer
34

som påverkar planeringen av nya exploateringsområden, bland annat nya lagar
och regler inom fastighets- och byggområdet. Antalet projekt har ökat mycket
de senaste åren, projekten är stora och
komplicerade vilket kräver kommunikation och dialog med medborgarna. De
kommande åren är det ett flertal stora
exploateringsprojekt med försäljning av
kommunal mark som ska slutföras, bl.a.
Ölandshamnen, Fredriksskans och Djurängen.
Det övergripande målet för samhällsbyggnadskontoret är att planera för
2 500 bostäder, varav 300 småhus fram
till och med 2018. Av dessa ska minst
833 bostäder varav 100 småhus planeras
under 2016. Detta är mer än en fördubbling mot 2015. Anledning till det högre
målet är utvecklingen av Linnéuniversitetet samt den befolkningsökning som
prognostiserats för Kalmar kommun.
Under 2016 ska samhällsbyggnadskontoret utveckla medborgardialoger i
detaljplaneprocesserna för att skapa en
bättre förståelse för den långsiktiga utvecklingen av Kalmar. Detta ska innefatta både fysiska dialogmöten och en starkare och bättre digital närvaro. En väg
för att skapa ökad delaktighet och korta
handläggningstider är att erbjuda enkla
och effektiva kontaktvägar, självservice
och e-tjänster.
I Södermöre har ett mål satts att arbeta
med att ta fram en lösning för E-förslag. En kartläggning av otrygga platser
i kommundelen, pågår. Detta utifrån
medborgarpanelens svar. Detta utifrån
medborgarpanelens svar som gavs vid en
enkät om tillgänglighet som medborgarpanelen svarade på hösten 2015. E22:ans
nya dragning kan positivt komma att påverka kommundelens attraktivitetskraft.
Flera intressanta bostadsprojekt är under
framväxt. Nya bostadsområden kommer kräva nya verksamhetsområden såsom förskola, skola och idrottsplatser.
Exempelvis ny konstgräsplan i Berga,
nytt badhus, central förskola, centralt
högstadium. Under 2016 kommer ett

flertal lekplatser rustas upp medan andra
kommer läggas ner. Utöver detta kommer några större satsningar att göras i
Smedby, Lindsdal och Berga. Arbetet
kommer fortsätta med prioriterade felande gång- och cykellänkar, tillgänglighetsarbete liksom arbetet med tätorter och
kollektivtrafiken. Ett samlat grepp med
åtgärdsplaner för Kvarnholmen kommer
ha sin fortsättning tillsammans med City
för att jobba vidare mot målet att blir
årets stadskärna.
Från och med 2016 kommer reinvesteringen i gatlysen att påbörjas på bred
front. Detta för att under några år gå in i
nästa generation av belysning med LED
för att kraftigt minska energianvändning
och driftkostnader. Under 2016 kommer
Lindsdals belysning att bytas ut.
Budgetens ökning avseende beläggningsåtgärder och bidrag till enskilda vägar
innebär att vi kan upprätthålla en acceptabel vägstandard på huvudvägnätet.
Vatten
Målen med att minimera antalet läckor,
minska inläckaget av ovidkommande
vatten i spillvattennätet och reducera
antalet bräddningar är att sanera VA-ledningsnätet. Kommande VA-saneringar
är i Bergaområdet, i kv. Getingen och i
Dörbylund. Nya bostadsområden planeras för att klara befolkningstillväxten.
Kalmar Vatten anpassar och prioriterar
utbyggnad av ledningsnätet efter behovet av ny infrastruktur. Planerade VAutbyggnader är till Djurängen, Åsagatan,
Linnéuniversitetet, Åbygatan m.fl.
Hyresrätter
Under 2016 planerar Kalmarhem byggstart för ca 250-300 lägenheter i olika
projekt. För att säkerställa kontinuerlig
byggproduktion pågår arbetet med nya
detaljplaner och ytterligare projekt kommer att startas upp. Utredning och planering för större underhållsprojekt med
stambyte och lägenhetsrenovering sker
under året.
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Näringsliv och turism

Väsentliga händelser under året
Svenskt Näringslivs ranking av landets
kommuner när det gäller företagsklimatet visar att de satsningar som Kalmar
kommun gör ger resultat. Kalmar kommun har klättrat 38 placeringar sedan
förra mätningen och ligger nu på plats
111 av landets 290 kommuner. Området tjänstemäns attityder till företagande
har förbättrats mest, +79 placeringar sedan förra året. Även området service till
företag har förbättrats rejält, +61 placeringar. Också i undersökningen Insikt

som mäter Nöjd Kund Index, NKI, har
Kalmar kommuns resultat förbättrats.
NKI-värdet har ökat från 64 till 70. Mest
nöjda är företagen med bemötandet som
får ett betyg på 76. Ett betyg på 70 eller mer anses som ett högt betyg. Minst
nöjda är de med rättssäkerhet och information. Effektivitet är det serviceområde där kommunen förbättrat sig mest.
Resultatet gick upp åtta enheter från 66
till 74. Undersökningen visar också att
bemötande, effektivitet och rättssäkerhet
är de faktorer som företagarna anser är
viktigast för en bra helhetsbedömning.

Turism och besöksnäring
Det har varit ett bra år för Kalmars besöksnäring och Kalmar har fått mycket
uppmärksamhet nationellt under året.
Bland annat röstades Kalmar fram som
Årets sommarstad av resesajten Reseguidens läsare, vilket både har bidragit till
stolthet hos invånarna och gett positiva
effekter på antalet besökare. Antalet gästnätter (belagda bäddar) har haft en positiv utveckling de senaste åren. Mellan
år 2013 och 2014 ökade gästnätterna
med 6,3 procent inom kategorin hotell
och med 2,1 procent som helhet (hotell,

 högre kostnader  lika kostnader   
lägre kostnader än liknande kommuner
Kostnad		
Nettokostnad näringslivsfrämjande åtg, kr/inv
Nettokostnad turistverksamhet, kr/inv
Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv
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stugby, vandrarhem och campingplatser). Under perioden januari–oktober
2015 ökade antalet gästnätter som helhet
med ca 8 procent jämfört med 2014. Tittar man på antalet övernattningar på hotell under perioden januari–juli 2015 var
ökningen 9,3 procent jämfört med 2014.
Kalmars satsningar på evenemang och
idrottsturism har slagit väl ut. Numera
hör evenemangsarrangörerna själva av sig
och är intresserade av att förlägga evenemang i staden. Utöver de redan etablerade evenemangen hölls under 2015 bland
annat två stora konserter. Satsningen
på att skapa nya evenemangsarenor är
mycket viktig och i år invigdes den nya
idrottsanläggningen vid Långviken. Anläggningen utnyttjas flitigt, inte minst
för spontanidrott, och var också en av
anledningarna till att Svenska Fotbollförbundet valde att förlägga SM i Beach
Soccer i Kalmar i minst tre år. Ett annat
nytt idrottsevenemang som blev klart i år
är Student-VM i Triathlon, som kommer
att arrangeras i Kalmar 2018.
Utvecklingsplanen för Kalmar Slott har
under året reviderats tillsammans med
Statens Fastighetsverk, då många av de
uppsatta målen nu har genomförts. De
reviderade insatserna är sex och gäller
satsningar för att möta framtiden. Att utvecklingsarbetet har varit lyckosamt har
visat sig på flera sätt under året. Besökssiffrorna har under 2015 slagit rekord
och når upp till det mål som sattes i utvecklingsplanen. Under 2015 hade Kalmar Slott 84 000 entrébetalande besökare, 127 000 intäktsskapande besökare

och 278 000 besökare totalt på området,
vilket kan jämföras med 71 908 entrébetalande, 107 139 intäktsskapande och
totalt 267 095 besökare 2014. Kalmar
Slott, med slottschefen Mimmi Mannheimer i spetsen, tilldelades dessutom
Kulturarvspriset 2015 för att slottet på
ett kreativt sätt når en bred publik, inte
minst genom satsningen Barnens Slott.
Kalmar Slott var också en av finalisterna
till Stora Turismpriset 2015 och certifierades av Swedish Welcome med bedömningen ”Utmärkt”.
Skyltar har satts upp i centrala Kalmar
med syfte att göra det enklare för turister
att både hitta i och se att det är gångavstånd till alla sevärdheter. Sammanlagt
har det satts upp skyltar på 18 olika platser på Kvarnholmen. Mitt i semestertider invigdes Sveriges längsta träbänk
av Gustav Vasa och Ingemar Einarsson.
Bänken, som uppmättes till 222 meter,
löper längs muren vid Gamla kyrkogården i Kalmarsundsparken.
Hamnverksamheten
2015 var ett gott år för Kalmar Hamn
AB med volymökningar på cirka 15
procent. Byggande av hamnmagasin har
skett under 2015. Fortsatta investeringar
i maskiner har skett såsom exempelvis
hamnkran och en större så kallad höglyft.
Arbetet har skett med god planering och
inga kundförluster samt ett högt säkerhetstänkande utan olyckor.
Flygplatsen
Till och med november har totalt
205 870 resenärer flugit till och från Kal-

mar Öland Airport vilket innebär en ökning med 4,3 procent jämfört med 2014.
Inrikestrafiken fortsätter att uppvisa en
positiv utveckling samtidigt som utbudet
av internationella charterdestinationer
ökar. Under året har flygplatsen haft 93
charteravgångar fördelat på Gran Canaria, Mallorca, Turkiet, Kroatien, Rhodos
och Sicilien. Under 2015 beslutades om
Vision 2025, ”Den enkla resan” som beskriver regionens och kundernas förväntningar på Kalmar Öland Airport. Ett
stort projekt med omtoppning av landningsbanan har färdigställts. För att inte
störa flygtrafiken genomfördes merparten
av åtgärderna nattetid under sommaren.
Verksamhetsfastigheter
KIFAB i Kalmar AB har under 2015
förvaltat total ca 150 000 m2. Uthyrningsgraden har varit hög hela året. En
fastighet har under året förvärvats i syfte
att utgöra markreserv för en trolig expansion hos en befintlig industrikund.
Fastigheten Mjölnaren 4 byggs om till ett
modernt aktivitetsbaserat kontor om ca
5 000 m2 för länsstyrelsen. Under året
förvärvades mark intill Kalmar Södra
bangård där nu en tågservicedepå är under uppförande.
Kalmar Science Park
Flera av företagen i Kalmar Science Parks
Incubator har haft ett framgångsrikt år
2015. De har vunnit både nationella
och internationella utmärkelser och fått
uppmärksamhet som sträcker sig utanför landets gränser. Kalmar Science Park
har under året beviljats EU-medel för att
utveckla en regional inkubator. Uppstar-

  
bättre resultat  lika resultat  sämre resultat än liknande kommuner
Resultat		
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
Nöjd Region-Index - Arbetsmöjligheter
Nöjd Region-Index - Kommersiellt utbud
Nöjd Region-Index - Kommunikationer
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ten av det projektet ägde rum i augusti
och redan nu syns positiva effekter, genom bland annat en markant ökning av
inflödet av idéer/företag. Det innebär
förhoppningsvis att Kalmar Science Park
kan attrahera fler företag med bra idéer
och god tillväxtkraft, såväl regionalt som
nationellt och internationellt.

Turismutveckling
Kalmar kommuns satsningar för att fortsätta utveckla kustläget och stadens

Framtid

Linnéuniversitetets nybyggnation i hamnen kommer på lång sikt att innebära
fantastiska möjligheter för Kalmar. På
kort sikt är det dock troligt att det påverkar verksamheten i Kalmar Gästhamn,
både avseende båtgäster och husbilsgäster. Efterfrågan på husbilsplatser är
stor och Destination Kalmar har därför initierat ett arbete för att skapa fler
husbilsplatser i centrala Kalmar. Denna
kundgrupp är starkt växande och har en
turistekonomisk betydelse.
De senaste årens utveckling gör att Destination Kalmars verksamhet har ökat
i omfattning. Personalbehovet i bolaget
har därför ökat.

Tillgänglighet till service är en viktig
faktor för att främja attraktivitet och för
att bidra till utveckling och tillväxt i hela
kommunen. Människor behöver service
för att kunna bo och trivas på en plats
och företag är beroende av viss service för
att kunna bedriva verksamhet. Nya köpbeteenden, pendlingsmönster, den demografiska utvecklingen, digitaliseringen
och andra externa faktorer påverkar förutsättningarna för både kommersiell och
offentlig service. Utifrån dessa förutsättningar skapas nu en kommunal serviceplan som ett verktyg för att upprätthålla
en god service i hela kommunen. Det ska
finnas en god service på rimlig nivå för
alla som bor, besöker och verkar i Kalmar
kommun. För att uppnå målet kommer
kommunen att arbeta med åtgärder som
exempelvis samverkan med servicegivare
och föreningar, fortsatt hemsändningsbidrag och företagsfrämjande insatser.
Samverka mera är nyckeln till framgång
för att underlätta kompetensförsörjning
och bidra till regional tillväxt och utveckling. Oskarshamn, Mönsterås och
Kalmar har därför gått samman för att
tillsammans göra det enkelt för de som
vill flytta hit. Samarbetet bygger på ett
nätverk av organisationer och personer
och utökas i augusti 2016 med kommunerna Torsås och Mörbylånga. Exempel
på aktiviteter under kommande år för att
locka kompetens till Kalmarsundsregionen är medverkan på arbetsmarknadsdagarna i Linköping samt deltagande under
Ironmanveckan.

evenemangsarenor är väldigt viktiga för
besöksnäringen och för Kalmar som evenemangsstad. Nu pågår till exempel ett
arbete med att utveckla arenan Bastionen
och senast 2017 beräknas det stå klart.

Hamnverksamheten
Utveckling av verksamheten med större
ytor och djupgörande av farled fortgår.
Kalmar Hamn fortsätter att vara regionens största infrastrukturnod. Godsslag
kommer i framtiden att variera såsom det
gjort under många år men basen kommer att vara att serva jord- och skogsnäringen. Kalmar Hamns unika läge nära
farleden på Tjärhovet med hantering av
vätskor och spannmål samt virke, flis
och timmer på Barlastholmens fortsätter.
Löpande arbete sker kontinuerligt för att
byta till miljöriktiga motorer och övergå
i den mån det är möjligt till elektrifierad
produktionsutrustning. Man kan se en
framtida trend att verksamheten på Tjärhovet övergår allt mer ifrån att vara en
traditionell oljehamn till att lagra miljömässiga vätskor.

Flygplatsen
Under 2016 blir det fortsatt fokus på Kalmar Airports vision 2025 där bland annat
införandet av flygmiljöbränsle är prioriterat. Det planeras en större ombyggnad av
flygplatsen parkerings- och angöringsytor
för taxi och buss. Charterutbudet fortsätter att växa samtidigt som det blir en kapacitetsökning på antalet platser till Stockholm med SAS och BRA.
Verksamhetslokaler
Under 2016 kommer de pågående stora
entreprenaderna att avslutas och lokalerna tas i bruk av KIFAB:s nya hyresgäster.
Parallellt kommer arbetet med att hitta
alternativa
hyresgäster/verksamheter
till de lokaler som universitetet lämnar
2018–2020 att intensifieras. Ett ökat
intresse kring ny- och ometableringar av
industriföretag för att säkerställa framtida expansionsutrymme kommer förhoppningsvis att leda till att ytterligare
projekt startas.
Kalmar Science Park
Den övergripande framtidsinriktningen
för Kalmar Science Park är att via olika
arbetssätt främja tillkomsten av nystartade kunskapsintensiva bolag, arbeta med
tillväxt i befintliga, etablerade bolag av
samma art samt vidareutveckla arbetet
med e-handel och digitala marknader.
Med tanke på det sistnämnda ska möjligheterna att implementera en inriktning
av inkubatorn mot e-handel och digitala
marknader ses över.
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FOKUSOMRÅDE – HÖG KVALITET
I VÄLFÄRDEN

I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet,
kvalitet, tillgänglighet och delaktighet.
Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga
med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den
och att verksamheten bedrivs med god
kvalitet. Den fattigdom som drabbar barn
ska med alla tillgängliga medel speciellt
bekämpas. Varje barn och elev i Kalmar
kommun ska utvecklas allsidigt, såväl socialt och emotionellt som kunskapsmässigt. Våra förskolor och skolor ska hålla
en hög kvalitet. Fokusområdets text i
sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan
med budget 2015 och ekonomisk planering för 2016-2017, sid 17-19.
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Kommentar
Kalmar är en i många avseenden socialt
hållbar kommun med hög kvalitet i välfärden. Den självskattade hälsan hos invånarna är god, och man upplever hög
grad av tillit till andra. Enligt polisens
trygghetsmätning ökar invånarnas upplevelse av trygghet medan både otrygghet
och antalet anmälda våldsbrott minskat
över tid. Vi ser en trend med sjukande
arbetslöshet, där vi ligger under siffrorna
för riket och våra jämförelsekommuner
i åldersspannet 16-64 år. Den vuxna
befolkningens sysselsättning och egenförsörjning är centralt för att långsiktigt arbeta mot så kallad barnfattigdom.

Tillgänglighetsfrågorna har fått förnyad
aktualitet liksom likabehandlings- och
integrationsfrågorna. Under året har ett
välfärdsbokslut presenterats som ger stöd
för att vi har en positiv utveckling vad
gäller invånarnas tillgång till välfärdsindikatorer inom många områden. Bokslutet indikerade i likhet med andra mätningar och utvärderingar att skolan och
dess resultat bör prioriteras framöver.
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Fullmäktigemål - Förebyggande
insatser bland barn och ungdomar

Barn och ungas bruk av tobak, alkohol, dopingpreparat och narkotika ska
minska. Bruket av droger ska aktivt bekämpas på alla nivåer men speciellt fokus
ska riktas på förebyggande insatser bland barn och ungdomar.
Kommentar
Resultatet av CANs undersökning visar på att det är färre elever i årskurs 9 jämfört
med övriga landet som dricker alkohol. En jämförelse med resultatet 2013 visar dock
att intensivkonsumtionen har ökat bland pojkar ( 2013: 8%, 2015: 10 %) och minskat från 7 till 6 % för flickor. I gymnasiet år 2 finns en positiv trend där andelen
intensivkonsumenter bland pojkar minskat från 35 % 2013 till 30 % 2015 och bland
flickor från 27 % 2013 till 20 % 2015. Andelen elever som använt narkotika ligger
tämligen oförändrat, 4 % av eleverna i år 9 hade använt narkotika 2013 och enligt
2015 års undersökning var det 5 %, i år två på gymnasiet handlar det om ca 10%.
Det är ca 10 % av eleverna i år 9 som röker, något fler pojkar än flickor, vilket är en
förändring och indikerar att flickors tobakskonsumtion har minskat under perioden
2013-2015. I år två på gymnasiet är det vanligare att flickor röker jämfört med pojkar( pojkar 24 %, flickor 34 % 2013, pojkar 24 % , flickor 37 % 2015) och det är
också flickorna som står för ökningen under perioden. Utöver insatser inom ramen för
Kalmar mot Droger vidtar olika förvaltningar egna insatser för att minska ungas tillgång till droger och konsumtion av alkohol och narkotika, bland annat är kultur- och
fritidsförvaltningens ungdomsarrangemang alltid drogfria, socialförvaltningen leder
en kommunövergripande arbetsgrupp för att ta fram ett förslag på förstärkta förebyggandeinsatser för barn och unga. Ett förslag kommer att redovisas under första halvan
av 2016.

Fullmäktigemål - Bästa skolkommun

Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner.
Kommentar
Barn och ungdomsförvaltningen har mål kopplat till ökning av kunskapsmål och meritvärde för årskurs 3, 6 och 9 och man kan se en viss ökning inom dessa områden,
men målen nås inte. När det gäller målet om ökade resultat i kunskapskraven i nationella prov i årskurs 3 och om att utjämna skillnader mellan flickor och pojkars
måluppfyllelse ser man ingen positiv utveckling utan snarare en försämrad utveckling.

Uppdrag - Villkor i arbetslivet

Pågående

Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Södermöre
kommundelsnämnd på lämpligt sätt informera om villkor i arbetslivet och
arbetsrättsfrågor till de sista årskurserna i skolan. Samarbete kan ske med
Kalmarsunds gymnasieförbund.
Kommentar
Studie och yrkesvägledarna i BoU och södermöre kommundel har redovisa hur den
här informationen till elever i de sista årskurerna har genomförts under ht 15 eller ska
genomföras under vt 16.
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Uppdrag - Volontärpool

Pågående

Uppdrag - Boende i södra tätorten

Pågående

Uppdrag - Förebyggande sociala
insatser

Pågående

Uppdrag - Drogpolitiskt program

Pågående

Uppdrag - Socialt och etiskt ansvarstagande (från 2014)

Genomförd

40

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder
och bolag upprätta en volontärpool där frivilliga privatpersoner kan registrera
sig för frivilligarbete till föreningslivets registrerade evenemang.
Kommentar
Under 2015 har en utredning gällande upprättande av en Volontärpool i Kalmar kommun tagits fram. Utredningen ska presenteras för politiken, för att slutgiltigt beslut
ska kunna fattas hur volontärpoolen ska se ut i framtiden.

Omsorgsnämnden får i uppdrag att under 2015 och 2016 planera och upphandla ett boende för vård och omsorg i södra området av Kalmar tätort.
Kommentar
Omsorgsnämnden har fattat beslut vid decembersammanträdet 2015 om att gå ut
med en upphandlingsförfrågan för nybyggnation av ett vård och omsorgsboende i
södra delen av Kalmar.

Socialnämnden får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden,
Södermöre kommundelsnämnd och Kalmarsunds gymnasieförbund, forma en
gemensam grupp som särskilt ska fokusera på förebyggande sociala insatser i
utsatta bostadsområden.
Kommentar
Delrapport muntligt i oktober. Skriftlig delrapport ej klar ännu. Arbetsgruppen kommer att omformeras inför fortsatt arbete 2016.

Socialnämnden får i uppdrag att ta fram ett nytt drogpolitiskt program med
särskilt fokus på ungdomars användning av narkotika.
Kommentar
Förslag till drogpolitiskt program framtaget. Ska på remiss till förvaltningarna januari
2016.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med servicenämnden och andra
berörda nämnder öka kunskapen om socialt och etiskt ansvar i verksamheten,
skapa bättre rutiner för uppföljning av våra krav och föreslå eventuella förbättringar av dagens krav.
Kommentar
Kommunledningskontoret har tillsammans med serviceförvaltningen sett över insatserna inom socialt och etiskt ansvarstagande. Serviceförvaltningen har reviderat uppförandekod för hållbar upphandling och sin upphandlingspolicy. Uppföljning sker
lokalt men även inom ramen för ett nationellt utvecklingsarbete som samordnas av
SKL. Arbetet för att motverka korruption har stärkts genom att tydliga rutiner tagits
fram. Inom ramen för målet att halvera arbetslösheten är ett insatsområde att utveckla
rutiner för sociala krav i upphandling. Ett utvecklingsarbete som involvera både interna partners såsom kommunledningskontoret, serviceförvaltningen och kommunala
bolag och externa. En insats för politiker, chefer och berörda handläggare genomförs i
januari 2016 vilket förväntas leda till att rutiner kan utarbetas under våren.
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Barn och utbildning
Väsentliga händelser under året
Åtgärder för att öka måluppfyllelsen
inom skolan fortsätter att genomföras
och är framgångsrika. Resultaten i SKL:s
Öppna jämförelse som kommer i mars
2016 kommer att visa på förbättringar i
placeringen jämfört med tidigare år. Vi
har höga förväntningar på vår verksamhet, höga förväntningar på elever, personal, rektorer och förskolechefer. Det är
många åtgärder och många beslut som
fattas för att kunna fortsätta med förbättringsarbetet. Några av dem som varit
i fokus under 2015 är:
• Utveckling av överlämningar från
förskola till skola.
• Omfattande och fokuserad kompetensutveckling.
• Ökad effektivitet i personalrekryteringen.
• Fortsatt utbyggnad av karriärvägar
för lärare. Under året har ytterligare
förstelärare utnämnts och en fortsatt
rekrytering av utvecklingslärare har
genomförts.
• Öka andelen lektioner genomförd
med behöriga lärare i såväl ämne
som årskurs.
Verksamheten mäts på många olika sätt,
varav några centrala är:
• Elevernas måluppfyllelse ligger kvar
på samma nivå som tidigare år.
• Meritvärdet i årskurs 9 har ökat.
• Budgeten hålls.
• Kalmar kommun ligger i topp i
mätningen Sveriges mest nöjda högstadieelever för fjärde året i rad.

Dess förbättringar bidrar till att Kalmar
kommun bibehåller sin placering i Lärarförbundets ranking bästa skolkommun, där Kalmar för tredje året i rad
ligger inom topp 25. Resultaten i SKL:s
öppna jämförelse som kommer i mars
2016 kommer att visa på förbättringar i
placeringen jämfört med tidigare år, och
arbetet med att vara en av landets bästa
skolkommuner fortsätter.
I mottagandet av asylsökande i Södermöre placeras eleverna nu i ordinarie klasser
på skolorna, något som bedöms förbättra
måluppfyllelsen och integrationen. En
samlad satsning mot nätmobbning har
genomförts i kommundelen, i samarbete
med polisen. Satsningen har riktat sig
mot elever, vårdnadshavare och pedagoger, och inneburit ett ökat medvetandegörande och stärkt kompetens inom ett
viktigt område.
Gymnasieverksamhet
Kalmarsunds gymnasieförbund har under året fattat beslut om flertalet nya
inriktningar och avtal för att öka Gymnasieförbundets attraktivitet. En ny inriktning är Plåtslageri som blir den tredje
nationella inriktningen inom Bygg- och
anläggningsprogrammet på Lars Kaggskolan. På Jenny Nyströmskolan kommer en ny inriktning inom Barn- och fritidsprogrammet att starta, Socialt arbete
med profilering mot väktare. Inriktningen blir den tredje nationella inriktningen
med start läsåret 2016/2017.

Ett av gymnasieförbundets mål i budgetdokumentet 2015 är att få fler elever
att söka till GLU (gymnasial lärlingsutbildning) genom att inrätta ett lärlingscentrum. Under maj månad redovisades
ett förslag på lärlingscentrum med start
hösten 2016. Lärlingscentrumet kommer innebära en organisation med ca 60
elever när den är fullt utbyggd. Under
2015 beslutade Kalmarsunds gymnasieförbund att bifalla Västerviks kommuns
förfrågan att delta i bildandet av vårdoch omsorgscollege i Kalmar län tillsammans med landstinget, regionförbundet
och länets kommuner. Ett regionalt
samverkansavtal kommer reglera det gemensamma arbetet. Ett annat avtal som
gymnasieförbundet arbetar med är Samverkan sydost där medlemskommunerna
gemensamt arbetar för att stärka och
utveckla hela samverkansområdet till en
attraktiv gymnasieregion. Under året har
samverkansområdet vuxit till att omfatta
14 kommer.
Under året har Kalmarsunds gymnasieförbund nominerats till kvalitetsutmärkelsen GULDTRAPPAN. Utmärkelsen
Guldtrappan utdelas till skolhuvudmän
som arbetar långsiktigt och strategiskt
utifrån styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan, med
gott ledarskap för kompetensutveckling
och kollegialt lärande, digital resurser
och nätbaserat samarbete. Parterna bakom priset är bland annat Skolverket, specialpedagogiska skolmyndigheten samt
Sveriges kommuner och Landsting. Un-

 högre kostnader  lika kostnader   
lägre kostnader än liknande kommuner
Kostnad		
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn
Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn
Kostnad grundskola hemkommun, kr/elev
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev
Kostnad komvux, kr/heltidsstuderande
Kostnad musik och kulturskola, kr/inv 7-15 år
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Liknande

KKVH

Riket

134 078

131 341

128 631

130 784

33 957

29 758

32 477

33 788

90 165

100 442

91 444

100 463

99 758

109 453

111 082

119 953

70 308

41 960

48 326

48 849

3 128

2 741

2 377

3 032
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der kvartal 1 2016 kommer listan över
slutkandidaterna att publiceras.
Vuxenutbildning
Under året har det genomförts utbildning för vuxna på gymnasial nivå inom
några nya områden. Det gäller utbildning inom billackering, bilskadeteknik
och som väktare. Branschen har uttalat
att det råder brist på utbildad arbetskraft. Utbildningarna som planeras och
genomförs i nära samarbete med branschen, är delvis förlagda till arbetsplatser.
Kunskapsnavet har initierat pedagogiska
träffar med yrkeslärare från olika utbildningsanordnare som inbjudits för att diskutera pedagogiska frågor. Innehållet har
bl.a. bestått av diskussioner kring goda
pedagogiska exempel, kulturskillnader,
kompensatoriska hjälpmedel och betyg
och bedömning. Under hösten har träffarna förlagts hos olika utbildningsanordnare
för att deltagarna ska få insyn i varandras
verksamheter. Det har skapat respekt och
ökat förståelsen för olika verksamheter.
Under året har det pågått ett intensivt
arbete med att arbeta fram en regional
ansökan om att ingå i Vård- och omsorgscollege. Beslut om att ansluta sig till
VO-college har fattats av länets samtliga
kommuner. VO-college är en nationell
samverkansform där arbetsliv och utbildning arbetar tillsammans för att öka
intresset att söka sig till jobb och utbildning inom vård och omsorg.

Universitetsstudier
I oktober 2015 fattade universitetsstyrelsen beslut om att samla Linnéuniversitetets lokaler i Ölandshamnen. Enligt tidplanen beräknas byggnationen att starta
vid årsskiftet 2015/2016 och hela projektet vara genomfört under 2020. Med
en samlad och synlig placering i Kalmar
möjliggörs naturliga mötesplatser mellan
forskare, studenter, näringsliv och offentlig verksamhet. Nya, kreativa och entreprenöriella idéer kan födas som bidrar till
utveckling, regionalt såväl som nationellt
och internationellt.

att användas av Södermöreskolan och
Ljungbyholmsskolan.

Lokaler och kost
Funkaboskolans kök har byggts om och
blev färdigt i början av 2015. Köket har
fått en mer effektiv ytanvändning, ny utrustning och större förvaringsutrymmen.
Första etappen av Lindsdalsskolans tillbyggnad färdigställdes under sommaren.
Etapp 2 pågår. Lagom till sommaren
2016 har Lindsdalsskolan utökats med
19 klassrum.
Nybyggnad av sex avdelningar för förskolan på Lindö påbörjades under 2015
och beräknas stå klart till hösten 2016.
Det nya köket kommer stå klart i början
av 2016.
Hagby kommer under nästa år få en ny
förskola och första spadtaget för denna
togs i augusti. Här byggs också ett efterlängtat nytt kök med matsal i samma
byggnad som förskolan. Under hösten
invigdes Ljungbyholms nya sporthall.
Sporthallen kommer under skoltid

Studentbostäder
Studentbostadsgarantin är uppfylld d.v.s.
garanti för bostad till nyinflyttad student
som läser på heltid på Linnéuniversitetet i Kalmar. Det var svårare att uppfylla
bostadsgarantin på hösten 2015 än tidigare år. En orsak kan vara att antalet studentlägenheter på marknaden minskar.
Dock fanns under vårterminen ett antal
studentlägenheter som ej kunde hyras ut.
Kalmarhem förmedlade 80 lägenheter
till studenter som läste 5 veckor på sommaruniversitet, Summer Academy.

En ny kostpolicy antogs i augusti. Kostenheten har under hösten arbetat vidare
med riktlinjer utifrån kostpolicyn, dessa
kommer att bli klara under våren 2016.
Vårens enkätundersökning kring kundnöjdhet och bemötande, bland eleverna i
år 2, 5 och 8 visade i sin helhet att man är
nöjd med skolmaten och kökspersonalens
bemötande. Under 2015 har kosten i genomsnitt serverat ca 9 400 luncher och ca
4 000 frukostar och mellanmål per dag.

Trygghet
Under året som har gått har Kalmar Energi samarbetat med Aktiv Skola, Nolltorerans mot mobbing och Kalmar mot
droger för att nämna några exempel. Att
verka preventivt mot droger och mobbing är ett mycket viktigt arbete, som
inte sällan börjar i skolan.

  
bättre resultat  lika resultat  sämre resultat än liknande kommuner
Resultat		
Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola, antal
Inskrivna barn/årsarbetare kommunala fritidshem, antal
Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen,
lägeskommun, andel (%)

Liknande

KKVH

Riket

5,3

5,5

5,7

5,4

23,1

21,9

21,2

21,6

81,3

80,6

79,6

76,2

11,4

11,6

12,6

11,8

211

217

208

209

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, genomsnitt






13,7

14,3

13,9

13,9

Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, inkl. IV,
andel (%) (-2014)



83,5

78,4

78,3

78,3

Elever/lärare (årsarbetare) i grundskola, lägeskommun, antal
Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (16 ämnen)

42




Utfall

Förvaltningsberättelse

Framtid
Elevantalet i grundskolan inom barn- och
ungdomsnämndens område ökar fram
till 2018 med ca 569 elever. Elevökningen ställer nya krav på lokaler, personal,
kost och administration. De stora utmaningarna kommer att vara att rekrytera
lärare och att tillgodose behovet av ytterligare skollokaler. Antalet förskolebarn
fortsätter att öka med 197 barn under
samma tidsintervall. 15 nya avdelningar
kommer att behövas under perioden.
Flera nybyggnationer pågår eller är på
väg att komma igång inom skolverksamheten i Södermöre, exempelvis i Hagby
och Halltorp. Detta innebär initialt utmaningar för verksamheterna, men på
sikt möjligheter till utveckling och tillväxt.
Ett samarbete med Malmö högskola
kring kreativa lärprocesser som pågått en
tid, kommer under 2016 att utmynna i
konkreta insatser ute på enheterna inom
utbildningsområdet. Exempel på detta
är tematiskt arbete, djupintervjuer med
elever, skapande av en skolidentitet och
undersökning av barns framtidstro.

över det vegetariska alternativet så serveras enbart vegetarisk mat 4-5 gånger per
termin. Syftet är att minska på det röda
köttet för hälsans skull samtidigt som
miljön mår bättre.
Arbetet med att öka andelen ekologiskt
och närproducerat fortsätter. För 2016 är
målet 55 procent.
Vuxenutbildning
Efter att den regionala ansökan om att
ingå i VO-college har godkänts och certifiering är klar, intensifieras arbetet med
att också sända in en lokal sådan för
södra länet. I januari 2016 börjar MIOutbildningen (Mångfald I Omsorgen),
en utbildning för invandrare som läser
för att få kompetens att söka tjänst som
undersköterska eller motsvarande. Skillnaden mot en reguljär utbildning är att
här påbörjar eleverna utbildningen med
förkunskaper motsvarande SFI D. Utbildningen är förlängd i tid och svenska
finns med som en röd tråd under hela
utbildningstiden.
Universitetsstudier
Som en av värdkommunerna för Linnéuniversitetet kommer Kalmar under

2016 att arbeta betydligt mer fokuserat
för att utveckla Universitetsstaden Kalmar. Ett stadsintegrerat universitet bidrar
bland annat till en levande stadskärna,
vilket ligger väl i linje med arbetet att
bli Årets stadskärna. Tillsammans med
Växjö och Linnéuniversitetet kommer
Kalmar också att påbörja ett visionsarbete och hitta arbetsformer för den gemensamma utvecklingen. I ett första konkret
steg arbetar parterna tillsammans för att
bli en bra studentstad och även för att
ansöka om Årets Studentstad Kalmar/
Växjö år 2018/2019. Studenterna är en
väldigt viktig resurs för näringslivet, inte
minst när det gäller framtidens kompetensförsörjning.
Studentbostäder
Behovet av studentlägenhet på hösten
förväntas öka de närmaste åren. För att
klara studentbostadsgarantin prioriteras
nybyggnation av studentlägenheter. Det
första studentprojektet beräknas vara
klart för inflyttning september 2016.
Problemet med vakanser under vårterminen bedöms kvarstå. Sommaruniversitet
planerar för en utökning under 2016.

Lokal lovskola i Södermöre genomförs
för första gången under 2016. Tidigare
har eleverna i Södermöre haft tillgång
till lovskoleverksamheten hos barn- och
ungdomsförvaltningen, men då inte utnyttjat den i särskilt hög utsträckning.
Med lovskola placerad geografiskt mer
gynnsamt, i elevernas närmiljö, förväntas
ett större nyttjande och förbättrad måluppfyllelse.
Kost och lokaler
Inom planeringsperioden färdigställs
nya skollokaler för Hagbyskolan och
Halltorpsskolan. Utredningar pågår för
ombyggnader av Kalmarsundsskolan,
Djurängsskolan och Falkenbergsskolan.
Under 2016 kommer Barkestorpsskolans
och Lindsdalsskolans kök att byggas om
för att klara ett större elevunderlag.
Vegetariskt alternativ som erbjuds på de
flesta skolor ökar sakta i popularitet. Ut43
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Stöd och omsorg

Väsentliga händelser under året
Äldreomsorg
Under 2015 har stora förändringar ägt
rum i verksamheten. En ny organisationsstruktur har utformats och arbetet
under året har inriktats på att få en budget i balans och att bygga en grund för
det framtida kvalitetsarbetet inom vård
och omsorgen.
Under året har ombyggnationen av vårdoch omsorgsboenden fortsatt. Därtill
har flera projekteringar av nya vård- och
omsorgsboenden startat för att påtagligt
möta valmöjligheten till vård och omsorg
i ordinärt boende.
Resultatet från nationell brukarundersökning 2015 visar några utvecklingsområden för Kalmar, hjälpens utförande,
vart man vänder sig med synpunkter och
klagomål, sociala aktiviteter samt boendemiljön är de områden där omsorgen
ligger under riksnivå. Dessa områden är

tidigare synliggjorda och ingår i målbilden för 2016.
Möjligheten till valfrihet i hemtjänsten
(LOV) som infördes under föregående
år enligt Kalmarmodellen går fortfarande något trögt. Det finns nu två aktiva
LOV-företag i Kalmar kommun.
I PRO:s ”Äldrebarometern” hamnar Kalmar kommun glädjande på 8:e plats av
181 kommuner. Undersökningen mäter
hur kommuner i Sverige klarar av att ge
äldre bra livsvillkor inom bland annat
områdena tillgänglighet, gemenskap och
aktiviteter, deltagande och inflytande,
samt omsorg, vård och service. Tillsammans med ”Södermöre för alla” och i
samverkan med Kalmar Läns Museum,
har omsorgstagarna i den södra kommundelen fått en rejäl guldkant med
Kampradstiftelsens medverkan. Ett antal undersköterskor har under året varit
kopplade till HSL-organisationen. Detta
har frigjort mer direkt sjukskötersketid
till omsorgstagaren.

Kost och lokaler
I mars var det nyrenoverade köket på Oxhagshemmet klart. Köket är ett av norra
Europas modernaste storkök. I samband
med färdigställandet av köket startade
tillagning och distribution av kyld mat
till de cirka 220 matgäster som är boende
i de centrala delarna av Kalmar kommun
och har beviljad matdistribution. I maj
genomfördes en enkätundersökning av
kundnöjdheten i kommunens boende.
Enkäten distribuerades till alla boende
som har så kallad heldygn kost från någon av Serviceförvaltningens kök. Undantagna var demensboenden. Resultatet
visar att 88,8 procent tyckte att maten
alltid eller oftast smakade bra. Målet var
90 procent och handlingsplaner för att
nå målet har tagits fram. Vi planerar för
tillagning av cirka 1 800 portioner lunch
varje dag. Därtill kommer middag och
frukost till kommunens vård och omsorgsboende.

 högre kostnader  lika kostnader   
lägre kostnader än liknande kommuner
Kostnad		
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 65+
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare
Kostnad exkl lokalkostnader boende enligt LSS kr/brukare
Nettokostnad för insatser enl LSS kr/inv
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv
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Liknande

KKVH

Riket

64 513

58 683

60 073

57 807

301 762

252 118

290 715

264 043

665 163

694 707

809 212

750 035

6 229

6 120

4 898

4 333

3 816

3 599

3 862

3 527

905

1 109

1 390

1 098
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Bostadsanpassning
Antalet inkomna ansökningar om bostadsanpassningsbidrag har minskat,
men ärendena tenderar i vissa fall att vara
mer omfattande med större kostnader
som följd. Anledningen till att ärendena
blir mer omfattande och kostsamma är
att man bor kvar längre hemma.
Verksamheten för ensamkommande
flyktingbarn
Antalet ensamkommande flyktingbarn
har ökat kraftigt i landet. Kalmar har
tagit emot 6 barn under 2013, 30 under 2014 och drygt 210 under 2015. I
första hand har ungdomarna placerats i
interna HVB-boenden (hem för vård eller boenden) vilket inneburit att 4 nya
boenden startats upp under året, i andra
hand har placering skett i familjehem.
Som sista alternativ har platser i externa
HVB-boenden använts. Under året har
stort fokus lagts på att hitta nya interna
boenden men planering har även skett av
hur arbetet ska bedrivas långsiktigt.
Effektiv resursplanering
Som ett led i att anpassa socialförvaltningens verksamhet utifrån de ekonomiska förutsättningarna har det under året genomfört ett stort och genomgripande arbete
för att optimera verksamheternas personalresurser. Arbetet har resulterat i att de
effektiviseringskrav som funnits inom LSSområdet för 2014 och 2015 har uppnåtts.
Det finns inget i kvalitetsledningsarbetet
som visar på försämringar för brukarna.
Ökade krav på barn och ungdomsvården
Den sociala barn- och ungdomsvårdens
främsta uppgift är att skydda och stödja
barn och unga som far illa, men också att

arbeta förebyggande och tillhandahålla
frivilliga insatser.
Demografiska förändringar, nya lagkrav
kring handläggning och dokumentation
samt nya målgrupper tillsammans med
alltmer komplexa arbetsuppgifter har
gjort att kraven på verksamheten har ökat.
Det innebär att uppdraget både har breddats och fördjupats. Samtidigt har det varit stora svårigheter att rekrytera personal.
Ny nationell riktlinje för missbruksoch beroendevården
Socialnämnden har under 2015 antagit
en lokal riktlinje för missbruks- och beroendevården vilken anger inriktningen
för arbetet framåt. Implementering av
riktlinjen har påbörjats. Dessutom har
arbetet med översyn av vilka insatser som
ska tillhandahållas inom missbruks- och
beroendevården satts igång under året.
Trendbrott inom det ekonomiska
biståndet
Efter att antalet hushåll med ekonomiskt
bistånd minskat varje år sedan 2011 har
det nu skett ett trendbrott. Jämfört med
tidigare år kan konstateras en ökning
under 2015. Det är främst hushåll med
långvarigt bistånd som blivit fler. Detta
sker samtidigt som arbetslösheten i kommunen har minskat. Den vanligaste
anledningen till ekonomiskt bistånd är
arbetslöshet.
Överförmyndarverksamheten
Under 2015 har överförmyndarnämndens verksamhet fokuserat på mottagandet av ensamkommande barn. För att
kunna möta efterfrågan har personalen
arbetat ihärdigt med att hitta nya ställföreträdare till barnen. Administrationen
har ökat väsentligt och överförmyndar-

nämndens övriga ordinarie arbetsuppgifter har påverkats.
Arbetsmarknadsverksamheten
Kommunens arbetsmarknadsverksamhet
har aktivt deltagit i ”Projekt arbetslöshet”, som har till syfte att halvera arbetslösheten under mandatperioden. Under
året har regeringen tagit beslut om tre
nya åtgärder som berör verksamheten;
extratjänster som har till syfte att fasa ut
sysselsättningsfasen (Fas 3), traineejobb
inom välfärden för unga samt utbildningskontrakt för de unga som saknar
gymnasiebetyg.
Det framgångsrika arbetet att ge personer med försörjningsstöd arbete fortsätter och förstärks. Kalmar kommun kan
fortfarande visa på goda resultat när det
gäller arbetslöshetsstatistiken, där Kalmar är bättre än riket och kommunens
jämförelsekommuner.
Invandrarservice
Under hösten 2015 ökade asylströmmarna till Sverige till en historiskt hög
nivå varav många var ensamkommande
barn. Stora arbetsinsatser koncentrerades
till den akuta flyktinginvandringen där
många kommuner blev involverade och
däribland Kalmar, att ordna akuta ankomstboenden. Invandrarservice, som är
Kalmar kommuns flyktingmottagande
och som i första hand koncentrerar sitt arbete på kommunmottagna flyktingar med
uppehållstillstånd, påverkades bara till viss
del av det akuta skeendet. Under 2015
har Kalmar kommun hittills tagit emot
ca 280 flyktingar som blivit nya kalmarbor, varav drygt 100 barn. Därmed är inte
överenskommelsen om 320-370 mottagna flyktingar som kommunen träffat med

  
bättre resultat  lika resultat  sämre resultat än liknande kommuner
Resultat		
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg




Utfall

Liknande

KKVH

Riket

92

90

92

91

80

82

84

84
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länsstyrelsen riktigt uppfylld. Orsaken till
det är att bostadssituationen är svår. Det
är svårt att hitta bostäder både för de som
kommer anvisade via arbetsförmedling
och Migrationsverket men också för de
som bosätter sig själva.
En handlingsplan för integration har nyligen antagits av kommunfullmäktige.
Integration och flyktingmottagande är
högt prioriterade områden.
Kalmar Energis omtankepris som delades
ut på Guldfesten 2015 gick till Shemsi
Brahimi för sina insatser för ungdomarna
i Norrliden. Han omnämns i media som
”Norrlidens Papi”. Priset fick stort gehör
hos såväl övriga prisutdelare, mottagare,
media och allmänheten generellt.

Framtid
Äldreomsorg
Den långsiktiga inriktningen för omsorgen
med målet att vara en av Sveriges 30 bästa
äldreomsorgskommuner 2020 uppmanar
till att förbättra verksamheten inom flera
områden. Även den demografiska utvecklingen med ett ökat antal äldre från 2020
och framåt ställer krav på ständig utveckling inom verksamheten. Ny- och ombyggnation av vård- och omsorgsboenden fortsätter och nyöppningar av boenden sker
löpande för att möta det ökade behovet.
E-hälsa (inkl. social dokumentation),
boenden, anhörigstöd, samverkan och
samarbete med Linnéuniversitetet och
landstinget är några viktiga utvecklingsområden för att nå målet 2020. Särskilt
viktiga utvecklingsområden är inflytande
där omsorgstagare är delaktiga och upplever självbestämmande i nämndens
vård- och omsorgsverksamhet, nöjda
omsorgstagare med tillgodosedda behov,
god och säker vård och omsorg samt att
vara en attraktiv arbetsgivare
Hemsjukvården i Södermöre ökar i omfattning och kommer att kräva större
resurser från hemtjänst och HSL. Hemsjukvårdens behov kräver ny och ökad
kompetens. Under 2016 kommer fokus
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att ligga på att optimera schemaplaneringen, och på att utveckla det sociala
innehållet för omsorgstagarna. Genomförandeplaner är ett led i detta.
Kalmar ska framåt även vara motorn i
Kalmar län och vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ett ständigt
förbättringsarbete med omsorgstagarna i
centrum. Stor vikt ska läggas på att måldokument konkret och tydligt visar vad
som ska uppnås med verksamheten. Måluppfyllelsen ska även jämföras enhetsvis
för att bidra till ett internt lärande och
verksamhetsutveckling.
Ensamkommande flyktingbarn
Den kraftiga ökningen av ensamkommande flyktingbarn innebär stora utmaningar för kommunen. För Kalmar har
fördelningstalet ökat från 28 asylplatser
den 1 januari 2015 till 227 platser för
2016. Detta innebär en stor utmaning för
socialnämnden, dels i asylprocessen men
också i det fleråriga arbetet med boende
och stöd efter det att barn fått permanent
uppehållstillstånd men fortfarande inte
är myndiga, samt arbete med att på bästa
möjliga sätt integrera dessa i samhället
både före och efter myndighetsdagen.
Arbetsmarknadsinsatser
Kommunfullmäktiges prioritering är att
antalet hushåll i långvarigt beroende av
ekonomiskt bistånd ska minska. Alternativa modeller för handläggning av ekonomiskt bistånd ska undersökas samtidigt
som arbetsmarknadsinsatserna behöver
ses över. Det första steget för effektivisering i handläggning i form av e-tjänst
införs 2016. Därefter fortsätter planering
för genomförande av elektronisk ansökan. Under 2016 fortsätter också det pågående arbetet med projektansökningar
inom ESF och Samordningsförbundet.
Inom arbetsmarknadsinsatserna har projekt minskad arbetslöshet startat upp,
i samverkan med arbetsförmedlingen,
med syfte att halvera arbetslösheten i
Kalmar till 2018.
Bostadsförsörjning och hemlöshet
Problem med hemlöshet har under lång
tid framförallt kopplats till storstadsregi-

onerna. Under senare år har även tillväxtkommuner av mindre storlek och så även
Kalmar fått ett allt större problem med
att personer drabbas av hemlöshet och
utestängning från bostadsmarknaden.
En anledning till detta är den ansträngda
bostadsmarknaden där det blir allt fler
sökande på varje hyreslägenhet.
Brukarinflytande och delaktighet
inom omsorgen för personer med
funktionsnedsättning
För att öka möjligheter till delaktighet
och inflytande för brukare kommer socialnämnden att stärka förutsättningar
för detta på både individuell, grupp och
strategisk nivå.
Kompetensutveckling
För att klara att uppfylla de lagar och
krav på kvalitet som finns inom socialnämndens verksamheter är det av största
vikt att det sker satsning på kompetensutveckling.
Överförmyndarverksamheten
Överförmyndarnämnden kommer från
årsskiftet i ny tjänsteorganisation samarbeta med överförmyndarna i Borgholm
och Mörbylånga. Ytterligare tjänster behövs för att hantera det ökade antalet
ärenden i och med detta samt med tanke
på inflödet av ensamkommande barn.
Arbetsmarknadsverksamheten
Arbetet fortsätter även under nästkommande verksamhetsår att fokusera på
personer som står till arbetsmarknadens
förfogande och samtidigt uppbär försörjningsstöd. Kommunen kommer att ha
en hög beredskap och flexibilitet inför de
förändringar som kommer att ske inom
arbetsmarknadspolitiken.
Invandrarservice
I och med den höga asylinvandringen
kommer inflyttningen att öka till kommunerna, kanske framför allt till 2017
eftersom handläggningstiderna för uppehållstillstånd nu är 1-1,5 år. Viktigt blir
att skapa möjligheter för arbete, utbildning och utveckling för denna grupp när
den första etableringstiden är över.

Förvaltningsberättelse

Kultur och fritid

Foto Malin Gustavsson

Väsentliga händelser under året
Kalmar kommuns befolkningstillväxt
de senaste åren ställer högre krav på
verksamheterna att hantera fler brukare.
Äventyrsbadet är den verksamhet som
under året främst känt av befolkningstillväxten då fler och fler besöker vårt bad.

berör bemötande, lokaler, metoder och
utvärdering. Genusanpassade fritidsgårdar och bibliotek är goda exempel på hur
verksamheter kan breddas och lyftas av
ett aktivt genusarbete. Biblioteken ökade
under året sina utlåningar och går mot
den nationella utvecklingen med minskade utlån.

Kulturskolan, med pedagogisk verksamhet för ca 1 400 elever, har under året
haft två större skolföreställningar som
genomförts.

Kultur- och fritidsförvaltningen har aktivt arbetat med genusfrågor för att skapa
verksamheter som inkluderar alla. Arbetet har skett enligt Kalmarmodellen som

Ungdomshuset UNIK invigdes strax före
årsskiftet och har under året utvecklats
till en mycket välbesökt och populär
verksamhet bland Kalmars ungdomar.

Anläggningar och lokaler
Under året har kommunen breddat utbudet av idrottsanläggningar med bland
annat färdigställandet av beachanlägg-

Årets Ljus på kultur växte ännu mer än
föregående år och omfattade till slut över
400 programpunkter under nio dagar.

 högre kostnader  lika kostnader   
lägre kostnader än liknande kommuner
Kostnad		
Nettokostnad kulturverksamhet, kr/inv
Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv




Utfall

Liknande

KKVH

Riket

1 152

1 084

1 067

1 029

1 750

1 744

1 419

1 332
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ningen på Långviken med planer för
beachvolleyboll, beachhandboll, beachfotboll och basket. I mitten av juli avgjordes också SM i Beach Soccer på dessa
planer. Ett evenemang som kommer
att återkomma 2016 och 2017. Vi har
också startat byggandet av ny anläggning för livsstilssporter i Spelefanten och
färdigställt en mindre skateanläggning i
Smedby.
I september 2015 invigdes lokalen i Trekanten kallad ”Bagarstugan”. Denna ska
användas som kombinerad träffpunkt
för omsorgen och föreningslokal för föreningslivets behov i Trekanten. Ljungbyholm har fått en ny sporthall och UNIK
har fått en parkouranläggning och klättersten samt att en graffitivägg byggdes.
Kalmar har nu två nya utegym som är
placerade på Fredriksskans respektive
Långviken. Tidigare finns utegym på
Skälby och i Berga.
Allaktivitetshuset ”Södermöre för alla”
har uppnått sin ambition att fungera
som en öppen verksamhet, med vidgad
målgrupp med generationsöverskridande möten. Aktivitetsutbudet har breddats och samverkan med föreningslivet
i kommundelen har utvecklats. Detta
har bland annat visat sig i integrationsinsatser i samarbete mellan ”Södermöre
för alla” och träffpunkterna, riktade mot
asylboendet i kommundelen.

Framtid
Vi ser flera stora utmaningar framöver.
Ett nytt kulturcentrum och en ny badanläggning är två av de största. Äventyrsbadet står inför en brytpunkt vad det

gäller att kunna tillmötesgå behovet av
simundervisning. Vi har identifierat att
fler elever inte är simkunniga redan idag
har köer på 400 barn i vår reguljära simundervisning.
”Idrott i Kalmar” som bygger på en anläggningsutredning som visar på hur vi
skall utveckla kommunens idrottsanläggningar under en 10-årsperiod ska genomföras. Det ska anläggas två nya konstgräsplaner i kommunen och Södra utmarken
ska utvecklas med nytt klubbhus när/om
Skyttis IP avvecklas. Vi behöver skapa
en skolidrottsyta på Lindö för gymnasieskolorna motsvarande en fotbollsplans
storlek och byta gräsmattor på konstgräsplanerna på Fjölebro, Gasten och Södra
Utmarken. Detta under perioden 20162019. Som en förberedelse inför bytet av
konstgräs har en utredning genomförts
och en samlad konstgrässtrategi ska tas
fram.
Biblioteket är en viktig mötesplats i
Kalmar och ska främja läsutveckling,
demokratiutveckling och bidra till ökad
informationskompetens där ungdomar
är en viktig målgrupp. Vi ser en kraftig
ökning i de digitala besöken och fler och
fler brukare genomför biblioteksärenden
hemifrån. Positivt såklart men också en
ekonomisk utmaning. Arbetet med att
få till stånd ett samarbete mellan biblioteket och matbutiken i Påryd är långt
framskridet med bättre tillgänglighet för
medborgarna i form av utökade öppettider. Biblioteket i Hagby kommer under
2017 att flytta in i nya lokaler i Hagbyskolan. Detta kommer att öka tillgängligheten för låntagarna.

  
bättre resultat  lika resultat  sämre resultat än liknande kommuner
Resultat		
Nöjd Medborgar-Index - Kultur
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar
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Utfall

Liknande

KKVH

Riket

68

70

72

62

61

64

65

60
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Kvalitetsarbetet
Verksamhetsledningssystemet
Arbetet med kommunens verksamhetsledningssystem och verksamhetshandbok fortsatte under 2015. Härigenom
säkerställs kvaliteten både inåt och utåt
liksom arbetet med ständiga förbättringar. Kvalitets- och miljönätverket har
under året bland annat arbetat med att
tydliggöra ansvar för bevakning och information av de lagar och andra krav som
berör kommunen.
Kommunens synpunktshantering, Tyck
till, har vidareutvecklats och inkluderar
nu även statistikuppföljning. Totalt noterades 887 interna och externa synpunkter via Tyck till.
Flest synpunkter tilldelades serviceförvaltningen, omsorgsförvaltningen samt
socialförvaltningen. 57 procent av synpunktslämnarna var kvinnor, 30 procent
män och för 13 procent saknas notering
gällande kön.
Internrevision
Interna kvalitets- och miljörevisioner
har genomförts för att ge kunskap om
verksamhetsledningssystemet fungerar
på avsett sätt samt notering av förslag
på förbättringar. Internrevisionerna har
genomförts enligt planer som tagits fram
kommunövergripande samt för respektive förvaltning. Under 2015 reviderade
samtliga förvaltningar kommunens rutiner gällande dokument och ärendehantering. Som följd av revisionerna noterades
ett antal förbättringsområden såsom att
förbättra kännedomen om våra rutiner
samt att tydliggöra ansvarsfördelningen
inom vissa områden.
I april hölls en aktivitetsdag för kommunens internrevisorer. Dagen leddes av
kvalitets- och miljönätverkets medlemmar och innehöll bland annat presentation av den omarbetade internrevisionsprocessen, gruppdiskussioner och kort
information om den nya ISO 9001 och
14001 standarderna.

Intern kontroll
Under året har ett nytt reglemente för
intern kontroll tagits fram samt riktlinjer
för arbetet och uppföljningen av detta.
Tillsammans med kommunens kvalitetssamordnare har redovisningschefen arbetat för att internkontrollarbetet i möjligaste mån ska kunna införlivas i den
interna kvalitetsrevisionen och vice versa.
Efter att kommunfullmäktige beslutade
att anta det nya reglementet i december
fortsätter nu arbetet med att skapa ett
bra verktyg för uppföljning i kommunens system Hypergene. Intern kontroll
har i avvaktan på det nya reglementet
utförts enligt tidigare reglemente liksom
löpande uppföljning av verksamhet och
redovisning.
Förvaltningarna har identifierat interna
och externa risker som kan påverka verksamheterna och det ekonomiska utfallet. För att motverka att dessa risker blir
verklighet finns interna kontroller och
system för löpande uppföljning av verksamhet och ekonomi. Kommunen har
vidare ett verksamhetsledningssystem
där rutiner och processer anges och där
interna kontroller finns inbyggda för att
motverka att fel uppstår. Nämnderna har
tagit fram internkontrollplaner utifrån
dem riskanalyser som gjorts och kontroller har utförts. Återrapportering av
riskanalyser, intern kontroll och internrevision görs i nämndernas årsrapporter.
Internrevisonen genomförs med ett kommungemensamt fokus och med möjlighet med tillägg av egna revisonsområden

Öppna
ärenden
12 %

Förbättringsförslag 24 %

Avvikelser
19 %

Beröm 4 %

Klagomål 41 %

Fördelning av synpunkter noterade via
Tyck till 2015

Ännu bättre och hållbarhetsprojekt
2015 fanns det en miljon kronor avsatt
för effektiviseringar inom projekt Ännu
bättre. Ett flertal projekt har fortsatt sedan tidigare år och två nya projekt med
klimatinriktning har påbörjats. Från och
med 2014 avsätter kommunfullmäktige
också en miljon kronor för socialt hållbara projekt gällande förebyggande arbete
och tidiga insatser för barn, unga eller
de som står långt från arbetsmarknaden.
Fyra ansökningar till kommunstyrelsen
inkom och samtliga beviljades. Det finns
även en fond för forskning, utveckling
och tillväxt som omfattar en miljon kronor där medlen ska bekosta anställning
av två professurer på Linnéuniversitetet.
Ingen av dessa tjänster har dock tillsats
varmed ingen utbetalning av medlen
skett under 2015.

Externrevision har genomförts av kommunens förtroendevalda revisorer där ett
flertal verksamhetsområden har granskats ingående. Inga allvarliga brister
har noterats men ett flertal förbättringsområden har identifierats där respektive
verksamhet har ansvar för att vidta åtgärder. Samtliga revisionsrapporter finns på
kommunens hemsida.
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Jämförelser med andra kommuner
Kalmar kommun arbetar aktivt med
jämförelser med andra kommuner. Syftet
är att ge en bild av hur de egna verksamheterna står sig i jämförelse med andra.
En av de största och viktigaste undersökningarna är Kommunens Kvalitet
i Korthet (KKiK) där 240 av Sveriges
kommuner deltog 2015. KKiK genomförs årligen av Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) och jämför ett fyrtiotal
mått inom fem olika områden. Ambitio-

nen är att ge ett förbättrat underlag till
styrning, verksamhetsutveckling och dialog med medborgarna.

tersta 50 procenten (gult), och i färre fall
blir bland de sämsta 25 procenten (rött)
av de jämförda kommunerna.

Jämförelsen visar att generellt står sig Kalmar kommuns verksamheter väl i jämförelse med andra kommuners. Kalmar har
deltagit i undersökningen under flera år
och den övergripande trenden över tiden
är att placeringen allt oftare blir bland de
bästa 25 procenten (grönt) eller de mit-

För 2015 är utfallet att 43 procent av
måtten är ”gröna”, 47 procent är ”gula”
och endast 10 procent av måtten är
”röda”. Starkaste perspektiven är tillgänglighet och samhällsutvecklare och
de svagaste perspektiven är effektivitet
och trygghet.

Resultat per område
de bästa 25 procenten,

Tillgänglighet

Området mäter olika aspekter på tillgänglighet. Möjligheten att få kontakt och svar
på frågor via e-post och telefon samt vilket
bemötande man fått. Öppethållande i exempelvis simhall och bibliotek. Väntetider
gällande olika ärenden, såsom ansökan om
plats i barnomsorg och särskilt boende.

Samhällsutvecklare

Området fokuserar på kommunens roll som
samhällsbyggare och utvecklare. Mäter och
jämför andel företag, andel förvärvarbetande och andel personer med försörjningsstöd. Även miljöfrågor och medborgarnas
allmänna upplevelse av att bo och leva i
kommunen vägs in i området.
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de mittersta 50 procenten,

de sämsta 25 procenten av de jämförda kommunerna.

Kalmar når ett mycket gott resultat inom området tillgänglighet.
Ett exempel på detta är att andelen medborgarna som uppfattar att de får ett gott
bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen stigit från 93 % till
99 %.
Väntetiden för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på
önskat placeringsdatum visar också en positiv trend och har sjunkit från 35 dagar
2012 till 8 dagar 2015. Även väntetiden för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats har kortats, här från 40 dagar 2014 till 28 dagar 2015.
Inom andra områden behöver vi bli bättre. Även om handläggningstiden för att få
ekonomiskt bistånd vid nybesök har minskat från 65 till 24 dagar ligger vi fortfarande
över rikssnittet som är 16 dagar. Minskningen beror i huvudsak av ett ändrat förfarande vid rapportering, men även åtgärder har vidtagits för att nå förbättring. Ytterligare
insatser är under införande.

Inom detta område visar Kalmar också bra resultat. Exempel på detta är att Nöjdkund-index (NKI) höjts från 64 till 70 vilket är bättre än riksgenomsnittets. Det startas också fler företag i Kalmar än vad det gör i snitt i landet; 6,6 företag per 1000
invånare att jämföra med rikssiffran 4,9 företag per 1000 invånare.

Förvaltningsberättelse

Effektivitet

Området mäter hur kostnadseffektivt och
ändamålsenligt kommunen producerar
sina tjänster. Kvalitets- och kostnadsnyckeltal i olika verksamheter jämförs.

Trygghet

Kostnad och effektivitet är områden som kommunen haft stort fokus på de senaste
åren. Inom ett flertal områden har förbättringar skett, men fortfarande finns områden
där kostnaderna ligger relativt högt jämfört med andra kommuner. Annat exempel på
förbättringsområde är andelen brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda
boende inom äldreomsorgen. Uppmätt värde är 79 % vilket är ett relativt lågt värde
jämfört med andra kommuner. Även kvalitetsaspekter vid LSS grupp- och serviceboende visar relativt låga resultat jämfört med andra medverkande kommuner. Flera
resultat pekar med andra ord på vikten av fortsatt fokus på detta område.

Inom flera av de genomförda mätningarna följer Kalmar kommun snittet för landet.
Antalet vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod
har i snitt minskat från 19 till 17, men vi ligger fortfarande över rikssnittets 15 vårdare
vilket innebär att förbättringsarbetet bör fortsätta.

Området fokuserar på medborgarnas och
brukarnas upplevelse av trygghet, såväl
generellt i samhället som specifikt i verksamheter som förskola (personaltäthet) och
hemtjänst (personalkontinuitet).

Delaktighet

Inom detta område ingår såväl Nöjd-Inflytande-Index som helhet samt delaktighetsindex och även här når Kalmar kommun ett gott resultat.

Området mäter medborgarnas upplevda
delaktighet i utvecklingsfrågor samt insyn
och delaktighet i beslutsprocesser och möjligheten att inhämta information via webben.
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FOKUSOMRÅDE – VERKSAMHET
OCH MEDARBETARE
Kommentar
Det pågår insatser inom de olika målområdena där de olika målen har olika
tyngd och prioritet utifrån det aktuella
läget i respektive verksamhet.

Kalmar kommun ska vara en attraktiv
arbetsgivare och ett föredöme. Vi ska attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och
även avveckla personal för ett hållbart
arbetsliv. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs och känner sig
delaktiga. För att klara av detta behöver

vi samverka inom kommunen och samarbeta externt med andra kommuner för
att utveckla kompetensen och organisationen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med
budget 2015 och ekonomisk planering
2016-2017, sid 20-22.

Fullmäktigemål - Rätt till heltid

Vid utgången av 2016 ska rätten till heltid (önskad sysselsättningsgrad) vara
genomförd på nämnder och bolag. Arbetet ska ske inom befintliga budgetramar.
Kommentar
Barn och ungdomsförvaltningen, kommunledningskontoret, samhällsbyggnadskontoret och socialförvaltningen har kunnat tillmötesgå medarbetarnas önskade sysselsättningsgrad och har ingen ofrivillig deltid. I omsorgsförvaltning fortsätter diskussionen och man är ännu inte i mål, kultur och fritidsförvaltningen har inte lyckats
tillgodose önskemål inom vissa specialistfunktioner och serviceförvaltningen kan inte
tillgodose alla önskemål om sysselsättningsgrad inom befintlig budgetram.

Fullmäktigemål - Praktikplatser

Kalmar kommun ska till utrikes födda årligen erbjuda cirka 150 praktikplatser.
Kommentar
Språkpraktik där praktiken anpassas och skräddarsys för varje elev är ett framgångskoncept både gällande snabbare språkinlärning, möjlighet till arbete och en snabbare
integration. Noggranna kartläggningar, goda kontakter och samarbetspartners, studiebesök och täta praktikuppföljningar är grunden för det framgångsrika, kvalitativa
arbetet med språkpraktik. Kalmar kommun erbjuder årligen 150 praktikplatser till
utrikes födda men dessa blir inte helt besatta. Praktikanter tas emot vid förfrågan och
på det sättet är målet uppfyllt. Under 2015 har Kalmar kommun tagit emot 48 praktikanter från sfi. Flertalet av dessa har tagits emot av barn- och ungdomsförvaltningen
samt serviceförvaltningen. Periodvis krockar möjligheterna att ta emot sfi-praktikanter
med utbildningspraktikanter från universitetet. Ibland erbjuds praktikplatser men av
olika skäl kan inte platserna besättas. Samarbetet mellan sfi och kommunen fortsätter
dock att utvecklas. Bland annat har diskussioner förts kring att förbättra strukturen för
att praktikplatserna ska bli tillgängliga. Utifrån dessa har förvaltningscheferna utsett
var sin kontaktperson. Kalmar kommun har också anslagit medel för ytterligare en
praktiksamordnare under slutet av 2015 och 2016 för att kunna besätta fler platser
och att arbeta med kopplingen till näringslivet.
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Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet

Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad.

Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag.

Kommentar
Nämnderna har brutit ner det övergripande målet och i varierad utsträckning har aktiviteter genomförts och effekter utvärderats. Ett systematiskt arbete sker i kultur och
fritidsförvaltningen och serviceförvaltningen och i viss mån kommunledningskontoret, och både omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen arbetar med frågorna men
inom mer avgränsade områden medan en del förvaltningar arbetar med att ta fram
planer för implementering.

Kommentar
Trenden mot en högre sjukfrånvaro som inleddes 2012 fortsätter. Sjukfrånvaron i %
av ordinarie arbetad tid uppgick under året till 6,8 % vilket är en ökning jämfört med
2014 (6,2 %). Kvinnornas sjukfrånvaro ökade under året från 7,0 % till 7,7 %. och
männens från 3,8 % till 4,1 %. Sjukfrånvaron varierar stort mellan förvaltningarna
och på flertalet av förvaltningarna har kvinnorna en högre sjukfrånvaro än männen.
På två förvaltningar har sjukfrånvaron minskat jämfört med 2014, kommunledningskontoret och serviceförvaltningen. Sjukfrånvaron är lägst bland personal som har ett
anställningsavtal på heltid. Enligt Försäkringskassans diagnosuppgifter beror ca 45 %
av vår sjukfrånvaro på psykisk ohälsa. Kommundirektören har tagit ett initiativ för att
arbeta för sänkt sjukfrånvaro.
Uppdrag - Välfärdsbokslutet

Pågående

Uppdrag - Service och bemötande

Pågående

Uppdrag - Demokratiutveckling

Genomförd

I årsrapporten ska respektive nämnd redovisa hur man använder välfärdsbokslutet i verksamheten. Samverkan och samarbete kring åtgärder måste fördjupas.
Både internt inom Kalmar kommun och externt.
Kommentar
Nämnderna beaktar välfärdsbokslutet i de kommande årsrapporterna för 2015.

Alla nämnder får i uppdrag att genomföra aktiviteter för att ytterligare förbättra
service- och bemötandefrågor.
Kommentar
Nämnderna arbetar med service- och bemötandefrågor.

Södermöre kommundelsnämnd får i uppdrag att sprida de kunskaper och erfarenheter som de har gjort inom ramen för sitt demokratiutvecklingsarbete till
andra nämnder.
Kommentar
Södermöre kommundelsnämnd har besökt kultur- och fritidsnämnden, servicenämndens presidie, och socialnämndens presidie, och informerat om Södermöre kommundelsnämnds demokratiarbete. Den lokala demokrativeckan genomfördes i Södermöre
för fjärde året i rad. Årets tema var tillgänglighet. Bland aktiviteterna kan nämnas
barnpanel, ungdomsnätverk, samt politikercafé
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Personal
Personalsammansättning
Vid årets slut hade Kalmar kommun
5 183 anställda med tillsvidareanställning vilket motsvarar 4 977 årsarbetare.
Utöver dessa fanns ett antal vikarier anställda för kortare eller längre tid. Antalet tillsvidareanställda hade jämfört med
samma tidpunkt år 2014 ökat med 107,3
personer. Antalet årsarbetare (omräknade
heltider) ökade med 2,2 procent. Tabellen visar antalet tillsvidareanställda och
omräknade heltider (årsarbetare) på förvaltningarna för åren 2014 och 2015.
En jämförelse mellan åren visar att den
största förändringen skedde på barn- och
ungdomsförvaltningen och på omsorgsförvaltningen. Förändringen beror till
stor del på växande förskoleverksamhet,
flyktingmottagande och höjda sysselsättningsgrader.
Timavlönad personal arbetade 590 488
timmar under 2015 vilket motsvarar 348
årsarbetare. Jämfört med 2014 var det en
kraftig ökning motsvarande 56 årsarbetare. Cirka hälften av timmarna görs under
semesterperioden juni–augusti. Utvecklingen under de senaste tio åren ser ut på
följande sätt:

Kommunen
Tillsvidareanställda (snitt jan–dec)		

2015		

2014		Förändring

Barn- och ungdomsförvaltningen		

1 460		

1 413		

Kommunledningskontoret		187		183		

47
4

Kultur- och fritidsförvaltningen		

144		

124		

20

Omsorgsförvaltningen		

1 297		

1 336		

-39

Samhällsbyggnadskontoret		97		90		 7
Serviceförvaltningen		489		473		 16
Socialförvaltningen		

1 135		

1 113		

Södermöre kommundelsförvaltning		350		350		
Totalt kommunen		

5 159		

Kommun, bolag och förbund			
Tillsvidareanställda (snitt jan–dec)		 2015		

5 082		

22
0
77

2014		Förändring

Destination Kalmar AB		

18		

18		

0

Kalmar Öland Airport AB		

41		

37		

4

Kalmar Familjebad AB		

0		

20		

-20

Kalmar Hamn AB		

19		

19		

0

Kalmar kommunbolag AB		2		2		0
Kalmar Science Park AB		

5		

6		

-1

Kalmar Vatten AB		73		70		 3
Kalmarsunds gymnasieförbund		499		507		 -8
Kalmarsundsregionens renhållare		74		65		 9
Kalmarhem		46		46		 0
Kifab		14		16		 -2
Totalt kommunkoncernen		
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5 950		

5 888		
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Genomsnittliga sysselsättningsgrader i
procent (tillsvidareanställda)

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för kommunens tillsvidareanställda
är 96 procent, vilket är en ökning jämfört med 2014 då den var 95,5 procent.
Ökningen beror framförallt på att arbetet med ”rätt till heltid” fått genomslag
och att vi närmar oss målet. Kvinnornas
genomsnittliga sysselsättningsgrad är
95,4 procent och männens 98 procent.
Skillnaden mellan kvinnor och mäns sysselsättningsgrader minskar. Diagrammet
visar sysselsättningsgradernas utveckling
för kvinnor och män under de senaste
sju åren.
Tillsvidareanställda Andel kvinnor och män i procent
				
2014			
2015
Förvaltningar				
Kvinnor Män		
Kvinnor Män
Barn- och ungdomsförvaltningen				82

18		82

18

Kommunledningskontoret				46

54		49

51

Kultur- och fritidsförvaltningen				61

39		61

39

Omsorgsförvaltningen				90

10		89

11

Samhällsbyggnadskontoret				53

47		54

46

Serviceförvaltningen				57

43		56

44

Socialförvaltningen				75

25		75

25

Södermöre kommundelsförvaltning			89

11		89

11

Totalt				78

22		78

22

Könsfördelningen på förvaltningarna varierar. De mest kvinnodominerande förvaltningarna är barn- och ungdomsförvaltningen, omsorgsförvaltningen samt
Södermöre
kommundelsförvaltning.
Jämn könsfördelning finns på kommunledningskontoret,
samhällsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen.
Diagrammet visar könsfördelning samt
hur många kvinnor respektive män som
är tillsvidareanställda på de åtta förvaltningarna per den 31 december för åren
2014 och 2015.
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De tillsvidareanställdas medelålder är
45,9 år vilket är samma som för ett år
sedan. Kvinnornas medelålder är 45,8 år
och männens 46,5 år. Kommunens anställda finns framförallt i åldersgruppen
50–59 år (1525 personer). 42 procent av
de anställda är över 50 år. Utvecklingen
under de senaste 10 åren har sett ut enligt
diagrammet.
Personalomsättning och pension
Personalomsättningen räknas som antalet tillsvidareanställda som slutat sin anställning på egen begäran (exkl. pension
och sjukersättning) och med extern avgångsväg satt i relation till antalet snittanställda under perioden.
Med extern avgångsväg menas att den
anställde inte tillträtt någon ny månadsanställning inom Kalmar kommun direkt efter avslutad tjänst.
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Personalomsättning i procent
					
Genomsnitt i %
Förvaltningar
2013
2014
2015		
2011-2015
Barn- och ungdomsförvaltningen

1,8

2,3

2,7		1,9

Kommunledningskontoret

3,7

1,6

3,7		2,9

Kultur- och fritidsförvaltningen

1,7

0,8

2,8		1,6

Omsorgsförvaltningen

1,9

1,5

2,5		1,8

Under 2015 slutade 143 tillsvidareanställda på egen begäran vilket var 34 fler
jämfört med 2014. Årets personalomsättning landade på 2,8 procent vilket är
en ökning jämfört med 2014 då omsättningen var 2,1 procent. Den genomsnittliga personalomsättningen de senaste
fem åren är 2,1 procent.

Samhällsbyggnadskontoret

1,1

7,8

3,1		4,4

Serviceförvaltningen

1,5

0,6

2,0		1,4

Socialförvaltningen

2,1

2,9

3,2		2,5

Södermöre kommundelsförvaltning

1,7

2,9

3,1		2,4

Totalt

1,9

2,1

2,8		2,1

Personalomsättningen varierar mellan
förvaltningarna och under 2015 var omsättningen störst på kommunledningskontoret (3,7 procent). Under de senaste
fem åren har personalomsättningen varit
högst på samhällsbyggnadskontoret (4,4
procent). På flertalet av förvaltningarna
går trenden mot en ökad personalomsättning.

Personalomsättning

Störst personalomsättning under 2015
hade personal inom rehab och förebyggande arbete (10,7 procent) följt av personal inom socialt och kurativt arbete
(6,9 procent). Under de senaste fem åren
har personal inom socialt och kurativt
arbete haft den högsta personalomsättningen (5,6 procent). Nedanstående tabell visar personalomsättningen i de olika
personalgrupperna för 2015 och även
snittet de senaste fem åren.

Personalgrupper
Ledningsarbete
Handläggar - och administratörsarbete

Slutat –
egen begäran

PersonalSnitt
omsättning i % 2011-2015

9

3,8

2,4
1,2

7

2,1

43

2,1

1,7

6

10,7

3,6

Socialt och kurativt arbete

19

6,9

5,6

Skol- och barnomsorgsarbete

Vård- och omsorgsarbete m.m.
Rehab och förebyggande arbete

44

2,9

2,2

Kultur-, turism- och fritidsarbete

4

3,4

2,0

Teknikarbete

4

2,9

3,2

Hantverkare m.m.

4

2,8

1,9

Räddningstjänstarbete

1

2,3

3,3

Köks- och måltidsarbete

1

0,6

1,6

Städ, tvätt och renhållningsarbete

1

0,8

0,5

143

2,8

2,1

Totalt Kalmar kommun

Förvaltningsberättelse

De senaste tillgängliga siffrorna från
2014 visar att 93,6 procent av Kalmar
kommuns månadsavlönade har Sverige
som födelseland. Det ger att 6,4 procent var utrikes födda vilket var en liten
minskning jämfört med 2013.
Kalmar kommun har en lägre andel
månadsavlönade som är utrikes födda
än rikets kommuner där andelen var 12
procent. Det bör samtidigt noteras att
Kalmar kommun har en lägre andel invånare som är utrikes födda än riket som
helhet.
Under 2015 slutade 122 personer med
tjänstepension vilket är 7 fler än 2014.
5 personer slutade med sjukersättning
som avgångsorsak.En tydlig trend under
senare år är att allt färre slutar p.g.a. sjukersättning.
Pensionsåldern är numera rörlig och personal har möjlighet att avgå med tjänstepension från 61 till 67 år. Totalt var
den genomsnittliga pensionsåldern 64,5
år för de som avgick med pension under
året. För kvinnorna var den genomsnittliga åldern 64,5 och för männen 64,6.
Under 2015 valde 15 personer att arbeta
till 67 års ålder innan de tog sin pension.

Utrikes födda och utländsk bakgrund

Ur ett mångfaldsperspektiv kan det vara
av intresse att följa hur stor del av personalen som är utrikes födda och har
utländsk bakgrund. All statistik i detta
avsnitt kommer från SKL och de senaste
siffrorna är från 2014. För att möjliggöra denna redovisning har SKL samkört
uppgifter från kommunens personalsystem med statistik från SCB .
Definitionen av begreppet utrikes födda
är följande: Anställd som är född i annat
land och som kan ha antingen utländskt
medborgarskap eller svenskt medborgarskap.

Födelseland för månadsavlönad personal i procent

Födelseland
Sverige
Övriga Norden
EU exkl. Norden
Övr. världen
Uppgift saknas

2013			
2014
Kvinnor
Män Totalt Kvinnor
92,5
1,0
3,6
2,9
0,0

92,6
0,9
3,8
2,8
0,0

92,5
1,0
3,6
2,9
0,0

93,4
1,1
3,8
3,1
0,0

Män

Totalt

94,3
0,8
4,1
3,4
0,0

93,6
1,0
3,9
3,1
0,0

Månadsavlönad personal
Bakgrund

2013			
2014
Antal Procent		 Antal Procent

Svensk bakgrund
Utländsk bakgrund
- därav utrikes födda
Uppgift saknas

4 893
443
399
1

91,7		 4 943
8,3		481
7,5		
428
0,0		 0

91,1
8,9
7,9
0,0

Nedanstående tabell visar på de månadsavlönades födelseland för åren 2013 och
2014 totalt, och för kvinnor och män.
Följande avsnitt redovisar hur många och
hur stor andel av den månadsavlönade
personalen som har svensk eller utländsk
bakgrund. Definitionerna är följande:
Svensk bakgrund: Anställd som är inrikes född med en inrikes och en utrikes född
förälder, eller inrikes född med två inrikes
födda föräldrar.
Det är m.a.o. inte alltid lika med den
personal som tillhörde gruppen med
födelseland Sverige som nämnts ovan.
Detta eftersom anställda som är inrikes
födda med två utrikes födda föräldrar
inte räknas i detta sammanhang tillhörande gruppen svensk bakgrund utan de
med utländsk bakgrund.
Utländsk bakgrund: Anställd som är utrikes född, eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar.
Den senaste siffran från 2014 visar att
8,9 procent av den månadsavlönade personalen hade utländsk bakgrund, vilket
är en ökning jämfört med året innan (8,3
procent). Detta kan jämföras med riket
alla kommuner där andelen var 16,2 procent.
Tabellen visar andelen månadsavlönade
som har svensk och utländsk bakgrund
för åren 2013 och 2014.
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Personalpolitik
Kompetensutveckling

Kommunledningskontoret erbjuder strategiska och förvaltningsövergripande utbildningar inom områden som arbetsmiljö,
ledarskap, datakunskap, juridik och arbetsrätt med mera. Utöver detta så genomför
förvaltningarna egna utbildningar på organisations-, enhets- eller individnivå. Kommunen har sedan flera år ett väl fungerande
ledarutvecklingsprogram.
Kommunens
utbildare är certifierade att utbilda i ”Utvecklande ledarskap”, ”Indirekt ledarskap”
samt UGL. Detta innebär både en kvalitetssäkring, verksamhetsnytta och effektivt
utnyttjande av skattemedel.
Sjukfrånvaro och rehabilitering

Kommunens arbetar ständigt med att
förbättra arbetsmiljön och stärka arbetshälsan på individ, grupp- och organisationsnivå. Under året genomfördes en
genomlysning och utvärdering av företagshälsovårdens arbete vilket pekade på
en stor nöjdhet med den inbyggda Kommunhälsan.
Under 2015 har långtidsjukfrånvarons
andel av den totala frånvaron ökat till
44,9 procent jämfört med 2014 då den
var 42,7 procent. Enligt uppgifter från
Försäkringskassan så är ca 45 procent av
långtidsjukfrånvaron i kommunen beroende av diagnoser inom psykisk ohälsa
Sjukfrånvaro kan redovisas på olika sätt.
Det alternativ som förordas är total sjukfrånvaro under året i relation till de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid
angiven i procent. Redovisningen omfattar samtliga arbetstagare som under året
haft en eller flera anställningar oavsett
anställningsform.
Sjukfrånvaron i relation till ordinarie arbetad tid uppgick under året till 6,8 procent vilket är en ökning sedan 2014 då
den var 6,2 procent. Kvinnorna har en
högre sjukfrånvaro än männen och under året var kvinnorna sjuka 7,7 procent
av arbetstiden medan motsvarande siffra
för männen var 4,1 procent. Nedan visas
utvecklingen av sjukfrånvaron under de
tio senaste åren.
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Diagrammet visar sjukfrånvaron för
2015 för kvinnor, män och totalt i de
olika åldersgrupperna.
Sjukfrånvaron ökar i takt med åldern och
kvinnorna genomgående har en högre
sjukfrånvaro än männen i alla åldersgrupperna
Det andra diagrammet visar sjukfrånvaron i procent av arbetad tid i de olika åldersgrupperna totalt och könsuppdelat.
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Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetad tid

Sjukfrånvaron på förvaltningarna varierar och på samtliga förvaltningar har
kvinnorna en högre sjukfrånvaro än
männen. Sjukfrånvaron ökade på flertalet av förvaltningarna under året med
undantag för kommunledningskontoret
och serviceförvaltningen.
Diagrammet visar hur sjukfrånvaron såg
ut på förvaltningarna under 2015 uppdelat på kvinnor och män.
Definitionen av långtidssjukfrånvaro är
här all sammanhängande sjukfrånvaro
över 59 dagar. Den längre sjukfrånvarons
betydelse för den totala sjukfrånva-ron
har minskat under senare år men trenden har sedan 2012 brutits. Den längre
sjukfrånvarons betydelse är och har varit
större för kvinnorna än för männen.
Diagrammet visar hur sjukfrånvaron
över 59 dagar sett ut i förhållande till den
totala sjukfrånvaron under den senaste
tioårsperioden totalt och uppdelat på
kvinnor och män.
Frisknärvaro

Tv-anställda. Frisknärvaro i % (0 sjukdagar jan – dec 2015)
Förvaltningar

Kvinnor

Män

Totalt

Barn- och ungdomsförvaltningen

27,0

40,1

29,4

Kommunledningskontoret

42,2

48,6

45,3

Kultur- och fritidsförvaltningen

30,5

39,7

34,0

Omsorgsförvaltningen

23,6

31,7

24,5

Samhällsbyggnadskontoret

27,8

39,6

33,3

Serviceförvaltningen

30,9

40,7

35,2

Socialförvaltningen

29,6

44,2

33,2

Södermöre kommundelsförvaltning

25,4

46,5

27,7

Totalt

26,6

40,6

29,7

Som motvikt till att redovisa hur mycket
vi är sjuka bör vi även lyfta fram det faktum att vi också är väldigt friska. Under
2015 hade 29,7 procent av de tillsvidareanställda noll sjukdagar vilket är lite lägre
än 2014 då siffran var 31,6 procent. Andelen kvinnor med noll sjukdagar under
året var 26,6 procent vilket kan jämföras
med 28,2 procent under 2014. Motsvarande siffra för männen var 40,6 procent
vilket kan jämföras med 43,9 procent
under 2014.
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Övriga personalhändelser av vikt
Arbetet inom förvaltningarna med rätten
till heltid har fortsatt under året. Några
synliga effekter av det arbetet är att:
• Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda är
96 procent vilket är en ökning jämfört med 2014 (95,5 procent).
• Anställda med tidsbegränsad anställning, har minskat med 33 personer
jämfört med 2014.
• Andelen heltidstjänster för tillsvidareanställd personal är 80 procent
vilket är en ökning med 2,7 procent
jämfört med 2014.
• Timavlönade arbetade 590 488 timmar under 2015 vilket motsvarar
347 årsarbetare. Jämfört med 2014
var det en ökning som bland annat
kan förklaras av ökat behov av vikarier p.g.a. sjukfrånvaro.
• Fyllnads- och övertidsuttaget minskade motsvarande 2,4 årsarbetare.
• Personalrörligheten har ökat samtidigt som vi noterar svårigheter att
rekrytera inom vissa yrken. Detaljerad personalredovisning finns i ”Personalöversikt 2015”

Kortfakta
Den genomsnittliga heltidslönen för kommunens tillsvidareanställda är 27 588 kr/
månad, vilket är en ökning med 2,9 procent jämfört med 2014.
Kommunens två största yrkesgrupper är undersköterskor och lärare.
Sjukfrånvaron var under året 6,8 procent vilket är en ökning jämfört med 2014
(5,3 procent).
Antalet sparade semesterdagar motsvarar i snitt 11,2 dagar/anställd.
Personalomsättningen bland de tillsvidareanställda var under året 2,8 procent.
96 tillsvidareanställda slutade sin anställning på egen begäran.
Under 2015 slutade 122 personer med pension. Av dessa hade 24 personer
arbetat kvar till 67 år.
Under 2015 publicerade Kalmar kommun 279 lediga tillsvidareanställningar,
8 385 ansökningar kom in till de utannonserade tjänsterna.
Männen använder 2 procent av sin schemalagda tid till föräldraledighet och
kvinnorna använder 5,7 procent.
Kvinnornas medianlön motsvarar 96,2 procent av männens vilket är en ökning
sedan 2014.
Kommunens kostnader för sjuklön uppgick till 31,6 Mkr vilket är en ökning sedan
2014. Ökade andel heltider ger ökade sjuklönekostnader.
2 546 Mkr av kommunens budget kan härledas till personalkostnader.
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Resultaträkning
		
Mnkr

Not

Koncernen			
Kommunen
2015

2014		2015

2014

						
Verksamhetens intäkter

1

1 932,6

1 836,5		

932,4

860,9

Verksamhetens kostnader

2

-4 639,7

-4 501,9		

-4 054,3

-3 914,0

Avskrivningar

3, 4, 5

-319,5		-164,5

-150,0

Verksamhetens nettokostnader		

-322,7
-3 029,8

-2 984,8		

-3 286,4

-3 203,1

						
Skatteintäkter

6

2 740 ,0

2 592,5		

2 740,0

2 592,5

Generella statsbidrag och utjämning

7

597,3

607,4		

597,3

607,4

Finansiella intäkter

8

25,2

46,3		24,6

22,5

Finansiella kostnader

9

-114,6

-126,3		-13,0

-16,8

218,1

134,9		

Resultat efter finansiella poster		

62,5

2,5

						
Skattekostnader		
Årets resultat

10

-19,8
198,3

-24,8		110,1		

62,5

2,5
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Balansräkning
		

Koncernen			
Kommunen

Mnkr

2015-12-31

Not

2014-12-31		2015-12-31

2014-12-31

						
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

3

1,1

-		-

-

						
Materiella anläggningstillgångar						
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

4

5 691,2

Maskiner och inventarier

5

856,1

6 052,7		

2 464,5

2 300,0

298,8		217,8

224,8

						
Finansiella anläggningstillgångar

11

135,9

127,6		268,3

260,4

						
Summa anläggningstillgångar		

6 684,3

6 479,1		

2 950,6

2 785,2

						
Omsättningstillgångar						
Förråd

12

134,1

128,7		112,9

108,5

Fordringar

13

449,2

391,0		216,3

172,4

Kortfristiga placeringar

14

50,0

50,0		50,0

50,0

Kassa och Bank

15

342,4

275,4		

165,6

0,6

975,7

845,1		544,8

331,4

Summa omsättningstillgångar		
SUMMA TILLGÅNGAR		

7 660,0

7 324,2		

3 495,4

3 116,6

							
						
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
						
Eget kapital

16					

Eget kapital		
Årets vinst

10

Resultatutjämningsreserv		
Summa eget kapital		

2 016,4

1 928,2		

1 514,7

198,3

110,1		

62,5

2,5

28,0		28,0

28,0

28,0
2 242,7

2 066,3		

1 605,2

1 512,3

1 542,8

						
Avsättningar						
Avsättning för pensioner
och liknande förpliktelser

17

212,5

178,2		211,2

184,9

Andra avsättningar

18

216,1

221,6		82,7

83,7

						
Skulder		
				
Långfristiga skulder

19

3 739,1

3 740,3		

1 005,0

726,6

Kortfristiga skulder

20

1 249,6

1 117,8		

591,3

578,6

7 660,0

7 324,2		

3 495,4

3 116,6

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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		 Koncernen*			
Kommunen
Mnkr

Not

2015-12-31

2014-12-31		2015-12-31

2014-12-31

						
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER			

				

						
Panter och därmed jämförliga säkerheter		

Inga

Inga		

Inga

Inga

						
Ansvarsförbindelser

21					

Pensionsförpliktelser som inte upptagits
bland skulderna eller avsättningarna		

1 450,1

1 494,8		

1 426,1

1 468,4

Övriga ansvarsförbindelser		

269,9

298,0		

2 672,0

2 883,7

* Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 23.
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Finansieringsanalys
		
Mnkr

Not

Koncernen			
Kommunen
2015

2014		2015

2014

Den löpande verksamheten						
Årets resultat		

198,3

110,1		

62,5

2,5

						
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet				

		

Av- och nedskrivningar		

322,7

319,5		164,5

Gjorda avsättningar		

48,9

9,4		26,1

Ianspråktagna avsättningar		
Övriga ej likviditetspåverkande poster

22

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

-20,1

-		

-1,0

150,0
14,0
-37,4

-81,8

-79,0		

-17,1

-10,0

468,0

360,0		

235,0

119,0

						
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		
Ökning/minskning förråd och varulager		

-58,1
-5,5

Ökning/minskning kortfristiga skulder		

131,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten		

536,1

126,7		

-43,9

5,4		

-4,4

0,6

30,4		12,6

53,0

522,4		

199,3

12,8

185,4

						
Investeringsverksamheten						
Investering i immateriella anläggningstillgångar

-1,2

-0,3		

-

-

1,3		

-

-

-702,5

-519,1		

-331,7

-272,2

Försäljning av materiella anläggningstillgångar		

82,6

24,9		

26,9

4,7

Investering i finansiella anläggningstillgångar		

-31,8

-9,4		

-30,9

-9,3

-		

-

-

-502,7		-335,7

-276,8

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar		

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		
Kassaflöde från investeringsverksamheten		

45,2
-607,7

-

						
Finansieringsverksamheten						
Nyupptagna lån		

331,7

108,3		300,0

-

Ökning/minskning finansiell leasing		

-3,6

0,9		

-3,6

0,9

Amortering av skuld		

-213,0

-131,1		

-18,0

-15,0

Ökning/minskning långfristiga fordringar		

23,5

-37,4		

23,0

-40,7

Kassaflöde från finansieringsverksamheten		

138,6

-59,3		

301,4

-54,8
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Årets kassaflöde		

67,0

-39,5		

165,0

-146,2

Likvida medel vid årets början		

275,4

314,9		

0,6

146,8

Likvida medel vid årets slut		

342,4

275,4		

165,6

0,6

Noter
		

Koncernen			Kommunen

		

2015

2014		2015

2014

Not 1 Verksamhetens intäkter
					
Försäljningsintäkter		

851,5

640,1		88,3

82,3

Taxor och avgifter		

254,9

247,0		

105,9

100,4

Hyror och arrenden		

600,4

594,9		

169,1

162,1

Bidrag		

365,2

615,1		345,0

295,4

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster		

203,2

195,7		

138,4

135,7

Exploateringsintäkter		

47,1

40,7		47,1

40,7

Realisationsvinster		

60,7

3,4		 14,6

3,4

0,5

3,2		0,4

0,9

Övriga intäkter/elimineringar		-474,5

-543,7		-

-

Försäkringsersättningar		
Summa		

1 909,0

1 796,5		

908,8

820,9

					
Jämförelsestörande intäkter					
Återbetalning av premier från AFA		

23,6

Återbetalning ”stiftelsepengar”		

-

Summa		
		

23,6
1 932,6

-		

23,6

40,0		

-

40,0

40,0		23,6

40,0

1 836,5		

932,4

-

860,9

Not 2 Verksamhetens kostnader
					
Löner och sociala avgifter		

-2 730,3

Pensionskostnader		

-190,0

-2 655,1		

-2 375,7

-2 301,2

-166,5		-166,7

-153,3

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial		

-90,1

-74,5		

-11,9

-14,6

Bränsle, energi och vatten		

-247,7

-312,8		

-58,2

-57,7

Köp av huvudverksamhet		

-777,3

-799,2		

-690,1

-689,3

Lokal- och markhyror		

-264,2

-245,6		

-198,3

-177,2

Övriga tjänster		

-209,9

-196,5		

-102,0

-88,6

Lämnade bidrag		

-157,6

-146,2		-155,4

-143,4

Realisationsförluster och utrangeringar		

-0,0

Bolagsskatt		 -75,6
Övriga kostnader/elimineringar		
Summa		

103,0
-4 639,7

-0,0		

-0,0

-0,0

-		-

-

94,6		-296,0

-288,8

-4 501,9		

-4 054,3

-3 914,0

					
Jämförelsestörande kostnader		
Summa		

0

-4 639,7

0		0
-4 501,9		

-4 054,3

0
-3 914,0
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Koncernen			Kommunen

		

Not 3

2015

2014		2015

2014

Immateriella anläggningstillgångar

		
Ingående anskaffningsvärden		

5,9

5,9

Årets förändringar			
-Årets aktiverade utgifter, inköp		

1,2

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		

7,1

5,9

		
Ingående avskrivningar		

-5,9

-4,9

Årets förändringar			
-Årets avskrivningar		

-0,1

-1,0

Utgående ackumulerade avskrivningar		

-6,0

-5,9

		
Utgående ackumulerade uppskrivningar		

0

0

		
Utgående ackumulerade nedskrivningar		

0

0

Utgående restvärde enligt plan		

1,1

0

Not 4	  Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar
					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

				

Ingående anskaffningsvärden		

9 016,6

8 326,3		

3 636,7

3 407,0

Årets förändringar						
-Årets aktiverade utgifter		

373,6

307,0		

251,7

232,5

-Försäljningar och utrangeringar		

-34,5

-16,0		

-21,9

-2,8

-Omklassificeringar		-546,7
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		

8 809,0

399,3		9 016,6		

3 866,5

3 636,7

					
Ingående avskrivningar		

-2 971,8

-2 747,5		

-1 392,7

-1 285,7

-Försäljningar och utrangeringar		

14,7

8,4		

12,1

1,3

-1,0		-

-

-Omklassificeringar		
-Årets avskrivningar		
Utgående ackumulerade avskrivningar		

-

-228,5
-3 185,6

-231,8		-117,8
-2 971,8		

-1 498,4

-108,2
-1 392,7

					
Ingående nedskrivningar		-148,2

-137,2		-

-

- Återförda nedskrivningar		

-

10,0		

-

- Årets nedskrivningar		

-

-21,0		

-

-

-148,2		0

0

Utgående nedskrivningar		-148,2

-

					
Summa		

5 475,2

5 896,5		

2 368,1

2 244,0

					
Pågående nyanläggningar						
Ingående balans		

156,2

109,5		56,0

62,6

Utgifter under året		

167,5

181,2		

102,0

57,9

Under året genomförda omfördelningar		

-107,8

-134,6		

-61,6

-64,5

156,2		96,4

56,0

Utgående balans		

216,0

					
Utgående restvärde enligt plan		

5 691,2

6 052,7		

2 464,5
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2 300,0

		

Koncernen			Kommunen

		

Bokförda värden

2015

2014		2015

2014

				

Mark		

305,7

217,9		10,2

10,2

Verksamhetsfastigheter		

3 009,6

3 013,0		

1 494,0

1 456,2

Fastigheter för affärsverksamhet		

607,7

512,3		

59,2

59,5

Publika fastigheter		

801,7

715,0		801,7

715,0

Fastigheter för annan verksamhet		

3,0

3,0

3,2

216,0

156,2		96,4

56,0

Övrigt		 747,5

1 435,1		-

-

Summa bokförda värden		

6 052,7		

Pågående projekt		

Not 5

5 691,2

3,2		

2 464,5

2 300,0

Maskiner och inventarier

					
Maskiner och inventarier				
Ingående anskaffningsvärden		

858,3

828,2		584,9

539,2

Årets förändringar						
-Årets aktiverade utgifter		

159,5

66,6		

40,3

47,7

-Försäljningar och utrangeringar		

-15,0

-28,9		

-3,9

-1,9

-Omklassificeringar		 494,8
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		

1 497,6

-7,6		858,3		

621,4

584,9

					
Ingående ackumulerade avskrivningar		

-577,7

-548,3		

-378,3

-343,5

Årets förändringar						
-Försäljningar och utrangeringar		

8,9

-Omklassificeringar		
-Avskrivningar		

23,0		

0,1

0,0

-

1,0		-

-

-87,1

-53,4		-39,7

-34,9

Utgående ackumulerade avskrivningar		

-655,9

-577,7		

-417,9

-378,3

Summa		

841,7

280,6		203,4

206,6

					
Finansiell leasing						
Ingående balans		

18,2

17,8		18,2

17,8

Årets förändringar						
- Årets anskaffningar		

3,2

7,2		

3,2

7,2

- Årets avskrivningar		

-7,0

-6,8		

-7,0

-6,8

Utgående balans		
Utgående restvärde enligt plan		

14,4
856,1

18,2		14,4
298,8		

217,8

18,2
224,8

Samtliga avtal avser leasing av fordon.					

Not 6

Skatteintäkter

		
Preliminära skatteintäkter		

2 742,2

2 598,9		

2 742,2

2 598,9

Slutavräkning f g år		

-5,0

-6,9		

-5,0

-6,9

Preliminär slutavräkning innevarande år		

2,8

0,4		

2,8

0,4

Summa		

2 740,0

2 592,5		

2 740,0

2 592,5
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Koncernen			Kommunen

		

Not 7

2015

2014		2015

2014

Generella statsbidrag och utjämning

		
Inkomstutjämningsbidrag		

520,3

521,4		520,3

521,4

Kommunal fastighetsavgift		

103,4

102,2		103,4

102,2

Regleringsbidrag/avgift		

-2,5

14,9		 -2,5

14,9

6,7

6,7		6,7

6,7

-185,5

-179,6		-185,5

-179,6

Strukturbidrag		
Kostnadutjämningsavgift		
Bidrag för LSS-utjämning		

147,9

Generella bidrag från staten		
Summa		

Not 8

7,0
597,3

141,7		

147,9

141,7

-		

7,0

-

607,4		597,3

607,4

Finansiella intäkter

					
Utdelningar		

15,9

Räntor		

8,4

Kursdifferenser		

0,2

Övriga finansiella intäkter		

0,7

Summa		

Not 9

25,2

32,6		8,3
12,5		

8,1

-		1,2		

3,0
11,0
-

8,2

8,5

46,3		24,6

22,5

Finansiella kostnader

					
Räntekostnader		

-93,6

Ränta på pensionskostnader		

-1,1

Kursdifferenser		
Övriga finansiella kostnader		
Summa		

Not 10

-19,9

-114,6

-106,0		-11,3
-0,4		

-1,1

-		-19,9		

-15,9
-

-0,6

-0,9

-126,3		-13,0

-16,8

Årets resultat

		
Årets resultat enligt resultaträkningen					

62,5

2,5

Avgår: samtliga realisationsvinster					

-14,6

-2,8

Årets resultat efter balanskravsjusteringar					

47,9

-0,3

		
Medel från resultatutjämningsreserv					

-

18,6

Årets balanskravsresultat					47,9

18,3

		
Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5§:			
Avdrag: återföring av medel bildandet av två stiftelser					

-

-40,0

Årets balanskravsresultat efter synnerliga skäl					

47,9

-21,7

		
Balanskravsunderskott från tidigare år					

-21,7

-

Summa					 26,2

-21,7

		
Balanskravsresultat att reglera					
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-

-21,7

		

Koncernen			Kommunen

		

Not 11

2015

2014		2015

2014

Finansiella anläggningstillgångar

					
Aktier och andra andelar i dotterbolag		

-

-		

136,4

136,4

Övriga aktier och andelar		

61,4

27,8		

58,5

27,6

Långfristiga fordringar		

72,6

97,8		71,5

94,4

Bostadsrätter		

1,9

2,0		 1,9

1,9

135,9

127,6		268,3

260,4

Summa		

Not 12

Förråd

					
Förråd		

43,3

35,6		16,6

15,4

Exploateringsmark		

59,3

61,4		64,8

61,4

Tomträttsmark		

31,5

31,7		31,5

31,7

134,1

128,7		112,9

108,5

Summa		

Not 13

Fordringar

					
Kundfordringar		

142,7

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		

134,8

Skattefordringar		

50,5

Statsbidragsfordringar		 12,5

95,9		40,4
112,8		

27,3

107,6

84,9

66,6		38,6

37,0

-		-

-

Övriga kortfristiga fordringar		

108,5

115,7		

29,7

23,2

Summa		

449,2

391,0		216,3

172,4

Not 14

Kortfristiga placeringar

		
Placerade pensionsmedel KLP		
Marknadsvärde aktier		

50,7

50,7		50,7

50,7

Marknadsvärde räntebärande värdepapper		

37,4

37,4		

37,4

37,4

Justering marknadsvärde till anskaffningsvärde		

-38,1

-38,1		

-38,1

-38,1

Summa		

50,0

50,0		50,0

50,0

Anskaffnings

Bokfört		Marknadsvärde

värde

värde		bokslutsdag

Noterade aktier och aktiefonder

53,4

25,0		

63,2

Noterade räntebärande papper

41,3

25,0		

41,0

Summa

94,7

50,0		104,2

Not 15

Kassa och bank

					
Kassa		
Bank		
Övriga poster		
Summa		

45,5

0,2		0,1

296,1

274,7		 164,7

0,1
-

0,8

0,5		0,8

0,5

342,4

275,4		 165,6

0,6
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Koncernen			Kommunen

		

Not 16

2015

2014		2015

2014

Eget kapital

					
Eget Kapital						
Eget kapital		

2 016,4

1 911,3		

1 514,7

1 512,3

BFNAR 2012:1 effekt		

-

16,9		

-

-

28,0		28,0

28,0

Resultatutjämningsreserv		

28,0

Justering enligt RKR 14.1*		

-

Årets resultat		
Utgående eget kapital		

-		

198,3
2 242,7

-

-9,2

110,1		62,5

11,7

2 066,3		

1 605,2

1 542,8

					
* Justering enligt RKR 14.1 Rättelse av fel har skett mot ingående eget kapital.
Rättningen avser felredovisad avsättning för pension till förtroendevalda.					
					
Resultatutjämningsreserv					
Ingående resultatutjämningsreserv		

28,0

46,6		28,0

46,6

- årets avsatta medel		

-

-		

-

-

- årets använda medel 		

-

-18,6		

-

-18,6

28,0		28,0

28,0

Utgående resultatutjämningsreserv		

28,0

					

Not 17	  Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
					
Ingående avsättning		

186,1

175,8		184,9

Pensionsutbetalningar		

-6,0

-5,1		-5,9

161,4
-5,0

Nyintjänad pension		

27,9

11,0		27,7

24,6

Ränte- och basbeloppsuppräkningar		

1,1

0,9		

1,1

0,3

Förändring av löneskatt		

5,2

0,9		

5,1

4,6

-

-2,0		

-

-

-1,8

-3,3		-1,7

-1,0

212,5

178,2		211,2

184,9

Ändringar av försäkringstekniska grunder (i förekommande fall)
Övrigt		
Utgående avsättning		

					
Utredningsgrad % (den andel av personakterna för anställd
personal som är uppdaterad med avseende på tidigare
pensionsgrundande anställning)		

98

97		98

97

					
Specifikation avsatt till pensioner

				

Särskild avtals/ålderspension		

12,5

13,7		12,3

12,4

Förmånsbestämd/kompl pension		

128,0

108,3		127,4

116,1

Pension till efterlevande		
Ålderspension		
Visstidspension		

4,7

4,0		

4,4

3,7

-

16,9		-

-

25,8

0,7		25,8

16,7

Löneskatt		

41,5

34,7		41,3

36,1

		

212,5

178,2		211,2

184,9

					
Antal visstidsförordnanden					
Politiker		

1

1		1

1

Tjänstemän		

1

1		1

1

					
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet redovisningsprinciper.					
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Koncernen			Kommunen

		

Not 18

2015

2014		2015

2014

Andra avsättningar

					
Andra avsättningar					
Avsättning vid periodens ingång		

221,6

Periodens avsättningar		 38,4

228,4		

83,7

121,0

32,5		-

-

Ianspråktaget under perioden		

-28,3

-39,2		

-1,0

Periodens återföringar av outnyttjade belopp		

-15,6

-		

-

-37,4
-

Summa andra avsättningar		

216,1

221,6		

82,7

83,7

Specifikation					
Avsättning deponi Moskogen		

122,4

143,2		

82,7

83,7

Avsättning för uppskjuten skatt		

84,3

75,8		

-

-

Gymnasiereformen GY 2011		

6,4

0,9		

-

-

Övrigt/elimineringar		
Summa		

3,0

1,7		-

-

216,1

221,6		82,7

83,7

					
Kommunens och största delen av koncernens avsättning avser återställande av deponin Moskogen. Återställandet påbörjades 2012
och beräknas pågå till och med 2050. KSRR har löst upp 15,5 mnkr (Kalmars andel) av sin avsättning för återställande av deponi
Moskogen då en ny beräkning av kostnaden gjorts. 				
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Långfristiga skulder

					
Ingående låneskuld		

3 740,3

3 303,1		

726,6

740,7

Nyupplåningar under året		

314,7

568,3		

300,0

0,9

Årets amortering		
Utgående låneskuld		

-315,9
3 739,1

-131,1		-21,6
3 740,3		

1 005,0

-15,0
726,6

					
Långfristiga skulder

					

Skulder till kreditinstitut		
Övriga skulder		
Summa		
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3 137,2
601,9
3 739,1

2 985,1		

975,0

755,2		30,0
3 740,3		

1 005,0

693,0
33,6
726,6

Kortfristiga skulder

					
Kortfristig del av skulder till kreditinstitut		

16,0

12,7		

-

-

Checkräkningskredit		

296,8

152,0		

-

9,2

Leverantörsskulder		

259,7

280,1		

95,5

110,5

Moms och punktskatter		

16,6

-		

-

-

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag		

86,3

101,1		

82,5

78,8

Övriga kortfristiga skulder		

49,7

46,5		

0,9

3,7

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader		

524,5

525,4		

412,4

376,4

Summa		

1 249,6

1 117,8		

591,3

578,6
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Koncernen			Kommunen

		

Not 21

2015

2014		2015

2014

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna		
Ingående ansvarsförbindelse pensioner		

1 494,8

Pensionsutbetalningar		

-51,7

			

1 475,5		

1 466,6

1 444,0

-43,8		-50,4

-43,8

Nyintjänad pension		

19,3

-		

20,0

-

Ränte-och basbeloppsuppräkningar		

5,3

68,5		

5,1

68,5

Förändring löneskatt		

-8,8

6,4		

-8,3

4,4

3,1		

-

3,2

-15,2		-8,7

-9,7

Ändringar av försäkringstekniska grunder
(i förekommande fall)		

-

Övrigt		
Utgående ansvarsförbindelse pensioner		

-8,8
1 450,1

1 494,8		

1 424,3

1 466,6

					
Utredningsgrad % (den andel av personakterna för anställd
personal som är uppdaterad med avseende på tidigare
pensionsgrundande anställning)		

98

97		98

97

					
Pensionsåtaganden för helägda bolag		

-

-		

1,8

1,8

					
Övriga ansvarsförbindelser						
					
Borgensförbindelser		
Operationell leasing		
Övriga ansvarsförbindelser		

185,7
78,1
6,1

186,6		

2 645,3

2 859,2

105,1		21,1

18,7

6,3		5,6

5,8

Summa		

269,9

298,0		

2 672,0

2 883,7

Summa ansvarsförbindelser		

1 720,0

1 792,7		

4 098,2

4 352,2

Kalmar kommun har i april 2007 ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och
framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2015-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått
likalydande borgens-förbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse.
Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest
ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kalmar kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse,
kan noteras att per 2015-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 325 620 649 807 kronor och totala tillgångar
till 319 573 677 123 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 3 692 518 286 kronor och andelen av de totala
tillgångarna uppgick till 3 624 566 673 kronor.
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Koncernen			Kommunen

		

		

2015

2014		2015

2014

Koncernen Koncernen Kommunen Kommunen

		
2015
2014
2015
2014
Finansiella leasingavtal över 3 år

			

Maskiner och inventarier				
Totala minimileaseavgifter				18,3

21,5

Nuvärde minimileaseavgifter		

21,4

102,5

148,2

17,8

- därav förfall inom 1 år		

7,7

8,9

6,6

6,5

- därav förfall inom 1-5 år		

80,9

125,1

11,2

15,0

- därav förfall senare än 5 år		

13,9

14,2		

Operationella leasingavtal över 3 år					
Minimileaseavgifter		

21,1

18,7

21,1

18,7

- med förfall inom 1 år		

12,8

8,7

12,8

8,7

- med förfall inom 1-5 år		

8,3

10,0

8,3

10,0

- med förfall senare än 5 år					

Not 22

Ej likviditetspåverkande poster

					
Förändring finansiell leasing		
Reavinster/förluster		

-3,2
-14,6

-7,2		

-3,1

-7,2

-2,8		 -14,6

-2,8

Justering för betald skatt		

-8,4

-24,8		

-

-

Elimineringar i koncernen		

-55,6

-44,1		

-

-

-

-		0,6

-

-81,8

-79,0		-17,1

-10,0

Övrigt		
Summa		
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Koncerninterna förhållanden

Utdelning		 Försäljning
Enhet		Ägartillskott		Koncernbidrag		
Ägd andel
%

Givna Mottagna

Givna Mottagna

Givna Mottagna

Köpare

8,0

105,2

94,8

58,6

12,2

2,2

7,5

Kommunen
Kalmarsunds Gymnasieförbund

67,3

Kalmarsundsregionens Renhållare

49,0

Kalmar Kommunbolag AB

100

- Kalmarhem AB

100

- Kalmar Vatten AB

100

- KIFAB i Kalmar AB

100

- HB Telemarken i Kalmar

100

- Kalmar Hamn AB
- Kalmar Öland Airport AB

0,9

4,5

33,4

30,1

30,5

25,1

8,3

14,6

2,8

0,1

100

6,1

3,3

100

2,3

1,0

2,1

16,8

0,9

5,9

25,0

6,2

17,0

12,7

14,9

15,0

14,1

39,4

- Destination Kalmar AB

100

- Kalmar Science Park AB

92,5

Kalmar Energi Holding AB, koncern

50

- Kalmar Energi Elnät AB

50

- Kalmar Energi Försäljning AB

30

- Kalmar Energi Värme AB

50

Enhet

Ägd andel
%

16,7

1,0
11,7
5,0

20,0

8,0

15,0

0,2

5,0

1,0
40,0

Lån
Givna Mottagna

30,0

Räntor och borgensavgifter
Kostnader

Kommunen
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30,2

Säljare

Borgen

Intäkter

Givna

7,4

-170,2

Mottagna

Kalmarsunds Gymnasieförbund

67,3

Kalmarsundsregionens Renhållare

49,0

Kalmar Kommunbolag AB

100

0,7

-134,7

- Kalmarhem AB

100

3,7

-4,3

- Kalmar Vatten AB

100

0,8

-29,8

- KIFAB i Kalmar AB

100

1,7

2,5

- HB Telemarken i Kalmar

100

0,4

-20,0

- Kalmar Hamn AB

100

- Kalmar Öland Airport AB

100

0,0

16,1

- Destination Kalmar AB

100

- Kalmar Science Park AB

92,5

Kalmar Energi Holding AB, koncern

50

- Kalmar Energi Elnät AB

50

- Kalmar Energi Försäljning AB

30

- Kalmar Energi Värme AB

50

0,0

0,0
0,0

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet
med lagen om kommunal redovisning
och rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning. Eventuella avsteg redovisas nedan.
Tillämpade redovisningsprinciper
Intäkter redovisas i den omfattning det
är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits
till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till
anskaffningsvärde där inget annat anges.
Periodiseringar av inkomster och utgifter
har skett enligt god redovisningssed.
Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Erhållen utdelning redovisas när rätten att erhålla utdelning
bedöms som säker.
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Detta
innebär att den pension som intjänats
före år 1998 behandlas som en ansvarsförbindelse ”inom linjen”. Pensionsförmåner som intjänats från och med 1998
redovisas som kostnad i resultaträkningen och som en avsättning i balansräkningen. I kostnaden och avsättningen ingår särskild löneskatt med 24,26 procent.
Värdering av pensionsförpliktelserna har
gjorts med tillämpning av RIPS 07.
Rättelse av fel enligt RKR 14.1 har gjorts
avseende intjänade pensioner för förtroendevalda politiker. Från och med 2014
ingår förtroendevalda politiker som
innehaft uppdrag över 40% av heltid.
Dessa redovisades i bokslutet 2014 felaktigt som ansvarsförbindelse. Rättelse har
nu gjorts retroaktivt med 9,3 mnkr mot
ingående eget kapital och jämförelsesifforna har räknats om. I sammanställd
redovisning för 2014 har jämförelsesiffrorna inte räknats om.
Kommunens finansiella placering i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB
(KLP) redovisas som en portfölj för pen-

sionsförvaltning. Placeringen innehåller
både ränte- och aktierelaterade instrument och behandlas i redovisningen som
en placering i en blandfond. Kommunens
pensionsmedelsportfölj är klassificerad
som finansiell omsättningstillgång. Portföljens förvaltning regleras i av fullmäktige antaget reglemente KF § 208/2008
och är värderad till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet.
Den preliminära slutavräkningen för
skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2. Detta innebär att kommunen i bokslutet för 2015 har bokfört den
definitiva slutavräkningen för 2014 och
en preliminär slutavräkning för 2015.
Kapitalkostnaderna består dels av rak avskrivning på anskaffningsvärdet, dels av
internränta med 2,9 procent på bokfört
värde. Avskrivning påbörjas månaden efter slutförd investering och beräknas på
anskaffningsvärdet. Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter bedömning
av tillgångens nyttjandeperiod. Korttidsinventarier och inventarier av mindre
värde under 20 000 kronor kostnadsförs
direkt. Kommunens avskrivningstider
för fastigheter är 20-50 år, för maskiner
och inventarier 5-20 år och för mark och
konst sker ingen avskrivning.
För att bättre spegla hur anläggningstillgångars värde och servicepotential
successivt förbrukas har kommunen
påbörjat ett arbete med att dela upp
materiella anläggningstillgångar i komponenter.
Komponentuppdelningen
ska ske i enlighet med RKR:s rekommendation nr 11.4 ”Materiella anläggningstillgångar”. Kalmar kommuns anläggningstillgångar som blir föremål för
komponentavskrivning har identifierats
samt vilka komponenter och avskrivningstider som ska tillämpas. Tidigare
anskaffade anläggningstillgångar som
inte från början delats upp i komponenter kommer schablonmässigt delas
upp i komponenter. Utgångspunkten för
schablonuppdelningen är att minimera
eventuella felaktigheter i framtida resul-

taträkningar vad gäller periodiseringar
av anskaffningsutgifter. Övergången till
komponentavskrivning bedöms vara
slutförd under våren 2016.
En effekt av den ändrade redovisningsprincipen är att vissa underhållsåtgärder
som tidigare bokfördes i driftredovisningen istället ska aktiveras och avskrivas över nyttjandetiden. Under en
övergångsperiod innebär detta i regel att
kostnaderna minskar och investeringarna
ökar. Efter hand kommer dock avskrivningskostnaderna att öka.
Lånekostnader redovisas i enlighet med
huvudmetoden och belastar följaktligen
resultatet för den period de hänför sig
till.
Semesterlöneskuld och okompenserad
övertid för de anställda har redovisats
som en kortfristig skuld. Årets ökning
har belastat resultaträkningen. De intjänade förmånerna har belastats med lagenliga arbetsgivaravgifter.
Kommunen har per 31 december 2005
klassificerat om anläggningstillgångar
i exploateringsverksamheten i enlighet med RKR:s rekommendation nr 11
”Materiella anläggningstillgångar”. De
tomter som producerats för försäljning
i exploateringsverksamheten redovisas
som omsättningstillgångar. Beräkning
av anskaffningsvärde och värdering sker
i enlighet med Redovisningsrådets (RR)
rekommendation nr 2:02 ”Varulager”.
Anskaffningsvärdet för exploateringstomter och tomträtter tillverkade till och
med 2005 har fastställts schablonmässigt
eftersom underlag saknas och kostnaden
för arbetsinsatsen inte bedömts stå i proportion till informationsvärdet.
Kommuninvests
överskottsutdelning
bruttoredovisas – utdelning av överskott
som finansiell intäkt i resultaträkningen
och ökning av medlemsinsats som utgift
i investeringsredovisningen (finansiell
anläggningstillgång).
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Sammanställd redovisning
(koncernen)
Den sammanställda redovisningen
upprättas enligt den kommunala redovisningslagen kapitel 8 och utformats
enligt god redovisningssed. Enligt redovisningslagen ska kommunens årsredovisning även omfatta sådan kommunal
verksamhet som bedrivs genom andra
juridiska personer där kommunen har
ett betydande inflytande. Den sammanställda redovisningen för koncernen omfattar aktiebolag, kommunalförbund och
handelsbolag i vilka kommunen har ett
bestämmande eller betydande inflytande.
Med betydande inflytande avses de fall
där kommunens röstandel i bolaget överstiger 20 procent. Kommunkoncernens
medlemmar och ägarandelar framgår av
figur på sid 10.
Den sammanställda redovisningen för
koncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering, vilket innebär att det av kommunen vid förvärvstillfället förvärvade egna
kapitalet i dotterbolaget har eliminerats.
I koncernens eget kapital ingår därmed,
förutom kommunens eget kapital, endast den del av dotterföretagens eget kapital som intjänats efter förvärvet. Med
proportionell konsolidering menas att
endast ägda andelar av dotterföretagens
resultat- och balansräkningar tas med i
den sammanställda redovisningen.
Obeskattade reserver har efter avdrag för
uppskjuten skatt hänförts till eget kapital. Uppskjuten skatt redovisas under
avsättningar.
Inom koncernen förekommer omfattande transaktioner mellan bolagen och
kommunen. Alla koncerninterna transaktioner har eliminerats för att ge en
rättvisande bild av koncernens totala
ekonomi.
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Enhetliga redovisningsprinciper för
kommunen och i koncernen ingående
företag saknas. För de aktiebolag och
handelsbolag, som ingår i koncernen,
gäller bokföringslagen och årsredovisningslagen, och bokföringsnämndens
allmänna råd. I kommunen gäller kommunal redovisningslag samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Därför kan det skilja i
redovisningsprinciperna mellan kommunen och bolagen i koncernen.

Utfall och avvikelse kommunen
Driftredovisning		 			
		
		
Budget 		
		
Utfall
Budget
avvikelse
Utfall
Mnkr		2015
2015
2015
2014

Budget
avvikelse
2014

					
Kommunstyrelsen:					
-kommunledningskontoret		-198,0

-207,0

9,0

-202,6

5,2

-överförmyndarnämnden		-10,1

-10,3

0,2

-9,6

0,0

-exploateringsverksamhet		31,4

30,0

1,4

25,8

-4,2

-gymnasieförbundet		-277,4

-277,9

0,5

-282,2

1,1

Kommunens revisorer		-2,2

-2,7

0,5

-2,0

0,7

Samhällsbyggnadsnämnden		-54,8

-58,0

3,2

-52,3

1,3

Servicenämnden		-221,3

-233,0

11,7

-214,6

9,2

Kultur- och fritidsnämnden		-170,8

-171,2

0,4

-166,5

0,6

Barn- och ungdomsnämnden		-886,1

-893,8

7,7

-844,4

4,8

Socialnämnden		-714,9

-717,1

2,2

-692,0

4,2

Omsorgsnämnden		-625,9

-632,7

6,8

-629,0

-2,0

Södermöre kommundelsnämnd		-209,2

-208,9

-0,3

-203,4

0,0

-3 339,3

-3 382,6

43,3

-3 272,8

20,9

Finansförvaltningen, del av		29,4

34,0

-4,6

29,8

-11,5

Jämförelsestörande poster		23,6

0,0

23,6

40,0

-23,0

-3 348,6

62,3

-3 203,0

-13,6

Summa nämnder		

Verksamhetens nettokostnader		

-3 286,3

					
Skatteintäkter		

2 740,0

2 755,7

-15,7

2 592,5

-2,5

Kommunal utjämning		597,3

591,8

5,5

607,3

-7,2

Finansiella intäkter		24,5

22,5

2,0

22,5

0,2

Finansiella kostnader		-13,0

-19,3

6,3

-16,8

7,3

Årets resultat		62,5

2,1

60,4

2,5

-15,8

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens verksamhet redovisar
ett överskott med 11,1 mnkr mot budget. Intäkterna blev ca 7,5 mnkr högre
än budgeterat vilket främst härrör från
ökade bidrag från Migrationsverket och
arbetsförmedlingen. Kontoret har även
fått bidrag från länsstyrelsen med ca 4,5
mnkr för sanering av Vassmolösa Ångsåg
samt bidrag från boverket med 1,1 mnkr
för jämställd utemiljö.
Personalkostnader uppgick till 194,7
mnkr mot budgeterade 202,4 mnkr vilket är ca 7,7 mnkr lägre. Den lägre kostnaden beror på ett flertal vakanser och

föräldraledigheter som inte har ersatts
med vikarier bland annat på kommunhälsan och kansli- och omvärldsenheten.
Brandkåren har inte heller haft någon
särskilt omfattande räddningstjänsthändelse vilket också påverkar personalkostnaderna främst hos deltidsbrandkårerna.
Övriga kostnader är ca 3,4 mnkr högre
än budgeterat. De största avvikelserna
kan hänföras till lägre kostnader i exploateringsprojekt som blivit försenade samt
högre kostnader för vuxenutbildning och
uppgradering av personalsystem. Verksamheten har också haft högre kostnader
för sfi och tolkning men dessa täcks av

bidrag från Migrationsverket. Utbildningskostnaderna är högre än budgeterat
då kontoret satsat på att utbilda personalen. Kontoret har numera egna handledare inom Indirekt ledar-skap samt
UGL samt testledare i Facet5, som är ett
personlighetstest att använda vid rekrytering, chefs- och lagutveckling.
Kommunens revisorer
Revisorerna redovisar ett överskott 2015
i förhållande till budget uppgående till
0,5 mnkr. Anledningen till överskottet är
den nya mandatperioden med flera nya
ledamöter och ett nytt sakkunnigt biträde som har medfört en inkörningsperiod
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och därmed viss fördröjning. Ytterligare
en orsak är att revisorerna har haft flera
vakanser under året.
Revisorerna har förutom de obligatoriska
granskningarna av delårsbokslut och årsbokslut också genomfört eller påbörjat
granskningar av socialnämndens ej verkställda beslut, vårdkedjan inom omsorgen, intern kontroll, generella IT-frågor,
kompetensförsörjning och kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala
bolagen.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadskontorets verksamheter redovisar ett överskott för 2015 på
3,2 mnkr mot budget vilket innebär en
positiv budgetavvikelse på 5,5 procent.
Med anledning av den stora ärendemängd som samhällsbyggnadskontoret
har hanterat under året ligger intäktsdebiteringen inom de flesta verksamheterna högre än budgeterat och ger totalt
ett överskott på 1,6 mnkr mot budget.
Personalkostnaderna för året ger ett
överskott med 5,9 mnkr mot budget.
Överskottet beror på ett flertal vakanser
samt föräldraledigheter under stora delar
av året. Bland annat har stadsarkitekten
varit tillförordnad planchef under hela
2015, varpå motsvarande en chefstjänst
varit vakant samt att tjänster som planarkitekt, projektör och bygglovarkitekt varit vakanta under hela eller delar av året.
Framför allt miljöenheten har haft föräldraledigheter som inte har ersatts och
därmed påverkat kostnaderna positivt.
Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag uppgår till 10,2 mnkr för 2015 och
innebär ett överskridande med 1,9 mnkr
mot budget. Anledning till det stora underskottet på bostadsanpassning är ett
flertal omfattande bostadsanpassningsärenden, främst anpassningar för barn
med funktionshinder.
Övriga kostnader överskrider budget
med 2,4 mnkr. De största avvikelserna
beror på att externa tjänster i vissa fall använts för att täcka vakanser, vilket ger ett
underskott på 0,9 mnkr samt att budge78

terat belopp för subvention av länstrafikens pendelkort ger ett underskott på 0,4
mnkr. Utöver detta har verksamheterna
haft ökade kostnader för IT och telefoni,
rekryteringskostnader, deltagande i Bussiness Area samt inköp av nya licenser.
Med anledning av flera vakanser och stor
belastning på grund av ökade ärendemängder har verksamheterna varit ansträngda under året. Trots detta har mål
och uppdrag i stort sett kunnat uppfyllas, handläggningstiderna har kortats och
andel servicegarantier som har uppnåtts
har ökat.
Förhoppningen är att rekryteringsproblematiken kommer att minska och att verksamheterna därmed kommer att vara fullt
bemannade inom kort, inte minst för att
klara de höjda målen avseende bostadsplanering under perioden 2016–2018.
Servicenämnden
Serviceförvaltningens verksamheter redovisar ett plus på 11,7 mnkr jämfört med
nettobudget i bokslutet. Förvaltningen
har fokuserat på att, i hela organisationen, öka förståelsen för de ekonomiska
parametrar som styr och att medvetandegöra detta utifrån begreppen kostnadseffektiva och ändamålsenliga.
De största avvikelserna återfinns inom
driftskostnader och där främst uppvärmning och snöröjningskostnader för kommunens fastigheter avviker. Men även
andra driftskostnader såsom förbruknings- och reparationskostnader visar på
lägre nivåer jämfört med budget inom
vissa verksamheter.
Personalkostnaderna är också lägre än
budgeterat inom vissa verksamheter med
anledning av tidsförskjutning vid anställningar efter pensionsavgångar och
personal som slutat. Även övriga driftskostnader visar på totalt lägre kostnader
som tillsammans utgör ett plus totalt för
serviceförvaltningens verksamheter.
Prognoserna för förvaltningen har under
hela året visat på ett resultat inom budgetramen varför inga särskilda åtgärder har

behövt vidtas. Förvaltningen har också till
stor del uppnått beslutade mål för året.
Kultur- och fritidsnämnden
Nämnden redovisar ett mindre överskott
om 0,4 mnkr. Intäkternas överskott om
0,8 mnkr härrör sig till medfinansiering
i olika projekt. Förvaltningen har under
året arbetat hårt med att hantera ett befarat underskott. Äventyrsbadets, som
från 1 januari 2015 ligger i nämndens
verksamhetsområde, har haft underhållskostnader som inte var kända vid övertagandet. Under året stängdes badet för
renovering under en tid i april. Detta gav
upphov till förlorade intäkter och ökade
kostnader motsvarande ca 1,0 mnkr.
Personalkostnaderna visar överskott om
2,7 mnkr mot budget. Återhållsamhet
med återanställningar på grund av befarat underskott och sjukskrivningar är orsaken. Övriga kostnader har ett utfall om
3,2 mnkr högre än budget. Då prognoserna för personalkostnaderna blev tydliga framåt hösten användes utrymmet till
nödvändiga underhållsåtgärder främst
inom idrott och kulturanläggningar.
Investeringsbudgeten ger ett överskott
om 1,3 mnkr då utbyte av Kalmar teaters
publikstolar inte har hunnits med under
året då länsstyrelsens handläggning av
ärendet har dragit ut på tiden. Åtgärden
genomförs nu under 2016.
Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämndens driftbudget ger ett överskott på 7,6 mnkr, vilket
innebär att 99 procent av tilldelad budget
har förbrukats. Intäkterna blev 18,3 mnkr
högre än budgeterat där den största anledningen är ökade statsbidrag samt högre
interkommunala ersättningar, främst avseende grundskolan men även förskolan
och fritidshemmen har högre intäkter.
Avgifterna som föräldrarna betalar för
barnen i förskolorna och fritidshem blev
0,3 mnkr lägre än budgeterat eftersom
föräldrarnas inkomstökning inte blev så
hög som planeringen byggde på.
Personalkostnaderna blev 10,7 mnkr
högre än budgeterat. Fritidshemmens

personalkostnader ger ett överskott på
1,3 mnkr. Ökat barnantal i denna verksamhet medför inte automatiskt en ökad
bemanning, vilket såklart skulle innebära
högre kostnader. De flesta förskolor och
skolor har haft fler barn och elever än
budgeterat. Detta har medfört att mer
personal har behövts som genererar högre personalkostnader.
Övriga kostnader motsvarade budget.
Ett större överskott finns dock på de utbetalningar som kommunen gör till de
fristående skolorna. I år blev utbetalningarna lägre än vad som planerats då friskolorna haft färre elever än planerat. Detta
medförde ett överskott på 6,9 mnkr. Det
är främst Thorén framtid (f.d. Karl-Oskarskolan) som haft en elevminskning
på ca 40 elever mot planerat antal. Kostnader som översteg budget var bl.a. förbrukningsinventarier och material, försäkringsavgifter, hyra och leasingavgifter
bl.a. för kopiatorer samt ett större inköp
av Ipads som ska användas av personal
inom förskolor och fritidshem.
Socialnämnden
Socialnämnden redovisar ett överskott
med 2,2 mnkr mot budget. För att klara
effektiviseringskravet
(ramminskning
med 15 mnkr under en tvåårsperiod)
har översyn skett inom socialnämndens
verksamheter enligt det åtgärdsprogram
som antagits. Det har bl a inneburit
förändringar i resurstilldelning till enheterna för boenden inom funktionshinderomsorgen. Övriga förändringar
har skett för anhörigstöd, förebyggandeverksamheten, budgetrådgivning. Nya
riktlinjer och handlingsplaner har tagits
fram för vård och behandling av barn
och unga samt för missbruksvården för
att säkerställa rätt vård och behandling.
Utredning om entreprenaddrift av kommunens egen personliga assistansverksamhet har gjorts under året.
För att socialnämndens verksamhet ska
uppnå lag och kvalitetskrav samtidigt
som effektiviseringar sker för att få budgeten i balans, har stort fokus lagts på att
ha ett ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete som lever upp till kraven

i socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem men även till kraven utifrån ISO
9001 som Kalmar kommun är kvalitetscertifierade mot. Årets arbete har sammanställts i en kvalitetsberättelse.
Personalkostnaderna uppgick till 578
mnkr under 2015. Det är en ökning med
32 mnkr jämfört med 2014. Huvudsakliga orsaker till förändringen är den
volymökning som skett inom funktionshinderomsorgen samt att verksamheten
för ensamkommande flyktingbarn expanderat från ett mottagande av 30 asylsökande under 2014 till drygt 250 under
2015. Under året har antalet anställningar totalt på förvaltningen ökat med 50.
Det förändrade ob- och jouravtalet som
trädde i kraft i slutet av 2014 har medfört en merkostnad på 5 mnkr för socialförvaltningen under 2015. Jämfört med
budget har personalkostnaderna minskat
med ca 2 mnkr. Orsaken till detta är
framför allt det stora förändringsarbetet
med bemanning och organisation inom
funktionshinderomsorgen. Även vakantsättning av vissa administrativa tjänster
har bidragit till överskottet.
Försörjningsstödet har ökat jämfört med
2014 vilket är ett trendbrott då dessa
kostnader den senaste femårsperioden
minskat eller legat konstant i kostnadsutvecklingen. Antalet hushåll är oförändrat
men personer med långvarigt försörjningsstöd har blivit alltfler. Externa köp
av framför allt vårdplatser har också ökat.
Externplaceringar av ensamkommande
flyktingbarn har skett för de som inte
inrymts inom kommunens egna boenden. Som ett led i att förhindra externa
institutionsplaceringar har även satsning
skett på extern öppenvård. Kostnader
för lokaler har stigit då volymökningarna medfört att fyra HVB-boenden, en
gruppbostad samt en servicebostad startats upp under året.
Den kraftiga ökningen av ensamkommande flyktingbarn har inneburit att
driftbidrag från staten ökat med 34
mnkr jämfört med 2014. Verksamheten
har därmed finansierats helt via statliga
medel. Den stora förändringen inom

verksamheten för ensamkommande flyktingbarn har medfört att socialnämnden
beslutat om vissa organisationsförändringar under året för att få bättre kontroll
över verksamhet, ekonomi och kvalitet.
Eftersom den ekonomiska prognosen
tidigt pekade på underskott för externa
placeringar har särskild redovisning och
uppföljning skett för dessa kostnader under året.
Omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden redovisar, trots sparkrav på 11 mnkr, ett överskott om 6,9
mnkr. Under 2015 har stora förändringar ägt rum i omsorgsförvaltningens
verksamhet. En ny organisationsstruktur
har utformats och arbetet under året har
inriktats på att få en budget i balans och
att bygga en grund för det framtida kvalitetsarbetet inom vård och omsorgen.
Under året har ombyggnationen av vårdoch omsorgsboenden fortsatt. Därtill
har flera projekteringar av nya vård- och
omsorgsboenden startat för att påtagligt
möta valmöjligheten till vård och omsorg
i ordinärt boende.
Intäkterna blev högre än budget, främst
beroende på beslut om stimulansmedel
och andra statsbidrag. Personalkostnaderna uppgick till 526 mnkr vilket är
en minskning jämfört med 2014 på 22
mnkr. Då har ingen hänsyn tagits till årlig lönerevision. Besparingar har genomförts inom administrationen och delvis
inom träffpunktsverksamheten. Ett omfattande arbete med uppföljning på alla
enheter har genomförts under året. Detta
har bidragit till att enheterna successivt
har fått budgetbalans på månadsbasis.
Fler enheter håller nu budget jämfört
med 2014. Semesterlöneskulden minskade med 2 mnkr vilket är resultatet av
en medveten ändamålsenlig semesterplanering ute på enheterna.
Förvaltningen är i ett mycket expansivt
skede med mycket om- till- och nybyggnation inom boendeverksamheten. Detta
innebär en anspänning för både verksamhet och ekonomi. Det kommer från tid
till annan att uppstå dubbla kostnader
för både lokaler och personal samtidigt
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som intäkterna tillfälligt kan hamna på
en lägre nivå. Allt detta skall klaras inom
budgetram men det kan uppstå perioder
då budget inte riktigt räcker till. Detta
kommer inte att föranleda förvaltningen
att vidtaga kortsiktiga, mindre genomtänkta sparbeslut.
Omsorgsnämnden beslutade vid junisammanträdet om särskilda åtgärder för
att hålla budget:
• Fortsatt intensivt arbete på alla enheter med bemanningsbalans, övertalighet, schemabeläggning m.m.
• Fortsatt särskild ekonomisk uppföljning och stöttning av enheter med
negativ avvikelse.
• Lyfta fram enheternas framgångsexempel för att kunna lära av varandra.
I övrigt har inga direkta åtgärder behövt
vidtas under hösten då nämnden redovisat ett överskott och de mål som nämnden beslutat om har uppnåtts eller delvis
har uppnåtts.
Södermöre kommundelsnämnd
Södermöre kommundelsnämnd redovisar
ett underskott med -0,3 mnkr mot budget.
Intäkterna uppgick till 30,0 mnkr vilket
är 10,8 mnkr högre än budgeterad. En
stor del av detta härrör sig från ökade
statsbidrag. Förvaltningen redovisar intäkter på 2,2 mnkr från Migrationsverket
för elevbidrag för asylsökande samt för
förskoleverksamheten i Kolboda. Flera
nya statsbidrag beslutades av regeringen
under året, där Lågstadiesatsningen,
Mindre barngrupper i förskolan samt
Utökad bemanning inom äldreomsorgen
har tillfallit kommundelsnämnden, totalt 2,4 mnkr för 2015. Verksamheterna
knutna till Kolboda asylboende är inte
budgeterade, utan finansieras fullt ut via
statsbidrag.
Personalkostnaderna hamnade på 160,3
mnkr vilket är 8,3 mnkr högre än budgeterat. 1,1 mnkr beror på merkostnader
för övertid, främst inom omsorgsverksamheten. Hemtjänsttimmarna ökade
drastiskt under året, vilket innebär högre
personalkostnader än budgeterat. Totalt
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hamnade omsorgsenheterna på ett negativt resultat på -1,8 mnkr. Bemanning
vid ökad vårdtyngd anses vara en orsak
till detta. Denna situation blir extra
planeringsmässigt komplex inom hemtjänstverksamheten i glesbygd.
Tack vare de ökade riktade statsbidragen
inom skola och förskola, har enheterna
kunnat anställa fler pedagoger. Även
inom omsorgsverksamheten har undersköterskor anställts finansierade av statsbidrag, främst för att täcka det ökade
behovet inom HSL-verksamheten. Statsbidragen uppskattats ha använts fullt ut
till personalkostnader vilket innebär 2,4
mnkr i ökade kostnader.
Övriga kostnader blev 2,4 mnkr högre än
budgeterat. Differensen gentemot budget beror till stor del på högre kostnader
för kosten men finansieras med högre
kostintäkter. KLT:s höjning av priserna
för skolskjutskort har inneburit 0,2 mnkr
högre kostnader. 0,3 mnkr av differensen
kan härledas till inköp av surfplattor till
kommundelens alla förskolelärare. En
bokslutsjustering för december-elen har
gjorts med 0,1 mnkr. Detta innebär att
Södermöre kommundelsförvaltning tar
13 månaders elkostnader på 2015.
Jämförelsestörande poster
Den positiva avvikelsen på 23,6 mnkr
består av återbetalda premier från AFA
avseende år 2004. Denna återbetalning
var budgeterad att återbetalas 2014 men
detta sköts upp av AFAs styrelse vilket
förklarar avvikelsen 2014.
Skatteintäkter, generella statsbidrag
och kommunal utjämning
Skatteintäkter och kommunalutjämning
redovisar ett underskott med 10,2 mnkr
jämfört med budget. I enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 4.2 har kommunalskatten
periodiserats. Detta innebär att kommunen i bokslutet för 2015 har bokfört den
definitiva slutavräkningen för 2014 och
en preliminär slutavräkning för 2015.
När det gäller slutavräkningen för 2014
så uppgår den till -77 kr per invånare
(-4,9 mnkr). Den preliminära slutavräk-

ningen för 2015 uppgår enligt Sveriges
Kommuner och Landsting till 43 kr per
invånare (2,8 mnkr) och har bokförts på
2015.
Generella statsbidrag och kommunalutjämning blev 7,1 mnkr högre än budgeterat medan den kommunala fastighetsavgiften blev 1,6 mnkr lägre än
budgeterat. Av statsbidraget om 27,4
mnkr som tillförts kommunen som tillfälligt stöd under 2015 och 2016 för att
hantera den rådande flyktingsitu-ationen
har 2,1 mnkr intäktsförts 2015. Som
kompensation för den höjda arbetsgivaravgiften för yngre har under året erhållits
statsbidrag om 5,0 mnkr.
Finansnetto
Finansnettot uppgår sammantaget till
11,5 mnkr vilket är 8,3 mnkr bättre än
budgeterat. Finansiella intäkter blev 2
mnkr högre än budget. Intäkterna består
av aktieutdelning från kommunala bolag
uppgående till 8,0 mnkr samt borgensavgifter på 8,1 mnkr. Utdelning från
Kommuninvest och övriga ränteintäkter
uppgick till 8,0 mnkr. Finansiella kostnader uppgick till 13,0 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 6,3 mnkr vilket
beror på en förskjutning i nytecknade lån
samt lägre räntor än beräknat.

Investeringsredovisning
mnkr

Utfall
2015

Budget
2015

Avvikelse

GATOR, VÄGAR O PARKERING
63,1
107,9
44,8
PARKER
14,9
23,3
8,4
MILJÖÅTGÄRDER
3,3
3,5
0,2
RÄDDNINGSTJÄNST
2,5
5,9
3,4
INSATSKAPITAL KOMMUNINVEST
30,8
0,0
-30,8
HAMNVERKSAMHET
2,6
4,0
1,4
KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET			
- inventarier kulturverksamhet
0,6
1,6
1,0
- inventarier idrotts- och fritidsanläggningar
6,9
9,2
2,3
- fritidslokaler
20,0
20,4
0,4
FÖRSKOLA			
- inventarier
1,4
1,7
0,3
-förskolelokaler
38,0
49,8
11,8
GRUNDSKOLA			
- inventarier
3,5
5,3
1,8
- skollokaler
52,7
107,9
55,2
GYMNASIESKOLA LOKALER
14,4
17,4
3,0
OMSORG			
- inventarier
5,1
13,3
8,2
- omsorgslokaler
1,5
1,5
0,0
FASTIGHETSFÖRVALTNING ÖVR
29,8
21,9
-7,9
GEMENSAMMA SERVICEVERKSAMHETER
24,4
66,0
41,6
EXPLOATERINGSVERKSAMHETEN			
- markförsörjning
9,7
3,8
-5,9
- arbetsområden och lokaler
18,8
41,6
22,8
- bostadsverksamhet
18,6
41,4
22,8
Summa investeringar
362,6
547,4
184,8
			
Försäljning anläggningstillgångar
-26,9
0,0
26,9
			
Summa nettoinvesteringar
335,7
547,4
211,7

Kommunens investeringar uppgick 2015
till 362,6 mnkr av budgeterade 547,3
mnkr. Detta motsvarar en förbrukning
på 66,3 procent. Huvudorsaken till att
inte hela investeringsbudgeten förbrukas
är förskjutningar i tidplanen för bland
annat projekten ny särskola, ombyggnad
och tillbyggnad av Lindöskolan, Djurängsskolan och Halltorpsskolan samt
förskolan Lindö. Men det finns även
projekt som haft lägre kostnader än budgeterat såsom sporthallen i Ljungbyholm
(2,5 mnkr) och Svanebergsrondellen (6

mnkr). Investeringsbudgetramen utgör
en taknivå för respektive år och oförbrukade medel överförs inte till nästkommande år.
De beloppsmässigt största investeringarna i infrastruktur har varit ombyggnad
av Svanebergsrondellen samt parkeringar
och cykelväg i Kalmarsundsparken. Lekplats har byggts på Kvarnholmen och
projektet vid Lillviken har fortsatt. Energieffektiviseringsåtgärder har genomförts i ett flertal skolor, förskolor och fri-

tidslokaler. En ny sporthall har byggts i
Ljungbyholm, en ny maskinhall vid Ingelstorpsgymnasiet och den nya Brandstationen har påbörjats. Därutöver har ombyggnaden av Lindsdalsskolan, förskola i
Hagby samt en ny förskola i Lindö varit
de största projekten.
Försäljning har skett av fastigheterna Valnötsträdet 8, Laxen 26, Stensö camping,
Sutaren 22 samt ett par bostadsrätter och
ett flertal bilar vilket genererar intäkter
på ca 26,9 mnkr.
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Exploateringsredovisning
EXPLOATERINGSMARK
TKR

KVARNHOLMEN
VARVSHOLMEN
STENSÖ
SANDÅS

UTFALL

UTFALL

TKR

2015

2014

GAMLA INDUSTRIOMRÅDET

610,3

410,3

UTFALL

2015

2014

28 404,6

20 022,7

0,0

716,4

HAGBYGÄRDE/SVANEBERG

644,0

260,0

FLYGPLATSOMRÅDET
KARLSRO

43,8

451,5

816,2

1 106,0

SKÄLBY TRAFIKPLATS

5 948,3

4 664,9

SVENSKNABBEN

97,4

97,4

DJURÄNGEN

3 991,1

3 822,8

TALLHAGEN

428,3

378,6

NORRLIDEN

6 719,7

VIMPELTORPET

3 208,2

TEGELVIKEN
MALMEN
OXHAGEN

LINDSDAL

BERGA/BERGAGÅRDEN
KALMAR TÄTORT

0,0

150,0

642,4

739,4

2 922,2

2 922,2

0,0

35,0

660,2

555,2

1 057,8

1 045,8

0,0

4,5

FJÖLEBRO

610,5

243,3

6 543,7

SÖDRA VÄGEN

904,0

925,3

3 071,8

MOSEKROG

380,0

380,0

SMEDBY ARBETSOMRÅDEN

926,8

1 362,8

0,0

186,9

0,0

1 048,7

ROCKNEBY

780,4

980,4

MOSKOGEN

LÄCKEBY

177,8

927,8

TREKANTEN ARBETSOMRÅDEN

0,0

366,0

SMEDBY BOSTADSOMRÅDEN

328,3

762,2

KALMAR VÄSTRA

12,7

12,7

TREKANTEN BOSTADSOMRÅDEN

864,1

1 179,9

UTAN OBJEKT

-6,5

-6,5

RINKABYHOLM

465,4

959,1

LJUNGBYHOLM

2 871,5

5 007,0

64 745,2

61 402,4

0,0

16,1

240,9

52,2

-5,2

0,3

HAGBY
HALLTORP
ÖVRIGT LANDSBYGD

Inom exploateringsverksamheten pågår
arbete med projektet ”Etablering av det
stadsintegrerade Linnéuniversitetet” med
lokaliseringen för universitetet i Ölandshamnen. Under året har universitetsstyrelsen upphandlat byggnationen och
fattat beslut om att genomföra projektet.
Kommunen har beviljat bygglov för första etappen samt börjat bygga ut gator
och riva magasinsbyggnader i området. I
direkt koppling till detta har ett detaljplanearbete inletts för en hotelletablering
vid stationsområdet. Andra stora ut-
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vecklingsprojekt är Fredriksskans, Södra
staden, Västra Djurängen, samt Norra
Kvarnholmen inklusive Brandvakten och
Forellen.
Totalt har det arbetats med ca 40 detaljplaner, bl.a. i Ljungbyholm, Fjölebro,
Södra Vimpeltorpet samt vid Lindsdals
och Norrlidens centrum. I Fjölebro, Trekanten, norra Ljungbyholm, Rockneby,
Jakobsberg (västra Smedby) och Snättebro (Läckeby) pågår utbyggnation och
försäljning av villatomter. I Flygstaden,

Fjölebro, Berga industriområde, Svaneberg, Svensknabben och Mosekrog finns
utbyggda områden samt pågående byggnationer där tomtförsäljning för verksamhetsändamål pågår.

Förbundens och bolagens utfall
Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
(ej hänsyn tagen till ägd andel)

2015

2014
2013
2012
				

2011

				
Kalmarsunds Gymnasieförbund

5,1

10,7

-0,5

8,3

25,8

Kalmarsundsregionens Renhållare

0,1

10,3

15,4

12,6

7,5

84,8

59,2

9,8

12,6

-6,1

6,5

10,7

5,3

109,9

7,4

Kalmar Kommunbolag AB
Kalmarhem AB
Kalmar Vatten AB

0,7

0,5

0,0

0,0

0,0

KIFAB i Kalmar AB

4,0

22,8

-41,7

34,6

4,5

Kalmar Hamn AB

0,0

1,5

-0,6

11,6

0,0

Kalmar Öland Airport AB

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Destination Kalmar AB

0,6

-0,1

-0,4

0,5

0,2

Kalmar Science Park AB

0,1

0,0

-2,3

-2,0

-2,4

56,2

56,7

93,5

111,6

62,1

Kalmar Energi Holding AB, koncern

Kalmarsunds Gymnasieförbund
Kalmarsunds gymnasieförbund resultat
för 2015 uppgår till 5,1 mnkr. Inom
skolområdena finns dock större budgetavvikelser där enheternas samlade resultat visar ett underskott om 13,7 mnkr
vilken är en förbättring från oktober månads prognos med 5,3 mnkr. Resultatet
innebär att gymnasieförbundet även detta år klarat av att inhämta det besparingsbeting, minskning av 16–19 åringar, som
belastade verksamheten i början av året
med ca 25 mnkr. Det positiva resultatet
innehåller en återbetalning från AFA avseende 2004 års försäkringspremier med
3,5 mnkr.
Det positiva utfallet beror till stor del
på interkommunala ersättningar. Elever
från Kalmarsunds gymnasieförbund som
läser hos andra huvudmän är 650 stycken (748 stycken 2014) vilket resulterar i
ett överskott med 9,0 mnkr. Elever från
andra kommuner som läser på Kalmarsunds gymnasieförbund är 601 stycken
inklusive Särskolan och AST (580 stycken 2014) vilket ger ett överskott med 7,6
mnkr.

Utöver de interkommunala ersättningarna så finns det även andra poster som
generar ett positivt utfall 2015. Dessa är
bland andra inackorderingsbidrag, skolskjuts och intäkter från migrationsverket.
Projektet digital kompetens har övergått
till ordinarie verksamhet från och med
årsskiftet. IT-kostnaderna blev högre än
beräknat vilket beror på att man under
året har förhandlat fram ett nytt samarbetsavtal med IT-enheten inom Kalmar
kommun, ökat antal enheter och en stigande dollarkurs.
För att förbättra förbundets ekonomi såväl på kort som på lång sikt har förbundet
genomfört en översyn av gällande avtal
både avseende verksamhet så som lokaler. Utöver detta har förbundet genomlyst de ekonomiska förutsättningarna för
de skolenheter som under många år genererat underskott. Detta har resulterat
i flertalet omförhandlade avtal samt två
styrelsebeslut. Styrelsebesluten innebär
att gymnasieskolan Stage4you Academy
i Torsås flyttar sin verksamhet till skolor
belägna i Kalmar samt att gymnasieskolan på Ölands Gymnasium fasas ut.

Kalmarsundsregionens Renhållare
Resultatet för 2015 visar ett överskott på
0,1 mnkr (10,3 mnkr 2014). Resultatförsämringen beror främst på de problem
som varit med den optiska sorteringsanläggningen. Merkostnaderna kompenseras till en del av att avskrivningarna för
hela anläggningen är cirka 7,0 mnkr lägre
än budgeterat, då övertagandet skedde
senare än beräknat. Övertagandet av
verksamheten i Oskarshamn har också
medfört engångskostnader, bl a underjordsbehållare, kärl och justeringar på
Storskogen. Informationsinsatserna har
fortsatt på en högre nivå än vad som beräknades. Kundförlusterna är fortsatt låga.
De största budgetavvikelserna är
• Ökade intäkter behandling av avfall
på Moskogen, bl a Emmaboda (+5
Mnkr)
• Entreprenörer för behandling av
avfall (-14)
• Konsulter (-7)
• Personalkostnader, bl a i Oskarshamn (+8)
• Lokaler och energi, främst MOSA
(+6)
• Förbrukningsinventarier (--6)
• Avskrivningar för MOSA (+7)
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Under året har behandlingsanläggningen
MOSA färdigställts. Intrimning har pågått under året och identifierat ett antal
problem. Det är den optiska sorteringen
som inte har förväntad kapacitet. Aktiviteter är planerade för att lösa problemen
med målsättningen att ha en fungerande
anläggning i början av 2017. Förhandlingar har under året förts med leverantören av den optiska anläggningen för att
reglera våra ekonomiska mellanhavanden
med anledning av problemen. Förhoppningen är att avsluta dessa under kvartal
1 2016.
Oskarshamns kommun blev medlem i
förbundet från 2015-01-01. Under året
har verksamheten i kommunen anpassats
till vad som gäller i KSRR. Byggnation av
ny ÅVC och personalbyggnad i Storskogen i Oskarshamns tätort har påbörjats,
liksom en ny ÅVC i Figeholm med utökade öppettider.
En deponi för farligt avfall har färdigställts i Moskogen under året. Avtal har
slutits med Borgholm och Emmaboda
kommuner om omhändertagande av deras hushållsavfall.
Under året har en översyn gjorts av avsättningar på Moskogen. Översynen innebar
att beloppet för avsättningar sänktes kraftigt, från 48,0 mnkr till 17,0 mnkr.
Ett uppföljningssystem för reklamationer
och avvikelser i insamlingen har införts
under året. Detta ger förbättrade möjligheter att följa upp och korrigera verksamheten. Den personliga tjänsten på hemsidan, Mina sidor, utvecklas samtidigt som
förbundet har en fortsatt diskussion om
på vilka plattformar förbundet ska verka
för att hålla en hög tillgänglighet kombinerad med bra service. Vid årsskiftet
avskaffades fullmäktigeförsamlingen och
en direktion infördes. Ett arbetsutskott
med en ledamot från varje medlemskommun infördes. Det gjordes en översyn av
arbetsordningar,
ekonomireglemente
och instruktion till förbundschefen.
Kalmar Kommunbolag AB
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 65,8 mnkr. Bolaget har sålt dot84

terbolaget Industriparken i Kalmar AB
med en realisationsvinst på 44,2 mnkr.
Kalmar Flygutveckling AB avvecklades enligt beslut och ett inkråmsavtal
tecknades med Kalmar Öland Airport
om överlåtelse av tillgångarna i bolaget.
Med anledning av ny mandatperiod har
styrelseutbildning för nyvalda styrelseledamöter genomförts under året. Riktlinjer för styrning och avkastningskrav
för dotterbolagen har tagits fram och
beslutats samt att bolaget varit behjälpligt vid framtagande av reviderade bolagsordningar och ägardirektiv. Vidare har
bolaget varit behjälpliga och tagit fram
handlingar vid KIFAB:s köp och fusion
av Calmarsund Fastighets AB och med
fastighetsförvärv.
Bolaget har erhållit utdelning från Kalmar Energikoncernen med 30 mnkr och
1,0 mnkr i koncernbidrag har lämnats till
Destination Kalmar AB. En upparbetad
likviditet bland annat efter försäljningar
av bolag och erhållna utdelningar har
inneburit att bolaget löst lån på totalt 135
mnkr varmed räntekostnaderna minskar
i framtiden. Detta ligger helt i linje med
strategin att stärka bolagskoncernen inför
nya investeringar kopplat till ett växande
Kalmar. Under perioden 2010–2015 har
koncernen totalt amorterat ca 600 miljoner kronor och därmed minskat sin externa upplåning från ca 3 miljarder kronor
till 2,4 miljarder kronor.
I år har inte någon kapitaltäckningsgaranti tecknats till Kalmar Science Park eftersom beslut tagits om nya förutsättningar
för basfinansieringen 2015–2017. Kalmar
Science Park fakturerar kommunen köp
av tjänster enligt överenskommelse och
Kalmar Kommunbolag betalar motsvarande i högre utdelning till kommunen.
Kalmarhem AB
Kalmarhem redovisar ett resultat efter
finansnetto på +26 mnkr (+21 mnkr
2014) och ett resultat efter skatt på +7
mnkr (+11 mnkr). Kalmarhems ekonomiska resultat beror till stor del på ökade
intäkter från nyproducerade lägenheter,
fortsatt låga vakanser och ett varmt år
som medfört låga energikostnader. Även

de finansiella kostnaderna blev lägre än
beräknat. Detta beror på en minskad
belåning under året och lägre räntenivå.
Under perioden har arbetet fortsatt med
att förbättra och effektivisera verksamheten. Kostnader för underhåll har varit
61,2 mnkr (51,7 mnkr) och innefattar
bland annat fortsatta energisatsningar
med byte av ventilationsaggregat, fjärrvärmeväxlare och lägenhetsunderhåll.
155 stycken (143 stycken 2014) olika
projekt genomfördes som planerade underhållsåtgärder. Kostnader för snöröjning minskade till 0,2 mnkr (0,6 mnkr).
Under 2015 har 32 nya lägenheter färdigställts. Byggproduktion har startat av ett
höghus 15 våningar ’’Kajalen’’ med 86 lägenheter som blir klara för inflyttning under 2017. Byggproduktion i kv Vallmon
av ett studenthus med 31 lägenheter som
är klara för inflyttning 2016 har också påbörjats. Mark har förvärvats i kv Vallmon,
kv Porfyren och i kv Kungsljuset. Arbetet
för bättre planberedskap för nyproduktion, har resulterat i fyra pågående detaljplaner Kunggårdsvägen, Smedby tågstation (Högalidsvägen), i kv Spiggen 3 mfl
fastigheter och i kv Forellen 1.
För att tillgodose grupper med särskilda
behov och för att minska bostadssegregationen arbetar Kalmarhem aktivt med
socialförvaltning,
omsorgsförvaltning
och invandrarservice i Kalmar kommun.
Beslut finns om bostadsgaranti för studenter vid högskolan i Kalmar. Det innebär att studenter garanteras bostad inom
2 månader från att de har antagits vid
högskolan. Bostadsgarantin har uppfyllts
under året.
Hyresförhandlingarna hösten 2015 medförde en tvåårig uppgörelse med en ökning i genomsnitt med 0,5 procent år
2016 och 0,5 procent år 2017. Studentuthyrningen har fungerat bra under året och
lägenheterna har kunnat fördelas i enlighet med bostadsgarantin för studenter. De
underhåll och renoveringar som utfördes
under 2015 har lett till ytterligare förbättringar i fastighetsbeståndet vilket kommer
våra hyresgäster tillgodo.

Kalmar Vatten AB
Resultatet före bokslutsdispositioner och
skatt uppgår till 16,6 mnkr (25,6 mnkr
2014). Bolagets budget för 2015 var 8,6
mnkr. Överskottet fonderas och kommer
att användas för de stora investeringar
som bolaget står inför de närmaste åren
i vatten- och avloppsverksamheten. Intäkterna från försäljning av dricksvatten, behandling av avloppsvatten samt
dagvattenrening ökade under 2015 till
132,6 mnkr (129,3 mnkr). Den bidragande orsaken till intäktsökningen beror
på högre försäljningsvolym av dricksvatten. Försåld mängd dricksvatten ökade
under året från 4,8 miljoner kubikmeter
till 5,0 miljoner kubikmeter. Intäkterna
från anslutningsavgifterna minskade under året och uppgår till 6,0 (7,1) mnkr.
Anslutningsavgift tas ut när en fastighetsägare ansluter sig till va-ledningsnätet.
Bolagets totala kostnader för underhåll
av va-ledningsnätet och dagvattendammar ökade och redovisas till 16,9 mnkr
(16,3 mnkr). Under år 2015 har 46 st
(43 st) vattenläckor uppstått i vattenledningsnätet. De totala lönerna inklusive
sociala kostnader och pensionskostnader
redovisas till 47,4 mnkr (43,6 mnkr).
De främsta orsakerna till ökningen beror
på bl.a. på löneökning enligt kollektivavtalen, fler antal anställda och att pensionskulden ökade i bolaget.
Bolaget har under året investerat för 60,0
(56,4) mnkr i va-ledningar och utrustningar i vatten- och reningsverk. Dessa
investeringar har självfinansierats utan
att behöva ta upp nya lån. De lån som
har omsatts under året har fått en lägre
ränta än de ursprungliga lånen.
Ett av de viktigaste målen som bolaget arbetar med är att byta och underhålla valedningsnätet för att få ner den genomsnittliga åldern på ledningsnätet. Genom
att förbättra ledningsnätet kan antalet
läckor reduceras, minska inläckaget av
ovidkommande vatten i spillvattenledningar och minska bräddningar. Reinvestering dvs. byte av gamla ledningar till
nya uppgår till 38,5 mnkr (22,5 mnkr).

Följande områden har reinvesterats: Området i kv Getingen, Lindölund, västra
Malmen, Slöjdaregatan m.fl. Utfallet för
antal meter reinvesterade va-ledningar är
högre än målet.
Enskilda avloppsanläggningar är ett miljöproblem och många fastighetsägare har
fått anmärkningar på sina anläggningar.
Kalmar Vatten har tidigare beslutat att
under en treårsperiod bygga ut va-ledningar till prioriterade områden. Under
året har va-ledningar byggts ut till Harby,
Billsäng, Mellby och Stenskallehult.
KIFAB i Kalmar AB
KIFAB i Kalmar ABs resultat efter finansiella poster uppgick till 28,6 mnkr vilket ligger i nivå med föregående år som
gynnades av en del engångseffekter från
försäljningar. Förutom minskade underhållskostnader och en minskad personalstyrka är en bidragande orsak till det fortsatta goda resultatet dotterbolaget HB
Telemarken i Kalmar som gynnats av det
låga ränteläget samt en positiv utveckling av hyresintäkterna till följd av ökad
hotell- och konferensverksamhet som på
bolagets uppdrag bedrivis av Sodexo.
Under inledningen av 2015 såldes systerbolaget Industriparken i Kalmar AB
vilket till fullo förvaltats av KIFAB. Detta innebar att det förvaltade beståndet
minskade med ca 20 procent vilket blev
grunden till en organisationsöversyn och
en personalminskning.
Bolagets fastigheter har efter flera års
satsningar nu en generellt mycket hög
underhållsstatus. Det har möjliggjort
att bolaget under 2015 kunnat minska
insatserna på underhåll något och istället ökat fokus och resurser på utveckling,
miljösatsningar, ombyggnationer och nybyggnad.
Under året har två större byggentreprenader startats varav en är ombyggnad av
ca 5000 m2 i Mjölnaren 4 för ny hyresgäst och den andra är nybyggnad av en
tågservicedepå för landstinget/KLT. Ombyggnaden av Mjölnaren har inneburit
ett tillfälligt hyresbortfall som är den

huvudsakliga förklaringen till att omsättningen har minskat från 112,7 mnkr
2014 till 110,2 mnkr 2015. Två fastigheter har köpts för att öka bolagets markreserv i anslutning till industrietableringar
på Berga industriområde. Uthyrningsgraden har succesivt ökat under året men
Linnéuniversitetet har samtidigt sagt upp
ett antal hyresavtal för omförhandling av
löptider och uppsägningsvillkor i syfte
att matcha avtalen mot den planerade
flytten till hamnen 2018–2020.
Kalmar Hamn AB
Årets resultat är bättre volymmässigt än
förväntat med 1 157 000 ton vilket är 11
procent högre än 2014. Resultatet efter
finansiella poster uppgår till 1,0 mnkr
(9,2 mnkr 2014) vilket är 23 procent
bättre än budget. Det finns jämförelsestörande poster både under 2015 och
2014 varmed det inte går att jämföra
årens redovisade resultat med varandra.
Bolagets intäkter har ökat på grund av en
högre volym än föregående år. Framförallt är det import av timmer till Tvärskogs sågverk som dominerar samt flis
och massaved ifrån övriga sågverk. Flis,
massaved, timmer är lågvärdiga produkter som ger en hög volym men lägre omsättningsökning och en lägre marginal
jämfört med sågade trävaror. Hamnens
kostnader och struktur är uppbyggd för
att hantera större virkesvolymer. Andra
godstyper ger lägre marginal men hög
volym då de är mindre personalkrävande
en stor del av personalen är fast kostnad.
Bolaget har tillfälligt tappat hyresintäkter
i vakanta lokaler.
Personalkostnaderna har minskat då det
har skett en omorganisation av den administrativa personalen. Driftskostnaderna
är lägre i förhållande till omsättningsökningen som beror på en högre volym.
Många kostnader är fasta såsom servicekostnader som sker med tidsintervall och
inte volymberoende. Avskrivningarna
har ökat då investering har gjorts i en
kran samt höglyft med specialtruck för
virkeshantering för att möta kundernas
krav på hantering av importtimmer samt
massaved. Hamnen
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är regionens viktigaste infrastrukturnod
och måste möta kunderna godsslag på
ett säkert och kostnadseffektivt sätt därav
måste kontinuerliga investeringar ske i
rätt typ av maskiner.
Kalmar Öland Airport AB
Det totala antalet flygresenärer vid Kalmar
Öland Airport under 2015 blev 222 848.
Det innebär en ökning med 4,1 procent
jämfört med 2014. Det är tredje året i rad
som flygplatsen har över 200 000 resenärer. Flyglinjerna Kalmar – Stockholm
nyttjades under 2015 av 185 317 resenärer, vilket motsvarar en ökning om 3,5
procent jämfört med 2014.
Resultatet 2015 före bokslutsdispositioner och skatt blev 0,6 mnkr, vilket är 0,2
mnkr lägre än budget. Trafikintäkterna
visar ett positivt resultat, medan övriga
intäkter blev lägre än budget. Kapitalkostnadsstödet är lägre på grund av senarelagda investeringar.
Driftkostnaderna blev 1,6 mnkr högre
än budget. Detta beror främst på advokatkostnader till följd av SGEI-utnämnandet, konsulter vid upprättande av
”Vision 2025” samt ny entreprenör till
bärning och säkerhetskontroll. Avskrivningar och räntor är lägre än budget tack
vare uppskjutna investeringar samt en
överavskrivning på 0,6 mnkr.
Bolaget fortsätter att fokusera på kvalitet, effektivitet och säkerhet tillsammans
med en utvecklad dialog med näringsliv,
region, passagerare och flygbolag har
inneburit en god måluppfyllnad. Den
fortsatta trafiktillväxten visar på att regionen fortsätter att växa och utvecklas.
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het nationellt. Bland annat röstades Kalmar fram som Årets sommarstad 2015 av
resesajten Reseguidens läsare och Kalmar
Slott, med slottschefen Mimmi Mannheimer i spetsen, fick ta emot Kulturarvspriset 2015 för de lyckade satsningarna
på barnevenemang.
Det är också tydligt att satsningarna på
evenemang och idrottsturism har slagit
väl ut. Externa konsertarrangörer ser numera Kalmar som en av de viktigaste arenorna för sommarkonserter, det märktes
t.ex. på att Roxette valde Kalmar som
en av bara fem platser under sin Sverigeturné. Även etablerade evenemang,
som t.ex. Kalmar Stadsfest, Musik på
Larmtorget, Guld Agility, Kalmar Grand
Prix och Ironman Kalmar lockade stor
publik. Kostnaderna har ökat gällande
bland annat säkerheten kring de större
evenemangen med 0,4 mnkr
I år var den turistekonomiska omsättningen i samband med Ironman Kalmar
41,5 mnkr (36 mnkr 2014). Kalmar
klättrade till plats 21 (plats 29) på listan
med Sveriges främsta idrottskommuner.
Ett av årets nya evenemang var SM i
Beach Soccer, som kommer att hållas vid
den nya idrottsanläggningen vid Långviken i minst tre år. Det sistnämnda visar
hur viktigt det är att utveckla nya attraktiva arenor.

Destination Kalmar AB
Destination Kalmar redovisar ett resultat
efter finansiella poster på -0,4 mnkr mot
budgeterat
-1,0 mnkr. Destination Kalmar erhåller
ett koncernbidrag på 1,0 mnkr vilket ger
ett resultat efter bokslutsdispositioner på
0,6 mnkr.

Antalet besök på Kalmar Turistbyrå
ökade under året med 2 500 till 82 200.
Den mest bokade produkten på Kalmar
Turistbyrå är fortfarande teaterpaketet
på Krusenstiernska teatern, som stod för
strax hälften av bruttoomsättningen när
det gäller paketbokningar. Antalet besökande båtar ökade något, från 6 598 till 6
607. Andelen utländska gäster har minskat något, men utgör fortfarande mer än
hälften (ca 55 procent). Antalet betalda
dygn på husbilsplatserna fortsätter att
öka; från 1 670 dygn 2014 till 2 354
dygn 2015. Utvecklingspotentialen är
enorm, så det är viktigt att hitta nya ytor
för ställplatser i närområdet.

Kalmars besöksnäring hade ett mycket
bra år och Kalmar fick stor uppmärksam-

Kalmar Slott slog i år besöksrekord och
når upp till det mål som sattes i utveck-

lingsplanen vilket ökade Slottets entréintäkter med 1,0 mnkr. Under 2015 hade
Kalmar Slott 84 902 entrébetalande besökare, 129 506 intäktsskapande besökare och 280 340 besökare totalt på området, vilket är en ökning med 18 procent
för entrébetalande, 21 procent för intäktsskapande och totalt 5 procent fler
besökare än under 2014. I och med att
många av målen i utvecklingsplanen har
uppnåtts har planen under året reviderats
i samarbete med Statens fastighetsverk,
med nya insatser för att möta framtiden.
Under året har Destination Kalmar haft
månadsvisa budgetuppföljningar med
verksamhetsansvariga samt tertialuppföljningen till Kalmar Kommunbolag
AB. Under hösten infördes köpstopp
samt indragning av en stor reklamkampanj vilket gav en besparing på 0,3 mnkr.
Kalmar Science Park AB
Årets resultat efter finansiella poster
uppgick till 0,1 mnkr. Den väsentligaste
händelsen för Kalmar Science Park under
2015 var att EU-projektet Regionala Inkubatorer i Kalmar län (RINK) har blivit
beviljat av Tillväxtverket. Total omslutning av detta projekt är 10 mnkr under
tre år. Projektet finansieras med EUpengar till 50 procent. Övrig finansiering
kommer från Kalmar kommun och fyra
andra kommuner i länet, Kalmar Science
Park samt Regionförbundet. Uppstarten
av detta projekt har skett under sommaren och hösten.
Uppstarten av RINK-projektet har bland
annat innehållit en marknadsaktivitet för
att öka inflödet av nya idéer/företag till
vår inkubator från de kommuner som
är med och finansierar projektet. Denna
aktivitet har inneburit att inflödestakten till Kalmar Science Parks inkubator
under oktober till december har mer än
fördubblats jämfört med övriga månader
under 2015.
I Kalmar Science Parks Membernätverket har under året vidtagits åtgärder för
att ytterligare höja kvalitén på detta.
Medlemmar som inte längre uppfyller
kraven för medlemskap har tagits bort

och ett antal företag som väl uppfyller
kraven har antagits som nya medlemmar.
Kalmar Science Park har deltagit i uppstarten av Miljö Tekniskt Forum – som
är ett öppet forum som främjar samverkan inom miljöteknik för hållbar blå och
grön tillväxt. Det finns ledamöter från
Kalmar Science Park både i styrgruppen
och i ledningsgruppen.
Kalmar Energi Holding AB, koncern
Totalt sett för koncernen landade resultat
före skatt, minoritet och dispositioner på
76,9 mnkr mot budgeterade 87,6 mnkr.
Resultatet når upp till ägarkraven på 8
procent avkastning på sysselsatt kapital.
Totalt investerades närmare 37 mnkr i
infrastruktur för Kalmars utveckling.

för alla parter. Kunder vill vara delaktiga
och göra medvetna val. Kalmar Energi
ska ge de verktygen för att kunna verkställa. Hemleveranser av pellets via hemsidan är ytterligare ett av dessa.
Under året har verksamheten stärkt
kundfronten genom att tydliggöra och
renodla roller som kundkommunikatörer och mer aktivt arbeta med sociala medier för att få en mer direkt kunddialog.

Nybyggnationen i Kalmar påverkar bolaget positivt och historiskt många anslutningar har gjorts under året både av el
och fjärrvärme. Möjligheten att via samarbetspartner erbjuda bredbandstjänster
till svartfibererbjudandet har tagits emot
väl och över 150 kunder har genom detta
fått både fjärrvärme och fiberleverans i
samma paket. Elhandel och elnätsrörelserna har båda haft bra år och nått resultat som överträffar budget.
2015 var åter ett väldigt varmt år vilket framför allt påverkat leveranserna
av fjärrvärme vilket ger ett ekonomiskt
tapp. En mindre skada på turbinen på
kraftvärmeanläggningen Moskogen påverkade återstarten med några veckor efter sommaren och ökade kostnaderna för
underhåll. Högre kostnader för bränsle
och fortsatt sjunkande elpriser pressade
intjäningen och trots en försäkringsersättning på närmare 10 miljoner kronor
för turbinskada 2014 nådde inte värmerörelsen upp till planerade resultatnivåer.
Energirepubliken lanserades under året.
Syftet med kampanjen är att lyfta fram
vikten av lokala och regional lösningar i
en värld där energisystemet håller på att
omvärderas och småskaliga lösningar får
en allt större plats. Kalmarsund Sol är ett
konkret exempel på hur lösningar tillsammans med kunden skapar mervärde
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Vart går dina skattepengar?
Här kan du se hur 100 kronor i kommunalskatt
användes per verksamhet.
1 kr		 Politisk verksamhet
3 kr

Miljö, hälsa, räddningstjänst

4 kr

Arbetsmarknadsåtgärder och övrig utbildning

4 kr

Gator, parker och samhällsplanering

5 kr

Kultur- och fritidsverksamhet

7 kr		 Individ- och familjeomsorg
7 kr

Gymnasieskola

15 kr

Förskola och skolbarnomsorg

17 kr		Grundskola

37 kr

Produktion: kommunikationsenheten Kalmar kommun
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Omsorg om äldre och funktionsnedsatta

Foto: där inte annat anges Jan Magnusson

Kalmar kommun | Box 611 | 391 26 Kalmar
0480-45 00 00 | kommun@kalmar.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Maria Björkman

Datum

2016-03-23

Ärendebeteckning

Kommunfullmäktige

Årsredovisningar och koncernredovisning för räkenskapsåret
2015 avseende Kalmar Kommunbolag AB och de
majoritetsägda dotterbolagen
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens ombud vid årsstämmorna med
Kalmar Kommunbolag AB och dotterbolagen:
Ombuden ska vid årsstämmorna se till att beslut fattas i enlighet med de auktoriserade
revisorernas revisionsberättelser för respektive bolag.
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningar och koncernredovisning för räkenskapsåret
2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen.

Bakgrund
Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen har upprättat årsredovisningar
för räkenskapsåret 2015. Vidare har revisionsberättelser för respektive bolag inkommit och där
tillstyrker auktoriserade revisorerna Berth Larsson och Per-Gunnar Petersson att årsstämman
fastställer resultaträkningen och balansräkningen för bolagen och koncernen, disponerar
resultaten i enligt med förslagen i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsernas ledamöter och
verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Kommunfullmäktige föreslås uppmana sina ombud att följa respektive bolags revisionsberättelse.
Bilagor
Årsredovisningar 2015 och revisionsberättelser för Kalmar Kommunbolag AB, Kalmarhem AB,
KIFAB i Kalmar AB, Kalmar Vatten AB, Handelsbolaget Telemarken i Kalmar, Kalmar Öland
Airport AB, Kalmar Hamn AB, Kalmar Familjebad AB, Destination Kalmar AB och Kalmar
Science Park AB.

Maria Björkman
Ekonomichef
Kalmar Kommunbolag AB

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Ola Johansson

Datum

2016-03-17

Ärendebeteckning

KS 2016/0271

Kommunfullmäktige

Ägardirektiv 2016 för Kalmar Kommunbolag AB
och de majoritetsägda dotterbolagen
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till ägardirektiv för Kalmar Kommunbolag
AB och de majoritetsägda dotterbolagen.
Bakgrund
Koncernledningen i Kalmar kommun har tagit fram ett förslag till ägardirektiv
för de kommunala bolagen.
De föreslagna ändringarna från tidigare år är rödmarkerade eller genomstrukna.

Annette Andersson
kommundirektör

Bilagor
Förslag till ägardirektiv 2016

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

Ola Johansson
VD Kalmar Kommunbolag AB

Ägardirektiv 2016 för Kalmar Kommunbolag AB med sina
dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB)
Beslutade av kommunfullmäktige den 15 december 2008, § 21. Ändring beslutad den 29 mars
2010, § 24, den 26 april 2011, § 97, den 23 april 2012, § 84, den 29 april 2013, § 75, den
28 april 2014, § 53 och den 30 mars 2015, § 53.

Gemensamma direktiv
I kommunallagen markeras kommunfullmäktiges överordnade roll i förhållande till de
kommunala bolagen. Vidare innehåller lagen bestämmelser om att kommunstyrelsen ska ha
uppsikt över den verksamhet som bolagen bedriver. Utifrån Kalmar Kommunbolag AB:s
riktlinjer ska bolagets styrelse i årsredovisningen eller i en särskild handling, utöver vad
aktiebolagslagen i detta avseende stadgar, redovisa och bedöma hur verksamheten bedrivits
och utfallit mot bakgrund av det i bolagetsordningen och i kommunens ägardirektiv angivna
syftet och ramarna för densamma. Styrelsen ska uttala om verksamheten under föregående
kalenderår bedrivits och utvecklats dels i förhållande till det fastställa ändamålet med
verksamheten, dels i förhållande till de kommunala befogenheterna som utgör ram för
verksamheten. Kommunfullmäktige i Kalmar ser vikten av ett kommunalt koncerntänkande
och har samlat de kommunala bolagen i en aktiebolagsrättslig koncern under kommunen. Med
denna konstruktion äger kommunen
ett (1) bolag. Kalmar Kommunbolag AB är i sin tur ägare av de kommunala bolagen.
Kommunen och dess företag måste ses som en ekonomisk beslutsenhet för vilken fullmäktige
har det yttersta ansvaret såväl ekonomiskt som politiskt.
Kommunfullmäktige har angett bland annat följande skäl för att ge ägardirektiv till
kommunens bolag:
•

Kommunallagen förutsätter ett kommunalt inflytande över bolagen eftersom de är ett
instrument för kommunal verksamhet.

•

Kommunen har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för verksamheten i bolagen.

•

Förtroendet för kommunal verksamhet ökar om omvärlden kan konstatera att de
kommunala bolagen är en del av ägaren/kommunen.

•

Bolagen är kommunens egendom. Det finns alltså ett ägaransvar inför kommunmedborgaren. Kommunen är dessutom i borgen för bolagens engagemang vilket
understryker ägaransvaret.

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │
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De kommunägda bolagens verksamhet och förhållande till kommunen regleras genom:
•

Kommunallagen, aktiebolagslagen samt andra lagar och författningar

•

Bolagsordning

•

Ägardirektiv

•

Kalmar kommuns budget och ekonomiska planering

•

Särskilda direktiv av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

•

Avtal mellan bolagen och kommunen

Bolagens styrelser ska i samband med konstituerande styrelsemöte årligen gå igenom
ägardirektiven och göra en plan för hur man lever upp till dem.
Insyn i bolagens verksamhet
Kommunallagen slår fast att insynsfrågorna är viktiga ur demokratisk synpunkt. Bolagen ska
ha en öppen attityd i dessa frågor.
I bolagsordningarna anges: ”Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de
grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen,
offentlighets- och sekretesslagen”.
Koncernens uppföljningar per april och augusti, årsbokslut samt övriga ärenden till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska vara tillgängliga på kommunens externa
hemsida.
I bolagsordningarna för de kommunala bolagen anges att bolagen ”ska bereda kommunfullmäktige i Kalmar kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten
som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
Vidare gäller att ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott ska få kallelser till
sammanträden med styrelserna för de kommunägda bolagen. De har rätt att närvara vid dessa
sammanträden och har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. De har också rätt
att på begäran få sin mening antecknad till protokollet.
Samråd mellan kommunens och bolagens revisorer
Kommunfullmäktige utser för varje bolag två lekmannarevisorer och lika många ersättare för
att ”granska det kommunala ändamålet, effektivitet, kvalitet och internkontroll”. Dessa
revisorer väljs ur kretsen av kommunens revisorer. Kostnader för den revision lekmannarevisorerna utför ska belasta bolagen.
Det är ur ett koncernperspektiv angeläget att bolagens och kommunens revisorer kan samråda
med varandra i frågor som rör bolagens angelägenheter.
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Utgångspunkter för bolagens verksamhet
Kommunens bolag ska skötas på ett sätt där stor hänsyn tas till de fördelar som kan skapas för
kommuninvånarna. Bolagen är redskap för att skapa utveckling i hela kommunen.
Verksamheten ska drivas på ett affärsmässigt sätt. Effektivitetsvinster för bolagen ska alltså
innebära fördelar för kommunen som helhet (koncernnyttan). Kommunen och respektive
bolag ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser dessa gemensamma intressen.
Bolagen får inte bedriva någon säljverksamhet som står i strid med konkurrenslagstiftningen.
Bolagen ska prestera ständiga förbättringar.
Bolagen ska verka för de beslut som kommunfullmäktige fattar.
Bolagen ska verka för utveckling och tillväxt i hela Kalmar kommun.
För samarbetet mellan kommunen och bolagen ska vidare gälla följande riktlinjer:
Ekonomisk planering och redovisning:
Bolagens ekonomiska planering och redovisning ska vara sådan att den kan samordnas med
kommunens. Bolagen ska rapportera i enlighet med instruktioner från kommunen för att
uppfylla bestämmelserna om ”sammanställd redovisning” i lagen om kommunal redovisning.
Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag ska använda samma redovisningsprinciper och
värderingsregler enligt Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagens
tillämpning av K3.
Kalmar Kommunbolag AB ska tidigt vid ekonomiska obalanser och alltid minst en gång om
året delge kommunstyrelsen en ekonomisk och verksamhetsmässig information från
kommunens hel- och delägda bolag.
Bolagen ska (med god framförhållning) samråda med Kalmar Kommunbolag AB avseende
skattefrågor, nedskrivningsbehov och övriga bokslutsdispositioner.
I bolagens årsredovisningar ska ingå uppgifter om lön, övriga löneförmåner och avgångsvederlag för VD. Styrelsearvoden och VD-löner ska särredovisas.
Personal- och lönepolitik:
Kommunens nämnder och de kommunala bolagen ska ha en gemensam personal- och
lönepolitik. Det innebär bl.a. att styrelserna för bolagen ska ha en avstämning med
kommunstyrelsens personaldelegation inför förhandlingar om kollektivavtal och tillämpning
av dessa. Frågor som rör de verkställande direktörernas anställnings- och lönevillkor handläggs
av VD i Kalmar Kommunbolag AB i samråd med kommunstyrelsens personaldelegation.
Tillsättning av tjänst som verkställande direktör i något av bolagen handläggs av styrelsen i
Kalmar Kommunbolag AB i samråd med bolagens presidier.
Kommunens regler för representation ska gälla även för de kommunala bolagen.
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Medverkan i annan planering:
Bolagen ska medverka i den fysiska planeringen och i miljö- och naturresursplaneringen.
Bolagen ska också ge underlag till svar på frågor som ställs i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Administrativa system:
Bolagen ska använda sig av administrativa system som underlättar utbyte av information
mellan kommunen och de kommunägda bolagen. Det är också viktigt att kommunen utåt
visar upp ett enhetligt ansikte.
Beredskap och säkerhet:
Krisledningsnämnden ansvarar ytterst för arbetet vid höjd beredskap och extraordinära
händelser i Kalmar kommun. Nämnden ska vid extraordinära händelser erbjudas erforderliga
resurser från berörda bolag i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsen. Vidare ska bolagen, i den utsträckning som de blir kallade, delta i
övningar.
Verksamhetens inriktning
Utöver vad som anges i budgeten ska bolagen också följa de mål, uppdrag och andra direktiv
som berör dem och som meddelas i olika policy, program och riktlinjer som antagits av
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Bolagen ska så långt det är möjligt medverka i
samordnade kommunövergripande upphandlingar eller samordnade upphandlingar för
bolagskoncernen på uppdrag från Kalmar Kommunbolag AB.
Bolagen ska vara pådrivande i utvecklingen av det långsiktigt hållbara samhället socialt,
ekologiskt och ekonomiskt.
Bolagen ska i samverkan med övrig kommunal verksamhet söka samordningsfördelar och
arbeta aktivt med energieffektivisering.
I bolagens årsredovisningar ska tydligt framgå hur bolagen uppfyllt de bolagsspecifika
ägardirektiven.
Bolagen ska följa och arbeta efter de övergripande kontrollplaner som Kalmar Kommunbolag
AB fastställer. Ex. övergripande finanspolicy och internkontrollplaner.
Ekonomi
Kalmar Kommunbolag AB ska lämna en utdelning på 975 tkr. Utdelningsbara medel beräknas
genom att redovisat årsresultat först ska täcka balanserad förlust. Av återstående vinstmedel
och övrigt fritt eget kapital får sedan utdelning ske till aktieägarna. Utdelningen får inte hindra
Kalmar Kommunbolag AB från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt och den
föreslagna värdeöverföringen måste kunna försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17
kap 3 § 2-3 st. Soliditeten måste vara betryggande mot bakgrund av att bolagets verksamhet
fortsatt bedrivs med lönsamhet. Även likviditeten i bolaget måste bedömas kunna
upprätthållas på en betryggande nivå.
Kalmar Kommunbolag AB anger de avkastningskrav och värdeöverföringar som ska gälla för
dotterbolagen.
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Beslut på årsstämmorna
Vid årsstämmorna ska kommunens ombud överlämna de ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat ska gälla för bolagen. Dessa direktiv kan också överlämnas till bolagen i
form av protokollsutdrag eller skrivelse.
För styrelsearvoden och ersättningar ska gälla de regler som fastställts av kommunfullmäktige.
Arvoden till auktoriserade revisorer och ersättare ska följa den upphandling som
kommunstyrelsen gjort av revision för de kommunägda företagen.
För de olika bolagen ska i övrigt gälla:
Styrelsen i respektive kommunalt bolag ska hålla moderbolaget informerad om sin verksamhet
och om planerade åtgärder av större vikt. Kommunbolaget har rätt att få ta del av den
information från bolagen som Kommunbolaget anser nödvändig för att detta uppdrag ska
kunna fullgöras.
Kalmar Kommunbolag AB och dess dotterbolag ska medverka till att utveckla och stärka det
lokala näringslivet i hela kommunen. Genom sådana satsningar på olika utvecklingsprojekt
stärker bolagen sin ”kundbas”. Detta innebär att kommunens bolag på sikt förbättrar sitt
ekonomiska resultat.

Bolagsspecifika ägardirektiv
Kalmar Kommunbolag AB
Bolaget ska förvalta aktier i Kalmar kommuns hel- eller delägda bolag, utveckla samarbetet
mellan bolagen i koncernen samt samordna övergripande koncerngemensamma frågor.
Bolaget ska svara för en löpande ägardialog med respektive dotterbolag i koncernen.
Moderbolaget ska åt kommunen bereda och samordna förslag till försäljning av fastigheter
och bolag inom koncernen och andra frågor avseende bolagens tillgångsportföljer med
undantag av frågor som ligger inom det beslutsmandat som anges i respektive bolags
bolagsordning. Vidare ska bolaget efter särskilt uppdrag genomföra näringslivsbefrämjande
projekt.
Kalmarhem AB
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens likställighetsprincip
främja bostadsförsörjningen i Kalmar kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till
boendeinflytande och inflytande i bolaget.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Bolaget ska erbjuda människor som bor i eller vill flytta till Kalmar ”den goda bostaden”. Med
den ”goda bostaden” aves att ge människor, oavsett inkomst, bostadsort och social situation,
likvärdiga möjligheter att leva i goda bostäder i bra miljöer och till rimliga kostnader.
Bolaget ska garantera hyresrätten och utifrån bruksvärdesprincipen främja en hyressättning
med stabila och rimliga hyror i olika stads- och kommundelar. Bolaget ska aktivt arbeta för att
minska bostadssegregationen.
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Bolaget har ett speciellt ansvar för att ordna bostäder till studerande, liksom andra grupper
med särskilda behov som t.ex. äldre och funktionshindrade. Det är också viktigt att bolaget
fortsätter arbetet med att på olika sätt utveckla och stärka inflytandet för de boende.
Bolaget ska vara den centrala aktören i kommunens bostadspolitik och utveckling.
Kalmar Vatten AB
Bolaget ska svara för en miljömässigt god vattenförsörjning och avloppsrening. En huvuduppgift för bolaget är vidare att trygga den framtida vattenförsörjningen. Bolaget ska aktivt
arbeta för att minska kväve- och fosforutsläppen i Kalmarsund.
I samband med grävarbeten för vatten och avlopp ska bolaget så långt det är möjligt lägga ner
tomrör för att möjliggöra en bredbandsutbyggnad.
Det är viktigt att de ökade inkomsterna till följd av höjd va-taxa går till en förnyelse av vanätet. Bolaget ska i samband med kommande budget och bokslut redovisa hur stor del av de
ökade inkomsterna som använts till reinvesteringar.
KIFAB i Kalmar AB
Bolagets huvuduppgift är att tillhandahålla lokaler för näringsliv, utbildningsverksamhet och
vid behov andra offentliga verksamhetslokaler. Bolaget ska därigenom medverka till att
utveckla och stärka näringslivet i kommunen.
Bolagets huvuduppgift är att tillhandahålla lokaler för näringsliv och andra externa verksamheter
samt vid behov även kommunala verksamheter. Bolaget ska erbjuda attraktiva, hållbara och
innovativa lokallösningar.
Bolaget ska fortlöpande se över sitt fastighetsbestånd och genomföra fastighetsförvärv/
försäljningar för att på bästa sätt kunna utföra de uppdrag som åligger bolaget.
Kalmar Science Park AB
Bolaget ska utgöra mötesplats för idéer och innovativa företag som vill utvecklas med
målsättning att främja en långsiktig ekonomisk utveckling i Kalmar och regionen. I nära
samarbete med näringslivet och Linnéuniversitetet ska bolaget bygga nätverk och vara en
utvecklingspartner för nya företag i Kalmar. Bolaget ska erbjuda verktygen och miljön för att
utveckla nya idéer, företag och marknader.
Bolaget ska medverka till nytänkande och inspiration, bidra till att Kalmars attraktivitet stärks
och vara en förebild för andra kunskapsintensiva miljöer.
Följande övergripande mål ska nås de kommande åren:
-

utveckla fokusområdena e-tjänster och digitala marknader
fortsätta samarbetet med Landstinget och Linnéuniversitetet kring läkarutbildning
och innovationer

Kalmar Öland Airport AB
Bolaget ska utgöra en tjänst av allmänt intresse (SGEI flygplats) med skäl och enligt villkor
som följer de krav som uppställs av EU kommissionen i sitt beslut av den 20 december 2011.
Bolaget ska i samverkan med Kalmar kommun och näringslivet i Kalmarregionen utveckla,
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driva och förvalta Kalmar flygplats. Bolaget ska utveckla kommunikationerna mellan
Kalmarregionen och andra delar av Sverige samt övriga världen.
Bolaget ska fortsätta arbetet med att göra flygplatsen klimatneutral
Följande övergripande mål ska nås de kommande åren:
-

Bolaget ska fortsatt med hög säkerhet utveckla reseupplevelsen och servicen på
Kalmar Öland Airport i syfte att behålla och stärka flygplatsens roll i Regionens
infrastruktur.
Med bolagets vision 2025 som grund utreda hur flygplatsens tillgänglighet i Regionen
kan förbättras och hur den kan fungera bättre med andra transportslag.
Undersöka praktiska och ekonomiska möjligheter att etablera en depå för biobränsle på
flygplatsen.

Destination Kalmar AB
Bolaget ska i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som
besöksmål. Bolaget ska även samordna och administrera evenemang samt utveckla idrottsturismen i Kalmar kommun. Vidare ska bolaget bedriva turistbyråverksamhet samt driva
verksamhet i gästhamnen i Kalmar. Bolaget ska i samverkan med Statens Fastighetsverk
ansvara för och driva kultur-, turist- och evenemangsverksamhet på Kalmar Slott.
Följande övergripande mål ska nås de kommande åren:
-

Bolaget ska i fortsatt samverkan med näringslivet utveckla besöksnäringen och Kalmar
som evenemangstad och behålla/förbättra sin position som attraktiv sommarstad.
Utveckla idrottsturismen i Kalmar kommun och regionalt i projekt.
I samverkan med Statens Fastighetsverk fortsatt utveckla Kalmar Slott med gjorda
investeringar för att öka tillgängligheten och antalet besökare.

Kalmar Hamn AB
Bolagets huvuduppgift är att tillhandahålla en hamnanläggning samt utföra hamn-, sjöfartsoch logistikrelaterade tjänster. Bolaget ska erbjuda hamnens kunder ett prisvärt, flexibelt,
miljöriktigt och tillförlitligt utbud av service och tjänster av hög kvalitet.
Bolaget har uppdraget att utveckla samarbetet med närliggande hamnar.

Kalmar Kommunbolag AB
Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 mars 2016
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Investeringsram för KIFAB i Kalmar AB
Handling
Tjänsteskrivelse om investeringsram för KIFAB i Kalmar AB.
Överläggning
Ola Johansson informerar om innehållet i tjänsteskrivelsen avseende behovet av
utökad investeringsram för KIFAB i Kalmar AB. Bolaget har under perioden 20172022 ett antal för bolaget och kommunen viktiga projekt såsom:
- Omställning av de fastigheter som Linnéuniversitetet lämnar 2018-2022,
260 mnkr
- Investering i större industriutbyggnad för befintlig kund, 100 mnkr
- Omställning av fastigheten Släggan 3 för ny verksamhet, 35 mnkr
- Löpande ny-, om- och tillbyggnad för att möta befintliga och nya kunders
behov, 35 mnkr/år
Förutsättning för start av respektive investeringsprojekt är att bindande avtal med
hyresgäst finns och att respektive investering är räntabel på marknadsmässiga
villkor. Den beräknade investeringsvolymen för ovan nämnda projekt och förvärv
uppgår för perioden 2017-2022 till 605 mnkr.
Beslut
Styrelsen tackar för lämnad information och beslutar att ställa sig bakom förslag till
beslut samt överlämna ärendet till Kalmar kommun.

Sekreterare

Maria Björkman

Justerat

Anders Andersson
ordförande

Rätt utdraget intygar
Maria Björkman

Christina Fosnes

Handläggare

Datum

2016-03-10

Kommunstyrelsen

Investeringsram för KIFAB i Kalmar AB
Förslag till beslut
KIFAB i Kalmar AB får genomföra ny-, om- och tillbyggnad samt mark/fastighetsförvärv
inom en investeringsram uppgående till 605 mnkr för perioden 2017-2022.
Bakgrund
I bolagsordningen för KIFAB ska investeringar överstigande 300 gånger prisbasbeloppet
godkännas av kommunstyrelsen. KIFAB i Kalmar AB har under perioden 2017-2022 ett
antal för bolaget och kommunen viktiga projekt såsom:
•
•
•
•

Omställning av de fastigheter som Linnéuniversitetet lämnar 2018-2022, 260 mnkr
Investering i större industriutbyggnad för befintlig kund, 100 mnkr
Omställning av fastigheten Släggan 3 för ny verksamhet, 35 mnkr
Löpande ny-, om- och tillbyggnad för att möta befintliga och nya kunders behov, 35 mnkr/år

Förutsättning för start av respektive investeringsprojekt är att bindande avtal med hyresgäst finns och
att respektive investering är räntabel på marknadsmässiga villkor.
Den beräknade investeringsvolymen för ovan nämnda projekt och förvärv uppgår för perioden
2017-2022 till 605 mnkr.

Ola Johansson
Kalmar kommunbolag AB

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Stadshuset, Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │maria.bjorkman@kalmar.se

Michael Gelebo
KIFAB i Kalmar AB

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Urban Sparre
50100

Datum

2016-03-23

Ärendebeteckning

KS 2016/0011

Kommunstyrelsen

Ekonomirapport 2016 - efter februari månad
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomirapporten
2016 – efter februari månad.
Bakgrund
Enligt kommunens principer för ekonomstyrning ingår, för uppföljning av
ekonomi och verksamhet, att ekonomienheten ska redovisa en ekonomirapport
per februari, juni och oktober. Rapporten är tänkt att vara kort och sammanfattande med en översiktlig beskrivning av det ekonomiska läget.
Budgeten för årets resultat 2016 är 29,5 miljoner kronor. I denna första rapport
för året, som baseras på två månaders förbrukning, är förutsättningarna att
lämna en prognos för ett samlat helårsutfall begränsad. I det följande
kommenteras därför nu kända utfall, förändringar och tendenser som påverkar
kommunens ekonomi.
Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 21,2
miljoner kronor avseende exploateringsverksamheten (20,0 miljoner kronor)
och justering av kommunbidraget till gymnasieförbundet (1,2 miljoner kronor).
Barn-och ungdomsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med
2,9 miljoner kronor.
Socialnämnden bedömer att med insatser/åtgärder kommer verksamheten
under året att vara anpassad till budgetnivån för 2016. Dock beräknas avvikelse
för utebliven helårseffekt för dessa insatser/åtgärder med 5,0 miljoner kronor.
För övriga nämnder är nu bedömningen att verksamheten 2016 kommer att
bedrivas inom budgetram.
Utifrån SKL:s senaste bedömning om skatteunderlagets utveckling för 2016
ökar skatteintäkterna med 14,1 miljoner kronor.

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

KS 2016/0011
För finansnettot är bedömningen en positiv budgetavvikelse med 10,0
miljoner kronor.
Kommunen erhöll i december 2015 27,4 miljoner kronor av det tillfälliga
stödet till kommuner och landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen. Av dessa medel är 25,3 miljoner kronor intäktsförda 2016. I denna
rapport görs ingen annan bedömning än att pengarna kommer att användas
under året.
Sammantaget innebär bedömningarna ovan en prognos för årets resultat på
72,7 miljoner kronor, en budgetavvikelse med 43,2 miljoner kronor.
Av totala investeringsbudgeten har förbrukats 39,3 miljoner kronor efter
februari månad.

Urban Sparre
ekonomichef
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Åsa Bejvall
50111

2016-03-16

Ärendebeteckning

KS 2016/0012

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens ekonomiuppföljning efter
februari 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av uppfölningen per
februari.
Bakgrund
Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfalletför perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. Efter april och augusti
görs också uppföljning av verksamhetsplanen.
Förbrukningen efter februari uppgår till -0,9% jämfört mot riktvärdet 16,7%.
Utfallet påverkas av periodiseringar från bokslutet 2015 och något periodiserat
bokslut inte upprättas efter februari.
Prognosen pekar mot ett överskott med 21,2 miljoner kronor jämfört mot
budget. Det är exploateringsverksamhetens försäljning av Ölandshamnen till
Linnéuniversitetet som prognosticerar ett överskott på 20 miljoner kronor och
gymnasieskolan som beroende på antalet 16-19 åringar prognosticerar ett överskott på 1,2 miljoner kronor. Det bör påpekas att prognosen är ytterst osäker
så här i början av året.
Kommentarer till respektive enhets utfall lämnas i bifogad ekonomisk
sammanställning.
Åsa Bejvall
Controller
Bilaga:
Kommunstyrelsens uppföljning efter februari 2016

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

Uppföljning efter feb 2016
Tkr
Ansvar
KONCERNLEDNING
KANSLI- OCH OMVÄRLDSENHET
EKONOMIENHET
PERSONALENHET
KOMMUNHÄLSAN
NÄRINGSLIVSENHETEN
PROJEKT- O EXPL. ENHETEN
EXPLOATERINGSVERKSAMHET
KOMMUNIKATIONSENHET
BRANDKÅREN
GYMNASIEFÖRBUNDET
KRISLEDNING
Totaler

ÅRSBUDGET
REDOVISAT
2016
Jan 16 - Feb 16
18 118,9
-1 315,8
73 284,8
-8 065,7
40 831,0
13 434,6
16 040,2
3 389,8
8 103,4
1 015,9
9 392,7
1 476,3
1 854,1
-1 548,3
-30 000,0
-70 547,4
14 024,1
2 044,6
42 882,7
7 655,4
267 211,0
0,0
461 742,9

45 185,4
2 946,4
-4 328,8

ÅTERSTÅR

PROC.FÖRBR.

PROGNOS AVVIKELSE KOMMENTAR TILL AVVIKELSE

Riktv 16,7%

19 434,7
81 350,5
27 396,4
12 650,4
7 087,5
7 916,4
3 402,4
40 547,4
11 979,5
35 227,3

-7,3%
-11,0%
32,9%
21,1%
12,5%
15,7%
-83,5%
235,2%
14,6%
17,9%

18 118,9
73 284,8
40 831,0
16 040,2
8 103,4
9 392,7
1 854,1
-50 000,0
14 024,1
42 882,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0 Prognosticerat överskott Ölandshamnen
0,0
0,0

222 025,6
-2 946,4
466 071,7

16,9%
0,0%
-0,9%

266 011,0
0,0
440 542,9

1 200,0 innebär en minskad kostnad med 1200 tkr.
0,0 Avser akutboendet, kostnaderna ersätts av Migrationsverket
21 200,0

KOMMENTARER TILL UTFALL
- Koncernledning, utfallet påverkas av periodiseringar från bokslutet.
- Kansli- och omvärld, utfallet påverkas av periodiseringar från bokslutet
- Ekonomienheten har hög förbrukning beroende på betalat flera årsavgifter samt inte fakturerat årsavgifter
- Personalenheten hög förbrukning pga eftersläpning i fakturering av utbildningar
- Kommunhälsan låg förbrukning pga vakanta tjänster
- Pex utfallet påverkas av periodiseringar från bokslutet, justerat för dem i nivå med budget
- Exploateringsverksamheten har fått in intäkten från Ölandshamnen men inte alla kostnader ännu.

Justering av kommunbidraget utifrån verkligt antal 16-19 åringar

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Jonas Agerhed
0480-45 01 02

Datum

2016-03-23

Ärendebeteckning

KS 2016/0290

Kommunstyrelsen

Nämndernas årsrapporter 2015 och internbudgetar 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar nämndernas årsrapporter 2015 och internbudgetar
2016. Årsrapporterna och internbudgetarna ska utgöra en del av underlaget vid
framtagande av förslag till Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk
planering 2018-2019.
Kommunstyrelsen beslutar att framöver hantera nämndernas risker inom ramen för Riktlinjer för intern kontroll.
Bakgrund
Kommunstyrelsen yttrade i sitt svar till revisorerna den 5 maj 2014 angående
granskningen av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2014-05-05 bland annat följande:
”Från och med 2014 års årsrapporter går ekonomienheten igenom det nämnderna skrivit under rubriken ”Framtiden” och gör en tjänsteskrivelse. Denna
tjänsteskrivelse går sedan tillsammans med årsrapporterna fram som ett ärende
till kommunstyrelsen.”
Syftet med detta är att säkerställa att de eventuella ekonomiska eller verksamhetsmässiga risker som nämnderna lyfter fram i sina årsrapporter når fram till
kommunstyrelsen.
Därutöver har nämnderna att som tidigare rapportera innevarande verksamhetsårs eventuella avvikelser mot budget i enlighet med Kalmar kommuns
principer för ekonomistyrning beslutade av kommunfullmäktige i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering för 2017-2018.
För att ytterligare förstärka det underlag som kommunstyrelsen har till sitt förfogande biläggs även nämndernas internbudgetar för år 2016. I dessa framgår
de detaljerade budgetar och de mål som nämnderna antagit med utgångspunkt i

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │

KS 2012/0767
den av kommunfullmäktige beslutade Verksamhetsplan med budget 2016 och
ekonomisk planering för 2017-2018.
Såväl nämndernas årsrapporter 2015 som internbudgetar 2016 ingår i det samlade underlaget som ligger till grund för framtagandet av förslaget till Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering för 2018-2019.
Kommunstyrelsen antog 2015-11-03 Riktlinjer för intern kontroll. Syftet är att
förnya arbetssättet med systematiska riskanalyser som ska ligga till grund för
nämndernas internkontrollplaner. Dessa riktlinjer kommer under 2016 i praktisk tillämpning. En process med anvisningar och systemstöd för intern kontroll är under framtagande.
Riskanalyserna tar sin utgångspunkt i kommunens lednings-, huvud- och stödprocesser. Riskerna inordnas under kategorierna; omvärldsrisker, verksamhetsrisker, legala risker, IT-risker samt risker i rapportering. Risker som utifrån
kriterierna sannolikhet och konsekvens bedöms överskrida ett givet gränsvärde
genererar kontrollmoment i kontrollplaner.
Sammantaget kommer återrapporteringen av Intern kontroll processen i ännu
högre grad säkerställa att kommunstyrelsen blir medveten om de risker som
nämnderna identifierar och vilka åtgärder som vidtas.
Ärendet överlämnas för kännedom till kommunens revisorer.
Jonas Agerhed
Budgetchef

Bilagor
Nämndernas årsrapporter 2015 och internbudgetar 2016.
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Årsrapport 2015

Femårsöversikt Nyckeltal barn- och ungdomsnämnden
Nyckeltal för Barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde
Hela verksamheten
Resultat Driftsbudget inkl. avstämn. barn/elevpeng, mkr
Resultatutjämningsfond, mkr

2011

2012

2013

2014

2015

5,9

– 7,9

0,3

4,8

7,6

27,6

14,6

10,1

14,8

22,5

Grundskola inkl. förskoleklass
Resultat Driftbudget, mkr

1,8

0,4

– 1,1

– 1,0

7,5

80 300

85 000

85 200

85 300

-

Antal elever i Kalmar kommun*

5 400

5 370

5 469

5 614

5 881

Andel elever i kommunal skola

92,0%

91,0%

90,0%

89,4%

89,0%

Andel behöriga till gymnasiet

92,2%

86,9%

89,0%

88,9%

87,8%

Genomsnittligt meritvärde

206,7

201,3

202,9

207

217,8

14

15,4

17,8

17,8

16,7

11,3

11,1

11,0

11,4

11,7

– 1,1

– 0,3

– 6,2

– 1,3

– 2,3

120 100

129 400

134 200

136 600

-

Antal barn i Kalmar kommun*

2 848

2 912

2 984

3 075

3 185

Andel barn i kommunal förskola

90,0%

92,0%

92,0%

92,0%

92,0%

5,2

5,3

5,2

5,3

5,3

16,9

16,8

16,7

16,7

16,2

Platskostnad, kr

Personaltäthet förskoleklass (antal elever per heltid lärare)
Personaltäthet grundskola (antal elever per heltidslärare)
Förskola
Resultat Driftbudget, mkr
Platskostnad, kr

Personaltäthet (barn/helårsarbetare)
Genomsnittlig gruppstorlek
Fritidshem
Resultat Driftbudget, mkr

4,3

– 2,1

2,2

1,2

2,2

30 600

34 000

34 900

36 000

-

Antal barn i Kalmar kommun*

2 244

2 304

2 404

2 536

2 681

Andel barn i kommunalt fritidshem

94,0%

94,0%

94,0%

94,0%

94,0%

Inskrivna barn per anställd

13,7

14,4

15,5

15,3

16,0

Personaltäthet (barn/helårsarbetare)

23,9

23,7

25,1

24,6

-

0,2

0

0,1

1,0

– 0,9

Platskostnad, kr

Särskola
Resultat Driftbudget, mkr
Platskostnad, kr

391 400

377 100

367 800

392 200

-

Antal elever**

53

41

38

41

56

Personaltäthet

2,6

2,6

3,3

3,0

-

* exklusive Södermöre kommundelsnämnds verksamhetsområde
** inklusive Södermöre kommundelsnämnd, exklusive interkommunala elever.
*** över/underskott från investeringsbudgeten togs felaktigt med i utg RUF 2011, reglerades 2013 vilket innebar en minskning av RUF med 4,8 mkr.

Kunskap och

kreativitet skapar Sveriges bästa skolkommun.

Kalmar, en kommun med kunniga, trygga, självständiga
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och kreativa barn och elever!
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En tillbakablick på 2015 och en glimt av framtiden
Barn- och ungdomsförvaltningen
har haft ett framgångsrikt 2015. Det
ska ses i perspektivet att 2013 och
2014 också var framgångsrika år.
Åtgärder för att öka måluppfyllelsen
fortsätter att genomföras och är
framgångsrika.
Den utbildningspolitiska visionen
för 2016-2019 lyder ”Kunskap och
kreativitet skapar Sveriges bästa skolkommun – Kalmar, en kommun med
kunniga, trygga, självständiga och kreativa
barn och elever!!”
Visionen har två strategiska mål:
– Kalmar kommun ska vara en av
Sveriges 30 bästa skolkommuner
– Alla elever ska vara behöriga i
samtliga ämnen och alla elever ska
vara behöriga till gymnasieskolan
Barn- och ungdomsförvaltningen
har arbetat med att förverkliga visionen sedan 2012, och arbetet går
framåt. Resultaten i SKLs öppna
jämförelser, som kommer i mars
2016, kommer att visa på förbättringar i placeringen jämfört med
tidigare år, men ännu är inte visionen uppnådd. Visionen ställer höga
förväntningar på verksamheten och
på elever, personal, rektorer och
förskolechefer. Det är många åtgärder och många beslut som fattas för
att kunna fortsätta med förbättringsarbetet så att visionens målsättning ska kunna nås.
Några av dem som varit i fokus
under 2015 är:
– Utveckling av överlämningar från
förskola till skola. Dokumentationen av barnens utveckling ska göras
digital i förskolan, för att öka likvärdigheten, samt för att säkerställa att
rätt information lämnas över, så att
barnens måluppfyllelse maximeras.
– Omfattande och fokuserad kompetensutveckling. Under året har all
personal fortsatt kompetensutvecklats inom områden som pedagogisk
dokumentation, matematik, läsning,
språkutvecklande arbetssätt och
formativ bedömning/ bedömningspraktik. Den förvaltningsövergri-

pande kompetensutvecklingsplanen
uppdateras och följs.
– Under året har ett nytt arbetssätt
prövats för att öka effektiviteten i
personalrekryteringen. Genom att
arbeta med gemensam rekrytering
har rekryteringsprocessen kvalitetssäkrats och effektiviteten har höjts.
Arbetet har utmynnat i ett nytt sätt
att samordna rekryteringen inom
förvaltningen.
– Utbyggnaden av karriärvägar för
lärare fortsätter. Under året har
ytterligare förstelärare utnämnts och
en fortsatt rekrytering av utvecklingslärare har genomförts.
– På skolorna har ett stort arbete
lagts ned på att öka andelen lektioner genomförda med behöriga lärare i
såväl ämne som årskurs. Det här
arbetet har pågått sedan legitimationsreformen för några år sedan och
är genomfört till läsårsstarten.
Det är många andra åtgärder som
har genomförts och uppräkningen
av dem blir lång. Alla steg är viktiga,
men ovanstående är nödvändiga för
att lyckas öka måluppfyllelsen hos
eleverna.
År 2015 har varit ett framgångsrikt
år. Verksamheten mäts på många
olika sätt, varav några centrala är:
– Elevernas måluppfyllelse ligger
kvar på samma nivå som tidigare år.
– Meritvärdet i årskurs 9 har ökat.
– Budgeten hålls, med stor ansträngning på grund av det treåriga
besparingskravet om 1 % årligen
– Kalmar kommun ligger i topp i
mätningen Sveriges mest nöjda hög- stadieelever för fjärde året i rad.
Dess förbättringar bidrar till att
Kalmar kommun bibehåller sin
placering i Lärarförbundets ranking
bästa skolkommun, där Kalmar för
tredje året i rad ligger topp 25. Resultaten i SKLs öppna jämförelse,
som kommer i mars 2016, kommer
att visa på förbättringar i placeringen jämfört med tidigare år, och
arbetet med att uppnå visionen
fortsätter.

Mål och resultat

Två av nämndens 16 mål i verksamhetsplanen har uppnåtts och trenden är positiv för ytterligare nio mål.
Av de fem uppdragen är tre helt
genomförda.
Under året har elevernas resultat
vad gäller genomsnittligt meritvärde
ökat, samtidigt som behörighet till
gymnasiet och full måluppfyllelse i
alla ämnen i princip legat stilla.
Dessa tre områden är något som vi
under året fortsatt arbeta med i
bland annat ämnesgrupperna och
genom uppdrag för utvecklingslärarna. Kalmar når även i år goda
resultat i SKL:s undersökning och
83 % har en positiv syn på skolan
och undervisningen i årskurs 8. I
årskurs 5 är samma siffra 93 %.
Detta ligger i nivå med föregående
års resultat.
Årets resultat slutade på +7,6 mkr.
Förskolverksamheten ger ett underskott då intäkterna för föräldraavgifterna blev lägre än planerat samt att
nämnden ännu inte fått kompensations för ökad vistelsetid mot budget.
Fritidshemmen och grundskoleverksamheten inkl. särskolan totala
kostnader har gett överskott. På det
centrala kontot blev det överskott,
då förvaltningschefens strategiska
medel inte använts fullt ut. De enheter som har obalanser i sin ekonomi kommer att få fortsatt extra
stöd från central förvaltning för att
hamna i balans.
Under 2015 fanns 3 185 barn inom
barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde och 431 barn inom
Södermöre. 8 % gick i fristående
förskolor. En förskoleavdelning
omfattar i genomsnitt 16,7 barn.
Personaltätheten är 5,3 barn per
personal.
Bland de yngre eleverna på fritidshemmen har andelen sjunkit från 92
% 2014 till 88 % 2015. Andelen
äldre fritidsbarn har också minskat,
från 29 % till 28 %. Totalt var 2 681
barn inskrivna i fritidshemmen
inom barn- och ungdomsnämnden
och 361 barn inom Södermöre. 6 %
fanns i fristående fritidshem. Perso-
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naltätheten har försämrats jämfört
med året innan.
Elevantalet inkl. särskoleelever var
under året 5 937 inom barn- och

Framtiden

Elevantalet i grundskolan inom
barn- och ungdomsnämndens område ökar fram till 2019 med ca 565
elever. Ökningen av antalet förskolebarn fortsätter med 213 barn
under samma period. Förskolan
behöver fortsatt byggas ut med 18
avdelningar för att uppnå full behovstäckning. Fritidshemmen ökar
med 190 platser under perioden.
För att kunna möta ovanstående
förändringar kommer ett flexibelt
utnyttjande av skol- och förskolelokaler att
vara nödvändigt i framtiden samt att
barn- och ungdomsnämndens behov av lokalutbyggnader tillgodoses.
Beräkning av elevantalet bygger på
en reviderad kommunprognos,
(januari 2016) som tar hänsyn till
ökande inflyttning och räknar med
samma andel nyanlända som i dag.
Prognosen kommer att uppdateras
igen under våren 2016. Sannolikt
kommer barn- och ungdomsnämndens bedömning av antalet barn och
elever då att behöva revideras.
Riskanalys
Följande risker har identifierats
inför perioden:
- Ökade vistelsetider i förskolan urholkar personaltätheten
- Periodens besparingskrav
riskerar uteblivet statsbidrag till personalförstärkningar
- Svårare att rekrytera personal
- Barn- och elevökningen
kan bli större än förväntat
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ungdomsnämnden och Södermöre
hade under året 912 elever. Elevantalet har börjat öka. 11 % gick i
fristående skolor. Personaltätheten

har de senaste åren legat runt 1111,7
elever
per
lärare.

Vistelsetiden i förskolan ökar
Föräldrarnas behov av längre vistelsetider i förskolan ökar kontinuerligt. År 2004 var den genomsnittliga
vistelsetiden 29 timmar per vecka.
2015 hade den ökat med 16 % till
33,5 timmar per vecka. Ersättningssystemet från kommunfullmäktige
har inte hängt med i utveckling i och
med att barn- och ungdomsnämnden får ersättning per plats – inte
per vistelsetimme.
Vi har nu nått en punkt där det är
svårt att få en tillräcklig personalbemanning över dagen. Detta äventyrar verksamhetens kvalitet och
arbetsmiljön för både barn och
personal. Därför begär barn- och
ungdomsnämnden att även schemasnittsförändringar under året ska
kompenseras – inte bara antalet
barn. Barn- och ungdomsnämnden
föreslår därför kommunfullmäktige
att förändra resursfördelningssystemet så att även schemasnitt
byggs in i resursfördelningsmodellen. För 2015 begär barn- och ungdomsnämnden 3,6 mkr.

satt bakåt i tiden. De av kommunfullmäktige beslutade besparingarna
på sammanlagt 26 mkr under perioden kan äventyra möjligheten att ta
del av statsbidraget. I dagsläget ser
vi inga andra alternativ att klara
sparbetinget än att minska personaltätheten i verksamheterna. Barnoch ungdomsnämnden vill poängtera för kommunfullmäktige att
nuvarande ram kan medföra att
statsbidragen inte kommer Kalmar
kommun till del.

Ny regering – nya reformer
Den nya regeringen har genomfört
en mängd nya reformer inom barnoch ungdomsnämndens verksamhetsområde som bl.a. syftar till att
minska barngruppernas storlek.
Barn- och ungdomsförvaltningen
har sökt och fått beviljat statsbidrag
för både minskade barngrupper i
förskolan och ökad lärartäthet/mer
tid med eleverna på lågstadiet. Hur
uppföljningen kommer att gå till har
vi ännu ej fått uppgift om. Statsbidragen är villkorade. Kommunerna
kan inte dra ner på personal och
samtidigt räkna med att erhålla
statsbidrag till personalförstärkningar. Det finns ett utgångsläge som
kommunerna bedöms emot, ofta

Rekrytering av personal
Barn- och ungdomsnämnden står
inför stora utmaningar med att
rekrytera behörig personal. Idag kan
inte långa vikariat besättas med
förskollärare i mer än drygt hälften
av fallen. Ett ökat behov av personal pga. pensioneringar, nya statsbidrag m.m. kan bli svårt att tillfredsställa utan extra stimulansåtgärder.
Barnoch
elevutveckling
Befolkningen i Kalmar ökar snabbbare än förväntat. Detta gäller i
synnerhet åldrarna 1-5 och 6-15 år.
Prognosen är dock mycket osäker.
Det innebär att även om vi räknat
med fler barn och elever kan utvecklingen göra att det blir ännu
fler. Detta får naturligtvis konsekvenser för den kommunala ekonomin och för behovet av nya lokaler och personal.
Kalmar kommun har reviderat
befolkningsprognosen i januari
2016. Här finns nu två olika scenarier. Scenario 1 räknar dels med att
inflyttning till Kalmar fortsätter i
nuvarande takt, dels att andelen
utlandsfödda ökar. Scenario 2
räknar endast med ökad inflyttning
och med samma andel utlandsfödda
som tidigare. Graferna finns i kapitel G.2.4 och avser hela kommunen.

A. Det här är barn- och ungdomsnämnden
14 % har barnantalet i

förskolan ökat sedan 2010

11,7 elever per lärare
i grundskolan

A.1 Barn- och ungdomsnämnden
Presidiet består av ordförande Lasse
Johansson, 1:e vice ordförande
Björn Brändewall och 2:e vice ord-

förande Leila ben Larbi. Därutöver
finns åtta ledamöter och sju ersät-

Lasse Johansson (S)

Björn Brändewall (L)

A.2 De nationella uppdragen
Barn- och ungdomsnämnden och
Södermöre
kommundelsnämnd
ansvarar för förskoleverksamheten
och fritidshemsverksamheten och
fullgör kommunens uppgifter inom
det offentliga skolväsendet för barn
och ungdom (förskoleklass, grund-

skola och särskola) inom sina geografiska områden.

Organisation 2015
Nämndernas organisationer förändras över tid för att kunna erbjuda
hög kvalitet utifrån de ekonomiska

11 % av eleverna gick i
fristående skola

tare. Nämnden sammanträder vanligtvis en gång per månad.

Leila ben Larbi (V)

förutsättningar som antalet barn och
elever i verksamheterna genererar.
Fr.o.m. 1 juli 2015 är Vasa skolområde delat. Vasaskolan, förskolan
Svärdsliljan och förskolan OxhagenMalmen är numera självständiga
enheter.

Bild A.2.1 Barn- och ungdomsnämndens organisation förskola, skola och fritidshem
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Bild A.2.2 Södermöre kommundelsnämnds organisation förskola, skola och fritidshem

A.3 Det systematiska kvalitetsarbetet

Kvalitetsarbete
enligt
ISO
9001:2000 och ISA 14001:2004
Barn- och ungdomsförvaltningen
och dess förskolor och skolor är
sedan 2002 certifierade enligt ISO
9001:2008 och ISO 14001:2004.
Syftet med detta systematiska kvalitetsarbete är att få verktyg, som stöd
för att uppnå satta kvalitets-, miljöoch arbetsmiljömål. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår i verksamhetsledningssystemet, men är ej
certifierat.
Södermöre kommundelsförvaltning
startade 2006 ett kvalitets- och
miljöprojekt för att certifieras enligt
ISO 9001:2008 och ISO14001:2004,
och dess verksamheter är certifierad
fr.o.m. maj 2008.
Förutom kontinuerliga planlagda
internrevisioner genomförs en årlig
uppföljningsrevision.
Intern kontroll
Intern kontroll avseende de ekonomiska rutinerna ingår som en del i
den interna revisionen för barn- och
ungdomsförvaltningen. Syftet är att
säkerställa att de ekonomiska rutinerna följs, att minska riskerna för
att oavsiktliga fel görs (till exempel i
redovisningen) samt att nå en ökad
effektivitet. Ansvarig är en av förvaltningens ekonomer.
Inom en treårsperiod ska samtliga
enheter inom barn- och ungdomsnämnden vara reviderade enligt den
antagna treårsplanen. Revisionen
utförs dels på förvaltningskontoret
(t.ex. kontokontroller, beslutsattester, inköp efter avtal) och dels på
den reviderade enheten (t.ex. omföringsunderlag, arkivering och inventarieförteckning).
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Rutinen ses över en gång per år.
Avrapportering görs till barn- och
ungdomsnämnden,
ledningens
genomgång samt till samordnaren
för intern revision.

Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagen
I Skollagen (2010:800) har begreppet systematiskt kvalitetsarbete
införts. Det innebär att utbildningen
systematiskt och kontinuerligt ska
planeras, följas upp och utvecklas
samt dokumenteras. Det systematiska kvalitetsarbetet är verksamhetsuppdragsprocessen (finns närmare beskrivet i bu8.20 i verksamhetshandboken). Processen utmynnar i ett verksamhetsuppdrag från
förvaltningschef till rektor som
löper kalenderårsvis
Dialogen är fundamentet. Syftet är
att skapa ett forum för verksamhetsutveckling. Under perioden
september-oktober
genomförs
normalt verksamhetsdialoger. Vid
verksamhetsdialogen deltar förvaltningschef, administrativ chef, tjänstemän och rektorer/förskolechefer
från ett nätverk i taget. Dialogen
dokumenteras i verksamhetsuppdraget som löper kalenderårsvis.
Verksamhetsuppdragen skall avrapporteras i Verksamhetsuppföljningen tillsammans med bokslutskommentarerna. Återrapportering
för hela förvaltningen görs i årsredovisningen
Årsredovisningen bereds av barnoch ungdomsnämndens förvaltningskontor. I processen engageras
nämndernas ledamöter både i verk-

samhetsbesök och i ett seminarium
tillsammans med rektorer och förskolechefer för att bl.a. samtala om
verksamheternas innehåll, möjligheter och måluppfyllelse. Syftet är
att redovisningen som helhet ska
ligga till grund för utvecklings- och
verksamhetsplanering för kommande period, men också som
underlag för samtal och dialog mellan olika nivåer och olika intressenter.
Utöver verksamhetsdialogen med
det tillhörande verksamhetsuppdraget genomförs även årligen betygsdialoger med betygssättande skolor
samt resursdiagloger med samtliga
enheter.
Kvalitetssäkring av jämförelsetal
och statistik
För att verksamheterna ska kunna
redovisas tillfredsställande påtalas
ofta vikten av att kvalitetssäkra
kvantitativa mått, jämförelsetal,
liksom kvalitativa uppgifter. För att
ta fram jämförelsetal används främst
nationella system, såsom Skolverkets databaser SIRIS och SALSA,
men även våra interna system så
som Hypergene, ekonomissystemet,
procapita samt personalsystemet.
I skollagen (2010: 800), som gäller
från 1 juli 2011, är kravet borttaget
om att varje enhet ska genomföra en
kvalitetsredovisning. Däremot står
numera att varje huvudman inom
skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt
planera, följa upp och utveckla
utbildningen. För läsåret 2013/2014,
görs en sammanfattning av målupp-

fyllelsen i förhållande till målen i
läroplanerna här i årsredovisningen.
Utbildningspolitisk vision och
utbildningspolitiskt program
I Skollagen (2010: 800), gällande
från 1 juli 2011, är kravet borttaget
om att en kommunal skolplan ska
upprättas. Barn- och ungdomsnämnden har i oktober 2015 beslutat om en utbildningspolitisk vision
samt ett utbildningspolitiskt program (september 2015); två dokument som pekar ut politikens vilje-

och ambitionsinriktning rörande
förskola, grundskola, grundsärskola
förskoleklass och fritidshem.
Måldokument
I Kalmar kommuns budgetplanering
finns en vision samt övergripande
och mätbara mål som ska ligga till
grund för allt planerings- och genomförandearbete i kommunens
nämnder och styrelser. Nämnderna
har till uppgift att utifrån dessa mål
ta fram detaljerade mål för verksamheten och redovisa dessa i sam-

A.4 Principer för ekonomistyrning
Kommunfullmäktige tar i juni beslut
om nämndernas budgetramar för
kommande treårsperiod och fastställer kommunens budget som
helhet. Höstens budgetarbete koncentreras till verksamhetsplanering
och avstämning av eventuella förändrade förutsättningar. Nämnderna
formulerar under hösten sina egna
mål och riktlinjer samt gör priorite-

ringar för verksamheten. Senast i
november
beslutar
respektive
nämnd om sin detaljerade budget
och även om verksamhetsplanerna.
En fungerande ekonomistyrning
förutsätter en utvecklad ekonomioch verksamhetsuppföljning. Ekonomistyrningens främsta uppgift är
att rapportera avvikelser så att orga-

band med nämndens internbudget
kommande planeringsperiod.
I det måldokument som barn- och
ungdomsnämnden vanligtvis beslutar om i november finns nämndens
detaljerade mål utifrån ovan nämnda
mål och vision. Därtill innefattar
dokumentet de detaljerade mål som
nämnden har formulerat utöver
kommunens mål. Under våren påbörjas arbetet med mätning och
uppföljning av målen.

nisationen så snabbt som möjligt
kan göra förändringar i verksamheten. Uppföljning ska ske på alla nivåer som tilldelats ett verksamhetsansvar och ett ekonomiskt ansvar.
Fortlöpande avrapporteringar till
nämnderna sker vid fastställda tidpunkter. Nedanstående bild ger en
beskrivning av ekonomiåret.

Bild A.4.1 Ekonomiåret
December
Bokslutsarbetet börjar.
November
Nämnden tar beslut om budget
för kommande treårsperiod.

Januari
Bokslutsarbete.
Februari
Nämnden tar beslut om årsredovisning
för föregående år och budgetförutsättningar för kommande planeringsperiod.

Oktober
Budgetarbetet fortsätter.
Ekonomisk helårsprognos 3
rapporteras till nämnden.
Mars
September
Budgetarbetet för kommande
treårsperiod börjar.
Ekonomisk helårsprognos 3 för
varje förskola och skola görs,
sammanställning görs centralt.
Delårsrapport per den 31/8 till
nämnden.

Ekonomisk helårsprognos1 för
varje förskola och skola görs,
sammanställning görs centralt.

April
Ekonomisk helårsprognos 1 rapporteras till nämnden.
Augusti
Ekonomisk helårsprognos 2 rapporteras till nämnden
Nämnden tar eventuellt nya beslut om ekonomisk planering
med anledning av KF:s junibeslut

Juni
KF tar beslut om budget för kommande treårsperiod.
Budgetunderlag (antal barn och elever) färdigställs.
Ekonomisk helårsprognos 2 för varje förskola och skola görs,
sammanställning görs centralt.
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A.5 Antal barn i förskola
Kvälls-, natt- och helgomsorgen har
omfattat ca 102 barn. Under perioden 2010 till 2015 har antalet gått

från 57 barn till 102. De senast åren
har antalet varit runt 80-85. Ökningen 2015 förklaras av att OB-omsorg

har tillkommit på förskolan Vallmon
utöver OB-omsorg på Förskolorna
Ögonstenen, Lindö och Smedby.

Tabell A.5.1 Antal barn i förskola barn och ungdomsnämnden
(Antalet barn för hela året i barn- och ungdomsnämndens verksamheter inkl. fristående verksamhet. Barn från Södermöre ingår ej. Mätningar görs en gång per månad).
Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Budget

Utfall

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015

Förskola kommunal

2 448

2 585

2 652

2 725

2 804

2 806

2 897

91

Förskola fristående

219

226

234

234

249

282

267

– 14

Pedagogisk omsorg

45

37

26

25

22

22

21

–1

2 711

2 848

2 912

2 984

3 075

3 110

3 185

76

Totalt Förskola

Diff.

Tabell A.5.2 Antal barn i förskola Södermöre kommundelsnämnd
(Antalet barn för hela året i Södermöre kommundelsnämnds verksamheter inkl. fristående verksamhet. Mätningar görs en gång per månad).
Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Budget

Utfall

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015

Förskola kommunal

355

386

404

405

386

420

396

– 24

Förskola fristående

18

27

30

26

27

23

32
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Pedagogisk omsorg
Totalt Förskola

Vistelsetiderna inom den kommunala förskolan och pedagogiska
omsorgen har ökat under perioden.
Barnen i barn- och ungdomsnämndens kommunala förskolor är i
verksamheten 33,5 timmar/vecka
och Södermöres barn har ett schemasnitt på 31,0 timmar/vecka.
Under perioden har de faktiska
vistelsetiderna ökat i genomsnitt ca
en halvtimme per år i båda nämnderna, dock något lägre mellan 2014

35

34

26

26

20

2

3

1

408

447

460

457

433

445

431

– 14

och 2015 (+ 0,2 timme i vardera
nämnd). Ökningen jfr budgeterad
vistelsetid är dock + 0,6 timme för
2015 i barn- och ungdomsförvaltningen.
Den pedagogiska omsorgen har
vistelsetider på 34 respektive 35,3
timmar/vecka och barn. Endast en
enhet inom Södermöre hade pedagogisk omsorg och då bara t.o.m.
juli 2015. Åren innan hade fler enheter i Södermöre pedagogisk om-

sorg och schemasnittet hos dessa
var lägre, vilket bidrog till ett lägre
genomsnitt totalt.
De fristående förskolorna har under
perioden haft högre vistelsetider än
de kommunala, men skillnaden har
minskat. För 2015 har de fristående
förskolorna en genomsnittlig vistelsetid på 35 timmar per barn och
vecka.

Tabell/Diagram A.5.3 vistelsetider förskola
tim/v
37,0
36,0
35,0
34,0
33,0
32,0
31,0
30,0
29,0
28,0
27,0
26,0
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Fristående
Förskola

Pedagogisk
omsorg

Kommunal
Förskola

2010

2011

2012

2013

2014

Södermöre kommundelsnämnd

tim/v

Banr- och ungdomsnämnden

2015

Diff.

37,0
36,0
35,0
34,0
33,0
32,0
31,0
30,0
29,0
28,0
27,0
26,0

Fristående
Förskola

Kommunal
Förskola
Pedagogisk
omsorg
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tabell/Diagram A.5.4 Andel inskrivna barn i förskole- och fritidshemsverksamhet i Kalmar kommun
100%
90%

Fristående förskola/fritidshem

80%
70%
60%

Pedagogisk omsorg

50%
40%
Kommunal förskola/fritidshem

30%
20%
10%
0%
1-5 år

6-9 år

10-12 år

Diagrammet visar den totala andelen av samtliga barn i olika åldersgrupper som är inskrivna i förskola
och fritidshem i Kalmar. Under
2015 hade nästan alla barn en plats i
någon form av förskoleverksamhet

(90 %). Andelen barn i pedagogisk
omsorg är nu mycket låg (totalt 17
barn i oktobermätningen). För fritidshemmen ses en oväntad förändring. Trots fler barn på fritids är det
en något lägre andel av alla elever

som har plats. Bland yngre elever
har andelen sjunkit från 92 % 2014
till 88 % 2015. Andelen äldre fritidsbarn har också minskat, från
29 % till 28 %.

Nedanstående tabell visar andelen
placeringar per åldersgrupp under
innevarande
verksamhetsår
(2015/2016).
Andelen ettåringar, 72 %, betyder i
praktiken i stort sett alla. Detta
avser barn födda 2014 och som

successivt fyllde ett under 2015.
Många barn har dubbla placeringar.
Framför allt gäller det barn som dels
har en ordinarie förskoleplats och
dessutom plats i OB-omsorgen.
Ytterligare en aspekt är att 55 % av
förskolebarnen är i åldersgruppen 1-

3 år, vilket ställer särskilda krav på
barngruppernas storlek och personaltätheten. Det är något fler barn
från grannkommunerna än tidigare.
2015 fanns 27 barn från andra
kommuner inskrivna.

Tabell A.5.5 Placering per ålder i Kalmar kommun inkl. barn med dubbla placeringar, d.v.s. OB-omsorg
Ålder
Andel barn

1 år
72 %

Den genomsnittliga gruppstorleken i
den kommunala förskolan är densamma som året innan. Under 2015
ökade antalet barn i förskolan men
samtidigt öppnade flera nya avdelningar. Antalet förskoleavdelningar
har ökat markant sedan 2010 vilket
är ett resultat av de senaste årens
utbyggnad
av
förskoleplatser.
Denna utbyggnad kommer också att

2 år
99 %

3 år
102 %

fortsätta kommande år för att möta
de växande barnkullarna.
Det är viktigt att understryka att
siffror
om
gruppstorlek
är
kommungenomsnitt och att variationerna mellan olika förskolor är
stora. Även om alla förskolor tilldelas resurser på samma sätt är förutsättningarna olika. Det kan handla
om hur lokalerna ser ut, barngrup-

4 år
104 %

5 år
104 %

pernas sammansättning eller om det
finns barn i behov av särskilt stöd
etc. Dessutom finns en naturlig
variation över året. Under vårarna
kommer det alltid att vara fler barn i
förskolan och under höstarna färre
barn. Kommungenomsnittet ger
ändå en tydlig indikation på hur
gruppstorlekarna som helhet förändras jämfört med föregående år.

Tabell A.5.6 Antal förskoleavdelningar och gruppstorlekar
– 15 barn

16-17 barn

18-20 barn

21-25 barn

26- barn

Summa
avdelningar

Antal barn per
avdelning

2010

69

23

25

25

13

155

17,3

2011

77

35

25

16

13

166

16,9

2012

87

27

26

22

11

173

16,8

2013

81

29

33

21

12

176

16,7

2014

94

24

36

20

7

181

16,7

2015

91

20

27

25

0

191

16,7

År
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A.6 Antal barn i fritidshem
Fritidshemsverksamheten nyttjades
av totalt 117 fler barn än budgeterat
under 2015. Ökningen finns i den

kommunala verksamheten. OBomsorgen under kvällar, nätter och
helger hade 83 barn, vilken är en

dubblering under perioden 2010 till
2015.

Tabell A.6.1 Antal barn i fritidshem barn- och ungdomsnämnden
(Antalet barn för hela året i barn- och ungdomsnämndens verksamheter inkl. fristående verksamhet. Barn från Södermöre ingår ej. Mätningar
görs en gång per månad).
Utfall
Fritidshem kommunalt
Fritidshem fristående
Fritidshem särskola
Fritidshem särskola, betalda av omsorgsförvaltning eller
annan kommun
Totalt Fritidshem (exkl. särskolelever betalda av socförv.
eller andra kommuner)

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Budget

Utfall

Diff.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015

2 032

2 119

2 158

2 250

2 361

2 367

2 493

126

91

113

132

140

155

173

160

– 13

9

12

14

14

13

24,5

28

3,5

12,5

13

11

6

7

10,5

10,5

2 133

2 244

2 304

2 404

2 536

2 681

117

2 564

Tabell A.6.2 Antal barn i fritidshem Södermöre kommundelsnämnd
(Antalet barn för hela året i Södermöre kommundelsnämnds verksamheter inkl. fristående verksamhet. Mätningar görs en gång per månad).

Fritidshem kommunalt
Fritidshem fristående
Totalt Fritidshem

Trots fler barn i skolan är det en
något lägre andel av alla elever som
har fritidhemsplats.

Andel barn

12

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Budget

Utfall

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015

278

282

293

326

334

339

351

3

9

7

7

7

4

10

6

281

291

300

333

341

343

361
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Även på fritids ökar antalet
som har dubbla placeringar,
barnen har också plats i
omsorg. Nedanstående tabell

Tabell A.6.3 Placering per ålder i Kalmar kommun
Ålder

Utfall

barn
d.v.s.
OBvisar

Diff.
12

andelen barn per åldersgrupp på
fritidshemmen under innevarande
verksamhetsår (2015/2016).

6 år

7 år

8 år

9 år

10 år

11 år

12 år

95 %

95 %

93 %

83 %

50 %

21 %

7%

A.7 Antal elever i förskoleklass och grundskola
Fr.o.m. 2013 har elevantalet börjat
öka igen från att ha minskat mellan
perioden 2002 till 2012. Under 2002
var elevantalet 6 633 elever. Därefter minskade antalet med drygt 1200
elever fram till år 2012 dvs. 18 %.

2015 omfattade verksamheten från
förskoleklass till årskurs 9 278 elever
fler än 2014 inom barn- och ungdomsnämnden.
I Södermöre nådde det totala antalet
elever sin topp under 2005 med 968

elever. Därefter har antalet minskat
med 111 elever fram till år 2012.
2015 hade Södermöre 8 fler elever
än året innan.

Tabell A.7.1 Antal elever i grundskola barn- och ungdomsnämnden
(Antal elever för hela året i barn- och ungdomsnämndens verksamheter inkl. fristående verksamhet. Elever från Södermöre ingår ej.
Mätningar görs en gång per månad).
Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Budget

Utfall

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015

Förskoleklass, kommunal

516

517

519

566

570

572

606

34

Förskoleklass, fristående

26

35

28

31

41

51

41

10

542

552

547

597

611

623

647

24

4 472

4 393

4 374

4 378

4 451

4 506

4 654

148

394

455

459

499

556

631

580

– 51

4 866

4 848

4 833

4 877

5007

5 137

5 234

97

Särskola inkl. förskoleklass

53

53

41

38

41

50

56

6

Särskola, interkommunala elever

5,5

5

3,5

5,5

4

4

4

5 461

5 453

5 421

5 512

5 659

5 937

127

Totalt Förskoleklass
Grundskola, kommunal
Grundskola fristående
Totalt Grundskola

Totalt Skola exkl. interkom. Elever i särskolan

5 810

Diff.

Tabell A.7.2 Antal elever i grundskola Södermöre kommundelsnämnd
(Antal elever för hela året i Södermöre kommundelsnämnds verksamhet inkl. fristående verksamhet. Mätningar görs en gång per månad).
Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall Budget

Utfall

Diff.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015

Förskoleklass, kommunal

81

81

83

91

98

98

98

0

Förskoleklass, fristående

2,9

1,6

2

2

2

3

3

0

Grundskola, kommunal

767

777

740

743

776

773

781

8

Grundskola, fristående

35

35

32

29

29

43

30

– 13

886

895

857

865

904

917

912

–5

Totalt Skola

Tabell A.7.3 Individintegrerade elever inskrivna i särskolan (Ingår i grundskolans antal i respektive nämnds redovisning)
Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

2010
21

2011
18,5

2012
15,5

2013
15

2014
15

2015
16

Södermöre kommundelsnämnd

4

0,5

0,2

0

0

0

Fristående skolor

3

3,5

0,3

1

3

3

28

22,5

16

16

18

19

32 %

28 %

24 %

27 %

29 %

24 %

Barn- och ungdomsnämnden

Totalt
Andel individintegrerade av inskrivna i särskolan
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A.8 Personaltäthet och antal årsarbetare
Personaltätheten i Kalmar kommuns förskolor ligger på samma
nivå som föregående år. Under
perioden 2010-2015 har den pendlat
mellan 5,2 till 5,3 barn per årsarbetare.

Inom den pedagogiska omsorgen
har personaltätheten varit rörligare
under perioden. Barnantalet har
under perioden minskat kraftigt.
Eftersom verksamheten är liten
innebär förändringar i barnantal hos
några få dagbarnvårdare relativit
stort genomslag på den genomsnittliga personaltätheten. 2014 minskade dock antal anställda till 5 från 9
personer, vilket medförde en kraftig
nedgång i personaltätheten. 2015
ligger den något lägre.

Fritidshemmens
personaltäthet
förbättrades 2014 jämfört med 2013
men har 2015 försämrats igen. Ett
nytt mått för fritidshemmen finns
sedan 2011. Måttet speglar verkligheten bättre då det visar hur många
barn varje anställd person har hand
om, oavsett vilken tjänstgöringsgrad
man har.
I grundskolan är personaltätheten
ungefär densamma som 2014. Elevantal ökar men antalet lärare har inte
ökat i samma takt, och då försämras
personaltätheten. Jämfört med riket
så ligger vi ändå fortfarande mycket
bra till.
Särskolans personaltäthet för 2014
finns inte tillgänglig ännu. I måttet
ingår inte elevassistenter utan endast

pedagogisk personal. Denna grupp
har minskat och antalet elevassistenter har ökat under den redovisade
perioden då andelen elever i träningsskolan har ökat. Som en följd
förändras måttet på personaltäthet.
Siffrorna i detta kapitel är hämtade
från SCB och Skolverket. Personaltätheten mäts den 15/10 varje år
och avser hela Kalmar kommun.
Siffrorna för 2015 är inte utgivna
offentligt ännu, men vi ändå valt att
redovisa detta genom att beräkna
talen med hjälp av de underlag som
vi har skickat in. Fristående skolor
mäts för sig själva. Det finns ännu
inget snitt för riket 2015, därför
används 2014.

Tabell A.8.1 Personaltäthet förskola (barn, elever/årsarbetare)
Kalmar kommun
2012
2013

2014

2015

Riket
2014

5,2

5,3

5,3

5,3

4,8

5,7

i.u

5,3

4,6

5,1

5,8

5,7

4,8

5,3

5,2

5,3

i.u

5,3

Kalmar kommun
2012
2013

2014

2015

Riket
2014

25,1

23,3

i.u

21,3

12,6

23,3

18,6

i.u

26,1

23,2

25,0

23,0

i.u

21,8

Kalmar kommun
2012
2013

2014

2015

Riket
2014

2010

2011

Förskola, kommunal

5,3

5,2

5,3

Förskola, fristående

5,1

5,3

5,3

Pedagogisk omsorg

4,9

4,8

Totalt förskola

5,3

5,2

2010

2011

Fritidshem, kommunalt

24,6

23,9

23,7

Fritidshem, fristående

20,2

16,6

Totalt Fritidshem

24,4

23,6

2010

2011

Tabell A.8.2 Personaltäthet fritidshem (barn, elever/årsarbetare)

Tabell A.8.3 Personaltäthet fritidshem (barn, elever/anställd)

Fritidshem, kommunalt

13,7

14,4

15,5

14,1

16,0

13,0

Fritidshem, fristående

11,3

8,8

16,3

11,7

i.u

13,9

Totalt Fritidshem

13,7

14,2

15,5

13,9

i.u

13,1

Kalmar kommun
2012
2013

2014

2015

Riket
2014

Tabell A.8.4 Personaltäthet förskoleklass och grundskola (barn, elever/årsarbetare)
2010

2011

Förskoleklass

16,8

14,0

15,4

17,8

17,4

16,7

16,5

Grundskola

11,2

11,3

11,1

11,1

11,6

11,7

12,1

2,5

2,6

2,6

3,3

3,0

i.u

3,5

Särskola
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Nedanstående tabell visar antalet
årsarbetare per den 15/10 (SCBmätningen). I förskola och fritidshem avser uppgifterna de anställda
som arbetar med barnen. Inom skolverksamheterna avser uppgifterna

lärare dvs. ej barnskötare, fritidsledare, förskolelärare eller fritidspedagoger.
I takt med att förskolan byggts ut
sker en ökning av antalet årsarbetare. I grundskolan har antalet års-

arbetare minskat de senaste åren
som en följd av elevminskningen,
men sedan 2012 har antalet börjat
öka igen då elevantalet är på uppgång.

Tabell A.8.5 Antal årsarbetare (pedagogisk personal) i Kalmar kommun per den 15/10
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Förskola kommunal

501

534

551

563

568

580

Pedagogisk omsorg

15

13

10

9

5

3

Totalt Förskola

516

547

561

572

573

583

Fritidshem

98

103

109

110

114

118

Förskoleklass

35

39

40

39

37

81

453

451

455

468

464

470

23

21

15

14

16

i.u

1 125

1 161

1 180

1 203

1 204

-

Grundskola
Särskola
Totalt antal årsarbetare
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A.9 Bakgrundsfaktorer

Barns och elevers olika bakgrund
gör att förutsättningarna för kommunens skolor och förskolor varierar kraftigt. Det handlar framför allt
om skillnader i föräldrars utbildning
och skillnader i andelen barn och
elever med utländsk bakgrund.
Även skillnader i andelen pojkar och
flickor har viss betydelse, men med
betydligt lägre viktning. För
att kompensera för enheternas skillnader i förutsättningar fördelas en

del av resurserna utifrån dessa faktorer.
Barn- och ungdomsförvaltningen
och Södermöre kommundelsnämnd
använder Skolverkets SALSAmodell för resursfördelning till
förskolor och skolor utifrån bakgrundsfaktorerna. SALSA jämför
resultaten för varje skola utifrån
skolans förutsättningar, och modellen innehåller de faktorer som
statistiskt kan säkerställas har påver-

kan på resultatet. Dessa faktorer tas
fram varje år med hjälp av SCB och
baseras på de faktiska barn och
elever som finns på varje enhet vid
läsårsstarten. År 2015 fördelades
totalt ca 108 mkr, 12,5 % av driftsbudgeten, inom barn- och ungdomsnämnden enligt denna modell
där även fristående förskolor och
skolor ingår.

Tabell A.9.1 Bakgrundsfaktorer och SALSA-värde LÅ 2014/2015
Utländsk bakgrund
elever

Pojkar %

födda utomlands %

födda i
Sverige %

folk-/ Grundskola %

Gymnasieskola %

Eftergymn.
Utb %

SALSAvärde

33

64

58

6

45

33

21

3,72

Kalmarsundsskolan

754

51

22

19

14

34

52

1,61

Barkestorpsskolan

Skola
Esplanadskolan

222

51

23

8

14

42

44

1,6

Halltorpsskolan

86

53

6

3

5

44

51

1,31

Särskolan i Kalmar

53

72

19

15

8

36

57

1,28

Dörbyskolan

298

49

10

12

9

38

53

1,13

Pårydsskolan

86

37

3

2

5

55

41

1,13

Funkaboskolan

642

51

10

12

6

28

66

0,93

Södermöreskolan

275

57

3

1

3

47

51

0,93

Hagbyskolan

123

52

4

0

2

41

57

0,92

Ljungbyholmsskolan

257

48

2

3

3

38

59

0,85

Djurängsskolan

155

54

5

10

5

33

63

0,78

Vasa skolområde

534

51

7

5

4

25

72

0,71

Tvärskogsskolan

39

59

0

5

3

41

56

0,73

Lindöskolan

243

50

6

4

5

23

72

0,72

Rocknebyskolan

172

58

3

1

2

40

58

0,67

Trekantenskolan

223

52

2

2

3

42

55

0,65

Lindsdalsskolorna

876

50

5

3

3

34

64

0,64

Falkenbergsskolan

432

53

4

5

3

27

70

0,64

Rinkabyholmsskolan

342

50

4

2

2

20

78

0,54

Åbyskolan

171

50

1

0

1

26

73

0,45

Karl-Oskarskolan

144

55

47

26

40

32

28

3,27

Solhagaskolan

10

60

20

10

20

20

60

1,72

Waldorfskolan

70

50

10

11

4

21

74

0,81

Västar skolan

58

62

5

3

3

43

53

0,77

Södra skolan

298

48

4

6

2

22

76

0,57

86

51

1

5

0

13

87

0,37

6 682

51

9

7,3

6,3

32

62

Montessori/Regnbågen
Samtliga

SALSA-värdet är det sammanlagda
och viktade värdet av alla bakgrundsfaktorer. Värdet kan ses som
ett mått på de inbördes skillnaderna
i förutsättningar för de olika enheterna. Ett högt värde innebär att
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Föräldrarnas högsta utbildning

enheten har något sämre förutsättningar utifrån bakgrundsfaktorerna
och därför får ökade resurser i förhållande till enheter med lågt
SALSA-värde. Det värde som ökar
är andelen föräldrar med eftergymn-

asial utbildning. Det tillsammans
med att fler nyanlända elever kommer ut till alla kommunens skolor
gör att skillnaderna i SALSAvärde
mellan de olika enheterna håller på
att minska.

B. Uppföljning och analys av budgetmål 2015
I avsnittet ges uppföljningen rörande årets arbete med barn- och
ungdomsnämndens mål enligt plan

och budget. Södermöre kommundelsnämnds mål och deras måluppfyllnad finns i bilaga 1. Av utrym-

messkäl tas endast de mål som är
relevanta för deras förskole- och
skolverksamheter med.

FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN
Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett
ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Detaljerat mål: BoU- Budget i balans
Barn- och ungdomsnämnden har en budget i balans. Några förskolor
och skolor har negativa resultat för året, men dessa balanseras oftast
med en positiv resultatutjämningsfond. I de fall det inte gör det, har
rektor/förskolechef i uppdrag att inom två-tre år återställa den negativa
resultatutjämningsfonden till +-0.
Målet är uppnått.

FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR
Med utgångspunkt i våra läroplaner verkar pedagogisk personal inom barn- och ungdomsförvaltningen
för att alla barn och elever ska ges möjlighet att utveckla handlingskompetens som leder till hållbar utveckling. För personal i grundskolan finns tre s.k. planer för ämnesövergripande arbetssätt framtagna.
Planerna finns inom tre arbetsområden: Konsumtion, Hälsa och livsstil samt Energi och teknikutveckling. De tre planerna ger lärare möjligheter att erbjuda eleverna ett innehåll i undervisningen som knyter
ihop ett flertal av skolans ämnen (kursplaner) till större, sammanhängande helheter. Ett flertal förskolor
och skolor använder verktyget och certifieringen Grön Flagg från Håll Sverige Rent.

FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR
Tillgången på förskola och skola är en viktig faktor för barnfamiljers vardag. Det kan också fungera som motor i
utvecklingen av ett nytt bostadsområde. Behovet av förskola och skola ingår därför numera i processen kring
nya detaljplaner. Befolkningsökning och ett ökat bostadsbyggande gör att verksamheten byggs ut med målsättningen att förskola och skola skall vara rätt dimensionerade i varje enskilt område. En utmaning i detta sammanhang är att en stor andel av bostadsbyggandet sker i centrala Kalmar där det kan vara svårt att finna lämpliga platser för utbyggnad. Det blir då extra viktigt att förbereda för detta i den fysiska planeringen.

FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN
Kalmar kommun ska bli en
av Sveriges 30 bästa skolkommuner.

Detaljerat mål: Andelen elever i år 9 i Kalmar kommun som uppnår
kunskapskraven i alla ämnen ska öka
Andelen ökar från 81 % till 82 % men vi når inte målet på 87 %. Se
ytterligare information i kap. D.1.2
Målet är delvis uppnått.
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Kalmar kommun ska bli en
av Sveriges 30 bästa skolkommuner.

Detaljerat mål: Kalmarkommuns elevers genomsnittliga meritvärde i år 9
ska öka
I år höjdes elevernas GMV inte så mycket mellan hösttermin och vårtermin som det brukar och vi landade på ett meritvärde på 217,8 poäng,
vilket gör att vi inte når målet på 224 poäng. Se ytterligare information i
kap. D.1.2
Målet är delvis uppnått.

Kalmar kommun ska bli en
av Sveriges 30 bästa skolkommuner.

Detaljerat mål: Andelen elever i år 6 i Kalmar kommun som uppnår
kunskapskraven i alla ämnen ska öka
I år nådde 82 % fullständiga betyg i åk 6. Se ytterligare information i kap.
D.1.2
Målet är inte uppnått.

Kalmar kommun ska bli en
av Sveriges 30 bästa skolkommuner.

Detaljerat mål: Kalmarkommuns elevers genomsnittliga meritvärde i år 6
ska öka
I år nådde årets 6:or ett meritvärde på 210,6 poäng vilket är en ökning
från förra årets 189 poäng men når inte målet på 232 poäng. Se ytterligare information i kap. D.1.2
Målet är delvis uppnått.

Kalmar kommun ska bli en
av Sveriges 30 bästa skolkommuner.

Detaljerat mål: Andelen elever i år 3 i Kalmar kommun som uppnår
kunskapskraven på nationella proven ska öka
2014 års sammanlagda siffra var 76 %. I år landade vi på 75 %. Det var
främst matematikprovet som sänkte resultatet. Se ytterligare information
i kap. D.1.2
Målet är inte uppnått.

FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET OCH MEDARBETARE
Kalmar kommun ska till
utrikes födda årligen erbjuda
cirka 150 praktikplatser.

Detaljerat mål: BoU ska till utrikesfödda årligen erbjuda 50 praktikplatser, vilket innebär att elever som deltar i SFI-undervisning erbjuds språkträningspraktikplatser inom Barn- och ungdomsförvaltningen
Praktiksamordnare (Komvux) har under 2015 ansökt om ca 30 språkpraktikplatser och 17 SFI-elever har fått språkpraktikplats i förskolor
och skolor. Förberedelser att matcha språkelev med rätt enhet görs av
praktiksamordnare. Periodvis krockar möjligheten att få praktikplats
med studenter på verksamhetsförlagd utbildning från Linnéuniversitetet.
Aktuella enheterna har tagit emot 1-2 SFI-elever på språkpraktik. Att nå
målet att hitta språkpraktikplatser handlar till stor del att lyckas med
matchning av SFI-elev och enhet i önskad tidsperiod. Förskola och skola
är positiva till att erbjuda språkpraktikplatser till SFI elever.
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Målet är delvis uppnått.

Kalmar kommuns verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad.

Detaljerat mål: I Kalmar kommun ska skillnaden minska mellan flickors
och pojkars genomsnittligameritvärde, genom att höja värdet mer för det
kön som presterat sämre.
Resultatet på vårterminens betyg visar att skillnaden mellan könen ökar
och att flickorna ytterligare dragit ifrån. Skillnaden är nu 26,4 poäng i åk
9. Detta är en tendens som vi kan se när meritvärdet är på våg uppåt att
de starka grupperna är de som höjer sina värden mest. Det är samma
tendenser för gruppen elever med högutbildade föräldrar som också
ökar mer i meritvärde än gruppen elever med lågutbildade föräldrar.
Under verksamhetsdialogerna har fokus legat på att hitta rätt även bland
de grupper av elever som inte har de bästa förutsättningarna enligt
SALSA-modellen.
Målet är inte uppnått.

Kalmar kommuns verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad.

Detaljerat mål: Under året har förskolan och fritidshemmen ökat förutsättningarna för alla barn att utveckla sina förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet
Vi ser fortfarande att det är skillnader i nationella proven i åk 3 mellan
flickor och pojkar. I svenska är det 4 % och i matematik är det 10 % till
förmån för flickor. Det varierar mycket mellan de olika enheterna.
Målet är delvis uppnått.

Sjukfrånvaron ska minska i
både förvaltningar och bolag.

Detaljerat mål: Sjukfrånvaron ska minska på helår
Sjukfrånvaron inom barn- och ungdomsförvaltningen följer nationella
trender och ligger något högre i år än föregående år. Till och med oktober månad hade förvaltningen en sjukfrånvaro på 5,85 % av arbetad tid
(jämfört med 5,43 % föregående år). I arbetet med att sänka sjukfrånvaron deltar förvaltningen i den kommungemensamma dialogen med
bland annat försäkringskassan, för att förbättra processen kring rehabilitering och arbetsmiljö. Inom förvaltningen har två enheter med särskilt
stort behov valts ut som pilotprojekt för att sänka sjukfrånvaron. Syftet
är att hitta goda exempel i detta arbete, för att sedan kunna sprida till
övriga förvaltningen. Arbetet med detta projekt kommer pågå under
2016.
Målet är inte uppnått.

EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER
Alla nämnder får i uppdrag
att genomföra aktiviteter för
att ytterligare förbättra service- och bemötandefrågor.

Mål: Vårdnadshavarna i Kalmar kommun som är nöjda med den förskola, skola, fritidshem som deras barn går på ska öka
I år var 90 % av vårdnadshavarna nöjda med fritids, 92 % nöjda med
skolan och 93 % nöjda med förskolans verksamhet. Detta är mycket bra
siffror.
Målet är delvis uppnått.
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Alla nämnder får i uppdrag
att genomföra aktiviteter för
att ytterligare förbättra service- och bemötandefrågor.

Detaljerat mål: Minst 95 % av eleverna och barnen ska vara nöjda med
sin skola respektive fritidshem.
I år var 84 % av eleverna nöjda med sin skola och 94 % nöjda med sitt
frididshem.
Målet är delvis uppnått.

Alla nämnder får i uppdrag
att genomföra aktiviteter för
att ytterligare förbättra service- och bemötandefrågor.

Alla nämnder får i uppdrag
att genomföra aktiviteter för
att ytterligare förbättra service- och bemötandefrågor.

Detaljerat mål: Vårdnadshavarna i Kalmar kommun som upplever att de
har inflytande på verksamheten i förskola respektive fritidshem ska öka
I år upplevde 91 % av vårdnadshavarna att de hade inflytande på förskolan och 81 % upplevde detsamma på fritidshemmen. Den kraftiga ökningen beror på att de som svarat vet ej helt är bortplockade ur statistiken. Trots denna förändring är det en ökning av andelen som anser att
de har inflytande på verksamheterna.
Målet är uppnått.

Detaljerat mål: Eleverna i Kalmar kommuns skolor som upplever att de
har möjlighet att påverka hur de lär sig saker ska öka.
I år upplevde 96 % av eleverna att de kunde påverka hur de lär sig. Målet
finns kvar i nämndens övergripande mål då det varierar mycket mellan
enheterna.
Målet är uppnått.

Alla nämnder får i uppdrag
att genomföra aktiviteter för
att ytterligare förbättra service- och bemötandefrågor.

Detaljerat mål: Barnen i Kalmar kommuns fritidshem som upplever att
de kan påverka vad de gör på fritidshemmet ska öka
I år upplevde 87 % av eleverna upplever att de kan påverka vad de gör
på fritidshemmen.
Målet är delvis uppnått.

Alla nämnder får i uppdrag
att genomföra aktiviteter för
att ytterligare förbättra service- och bemötandefrågor.

Detaljerat mål: Enligt Kalmar kommuns kvalitetslöften ska 95 % av alla
samtal till Barn- och ungdomsförvaltningen besvaras eller ska man få
besked om när personen man sökt är anträffbar
Här finns inte någon tillförlitlig statistik att bedöma emot.
Målet går ej att utvärdera
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Uppdrag
Uppdrag: Rektor ska prioritera frågan om behörighet i personalplaneringen, så att maximal behörighet uppnås.
Inför personalplaneringen skall full behörighet i undervisningen till läsåret 15/16 uppnås
Enheterna arbetar för att uppnå full behörighet men på vissa enheter har det inte kunnat genomföras.
Uppdraget är delvis genomfört.
Uppdrag: Förskolechefen ska implementera gemensam dokumentation på individnivå för överlämning från
förskola till förskoleklass
Implementeringen av gemensam dokumentationsmall har genomförts och ligger i Edwise. Än har inte alla
enheter använt sig av den vid överlämning så den inte var tillgänglig överallt när överlämning enligt rutin ska
ske.
Uppdraget är genomfört.

Uppdrag: Villkor i arbetslivet
Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Södermöre kommundelsnämnd på lämpligt
sätt informera om villkor i arbetslivet och arbetsrättsfrågor till de sista årskurserna i skolan. Samarbete kan ske
med Kalmarsunds gymnasieförbund.
Studie och yrkesvägledarna i BoU och Södermöre kommundel har redovisa hur den här informationen till
elever i de sista årskurerna har genomförts under ht 15 eller ska genomföras under Vt. 16.
Uppdraget är delvis genomfört.
Uppdrag: Service och bemötande
Alla nämnder får i uppdrag att genomföra aktiviteter för att ytterligare förbättra service- och bemötandefrågor.
Kommentar
Se egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter
Uppdraget är genomfört.

Uppdrag: Välfärdsbokslutet
Barn- och ungdomsnämnden samt förvaltningen fokuserar på de uppgifter som vi genom forskning vet är
avgörande för att elever ska lyckas och inte senare i livet bli marginaliserade. Se Ingvar Nilsson rapport från
2011 är du lönsam lille vän? en socioekonomisk analys av unga, skolmisslyckande och arbetsmarknad Institutet
för socialekologisk ekonomi.
Uppdraget är genomfört.
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C. Jämförelse med andra kommuner
C.1 Öppna jämförelser
I Öppna jämförelser grundskola
jämförs resultat och resursindikatorer på kommunnivå och omfattar
alla kommuner i Sverige. Möjlighet-

en till jämförelser av olika resultatoch resursindikatorer kan bidra till
kommunernas fortsatta utvecklingsarbete av grundskolan. Tabellen

visar ett urval av de mått som berör
skola och förskola.

Tabell C.1.1 Uttag ur Öppna jämförelser - Kalmar i jämförelse med liknande kommuner
(Liknande kommuner är Gotland, Östersund, Luleå, Norrtälje, Skövde, Karlskrona och Västervik)
Elever i åk. 9 som minst uppnått kunskapskraven för Godkänd i ämnesprovet i engelska, fristående skolor, andel
(%)
Elever i åk. 9 som minst uppnått kunskapskraven för Godkänd i ämnesprovet i engelska, kommunala skolor,
andel (%)
Elever i åk. 9 som minst uppnått kunskapskraven för Godkänd i ämnesprovet i matematik, fristående skolor,
andel (%)
Elever i åk. 9 som minst uppnått kunskapskraven för Godkänd i ämnesprovet i matematik, kommunala skolor,
andel (%)
Elever i åk. 9 som minst uppnått kunskapskraven för Godkänd i ämnesprovet i svenska (exkl. svenska som
andra språk), kommunala skolor, andel (%)
Elever i åk. 9 som minst uppnått kunskapskraven för Godkänd i ämnesprovet i svenska (exkl. svenska som
andraspråk), fristående skolor, andel (%)

2010

2011

2012

97,8

95,5

97,6 100,0

94,1 100,0

97,4

97,5

97,1

97,7

96,2

96,6

95,5

86,5

85,9

95,2

95,4

98,2

84,1

86,2

82,5

89,1

89,7

80,8

94,6

98,5

97,6

97,4

96,8

94,1

97,7 100,0

97,5

96,6

98,8

97,2

91,0

84,7

85,4

89,6

78,3

81,9

80,6

79,6

79,6

82,4

81,3

81,3

90

93

93

93
83

Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, fristående skolor, andel (%)

..

Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)

..

Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun, andel (%)

..
..
83,4

86,3

Elever i årskurs 5: Sammanvägt resultat - elevernas syn på skolan och undervisningen, andel (%)
Elever i årskurs 8: Sammanvägt resultat - elevernas syn på skolan och undervisningen, andel (%)

2013

2014

85

88

84

Elever/lärare (årsarbetare) i fristående grundskola i kommunen, antal

12,5

12,2

11,4

9,9

10,2

Elever/lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola, antal

11,2

11,3

11,1

11,0

11,6

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i fristående grundskola, (%)

69,5

76,6

77,9

77,7

84,9

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola, (%)

90,7

91,3

92,5

91,9

91,8

61

54

122

95

109

Sammanvägt resultat i grundskolan, lägeskommun, ranking
Elever i åk. 9, meritvärde fristående skolor i kommunen, genomsnitt (16 ämnen)

2015

241,0 243,2 227,8 225,1 229,5 224,1

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (16 ämnen)
206,2 206,7 201,3 202,9 206,9 210,6
Ofärgat värde innebär att ingen jämförelse med andra kommuner har kunnat göras eller gjorts ännu. Två prickar betyder att uppgiften är sekretessbelagd.
De 25 % som placerat sig högst

De 50 % som placerat sig i mitten

C.2 Kommunens Kvalitet i korthet (KKiK)

Kommunens Kvalitet i Korthet är ett
verktyg för att jämföra kommuner
med varandra och beskriva kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv. Kommunens Kvalitet i
Korthet drivs av Sveriges Kommuner och Landsting. För närvarande
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deltar 220 kommuner. Årligen undersöks kommunens kvalitet ur fem
perspektiv:
• Tillgänglighet
• Trygghet
• Information och tillgänglighet
• Effektivitet

De 25 % som placerat sig lägst

• Kommunen som samhällsutvecklare.
I följande tabell visas de mått som
avser förskola och skola och jämförelse med likande kommuner görs.

Tabell C.2.1 Uttag ur Kommunens kvalitet i korthet Kalmar i jämförelse med liknande kommuner
(Liknande kommuner är Gotland, Östersund, Luleå, Norrtälje, Skövde, Karlskrona och Västervik)
2010
Barn per årsarbetare i förskolan, antal

2011

2012

2013

2014

2015
5,3

5,3

5,2

5,3

5,2

5,3

111 659

119 981

128 496

133 438

134 078

4,2

4,3

4,3

4,3

54

56

80

83

78

80

70

68

40

77

73

74

Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, hemkommun, andel (%)
92,7
88,2
Ofärgat värde innebär att ingen jämförelse med kommuner andra har gjorts ännu.
Med lägeskommun avses elever i både kommunala och fristående skolor belägna i kommunen oavsett var de är folkbokförda.

89,8

89,5

89,7

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn
Personal i förskola, antal barn/heltidspersonal (närvarande)
Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)
Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, lägeskommun,
genomsnittlig andel (%)

De 50 % som placerat sig i mitten

De 25 % som placerat sig högst

De 25 % som placerat sig lägst

C.3 Jämförelsekommunerna (3KVH)
Kalmar har högre kostnader/barn i
förskolan än de andra kommunerna.
För Kalmars del så påverkas det
högre kostnadsläget av de senaste
årens utbyggnad av förskolelokaler
samt att gruppstorleken har minskat.
Kalmar har även fler anställda med
pedagogisk utbildning än de andra
kommunerna, en högre andel inskrivna barn samt erbjuder kvälls-,
helg- och nattomsorg.
I Kalmar tar varje dagbarnvårdare
hand om ca 6 barn medan snittet
för kommungruppen ligger på ett
barn lägre. Detta avspeglas i att
Kalmars kostnad per barn är lägre
än genomsnittet.
Kalmar har inte längre den högsta
kostnaden för särskolan, som var
fallet ett par år tillbaka, utan ligger
nu runt genomsnittet för gruppen.
Det är främst personalkostnaderna
som har minskat då elevantalet har
minskat. Även det faktum att antalet

elevassistenter har ökat och antalet
pedagoger minskat gör att kostnaderna minskar totalt sett, då de har
olika löneläge. Andelen elever i
träningsskolan har ökat, och detta
styr efterfrågan på elevassistenter/vårdare.
I grundskolan har kostnaden per
elev inte ökat för Kalmar jämfört
med 2013. Även om kostnaderna
har ökat så balanseras det av att
kostnaderna ska fördelas på fler
elever. Kalmars lägre kostnad i
jämförelse med de andra kommunerna beror på att vi lägger mindre
pengar på lokaler, måltider och
administration. Däremot lägger vi
mer pengar på kärnverksamheten
d.v.s. undervisning än de andra
kommunerna, vilket har varit fallet
sedan många år tillbaka.
Fritidshem och förskoleklass (och i
viss mån grundskolan) har ofta
tjänster som är delade mellan verk-

samheterna. Att kostnaderna för
dessa verksamheter varierar mellan
kommunerna kan bero på att man
t.ex. redovisar och fördelar personalens tjänstgöringsgrader i de olika
verksamheterna på olika sätt.
Vissa kommuner gör inte en uppdelning i sin redovisning utan schabloniserar de olika verksamheternas
kostnader när det är dags att lämna
statistik, varför talen inte alltid är
helt jämförbara. Därför är det bästa
sättet för att få en rättvisande jämförelse att jämföra sin egen kommun
över en viss period, och med genomsnittet för den kommungrupp
man tillhör.
Måttet för den så kallade integrerade
kostnaden för förskoleklass, fritidshem och grundskolan finns inte
längre att tillgå, därför är det borttaget i tabellen.

Tabell C.3.1 Kostnader per barn/elev 2014
(2014 års jämförelsetal är de senaste som finns. 2015 års siffror sammanställs under våren 2016 och publiceras av SCB/KOLADA)
Kostnad/barn eller elev 2014

Växjö

Kommunal förskola

119 600

136 600

132 600

129 100

132 600

130 100

132 900

Pedagogisk omsorg

161 700

107 200

126 900

113 400

121 400

126 120

123 700

Fritidshem

42 200

36 000

30 100

37 300

35 000

36 120

34 200

Förskoleklass

50 500

45 600

59 800

69 700

54 900

56 100

51 900

Grundskola

91 000

85 300

87 700

91 900

88 300

88 840

92 000

292 100

392 200

355 000

415 400

503 600

391 660

409 300

Särskola
Högst värde

Kalmar

Karlskrona

Kristianstad

Halmstad

Snitt gruppen

Större städer

Lägst värde
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D. Barn och utbildning
80 % av eleverna är

godkända i alla ämnen

88 % av eleverna är

behöriga till gymnasiet

217,8 poäng är det

genomsnittliga meritvärdet

D.1 Sammanfattning av måluppfyllelse i förhållande till mål i läroplan för
förskolan (Lpfö98) samt Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) och den utbildningspolitiska visionen
Hur väl nämnden har uppfyllt tilldelade budgetmål under året redovisas
fr.o.m. årsredovisning 2012 i kapitel
B. I följande kapitel redovisas hur

väl förskolor och skolor har nått
upp till de mål som finns uppsatta i
läroplanerna. Sammanställningen är
baserad på de verksamhetsuppfölj-

ningar som har lämnats från respektive förskola/skola och utifrån det
arbete som bedrivs centralt på förvaltningen.

Sammanfattning av måluppfyllelse i förhållande till mål i läroplan för förskolan (Lpfö98) samt Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11)
Lpfö 98 rev. 2010 Lpfö 98 rev.
Lpfö 98 rev.
Lpfö 98 rev.
Lpfö 98 rev.
Lpfö 98 rev.
Lpfö 98 rev. 2010
2010
2010
2010
2010
2010
Lgr 11
Lgr 11
Lgr 11
Lgr 11
Lgr 11
Lgr 11
Lgr 11
Lgr 11
Normer och
Kunskaper,
Barns och
Förskola,
Förskola,
Övergång
Bedömning
Förskolevärden
utveckling och
ungdomars
skola och
skola och
och samveroch betyg
chefens/Rektors
lärande
ansvar och
hem
omvärld
kan
ansvar
inflytande

D.1.1 Arbetet med normer och värden
FN:s Barnkonvention
Alla enheter har fått utbildning vid
vårterminens slut 2015. I förskolors
och skolors fortsatta arbete har ett
fördjupningsmaterial skickats till alla
enheter. Där finns möjlighet till
diskussion och reflektion, t ex i
arbetslag, på arbetsplatsträffar.
Viktigt är att barn och ungdomar
ska känna sig delaktiga i arbetet med
barnkonventionen.
Jämställdhets- och mångfaldsutvecklare
Centrala nätverksutvecklarna i jämställdhet och mångfald ska stödja
och inspirera och ge rådgivning i
enheternas jämställdhets- och mångfaldsarbete, utifrån verksamhetsmålen. Under året som gått har nätverksutvecklarna genomfört följande:
- Arbetat med uppdrag från rektor/förskolechef, som bl. a innehållit jämställdhetscafé, grundläggande
kunskap om jämställdhet och utbildning i makEQuality.
- Två fortbildningseftermiddagar för
enhetsutvecklare, om forskning och
framgångsfaktorer, samt föreläsning
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med Mia Heikkilä om könsskillnader och skolprestationer och orsaker
till det.
- Byggt upp en bank med inspirationsmaterial om jämställdhet och
mångfald till lärare, förskollärare
och fritidspedagoger i Edwise.
-Workshop i verktyget makEQuality.
-Informerat om lagändring om
Nationella minoriteter och Skolverkets utbildningsmaterial ”7 timmar
om Jämställt bemötande i förskolan”.
2016 fortsätter arbetet att inspirera
och ge rådgivning till jämställdhetsarbetet i förskola och skola och
medvetet arbeta med att främja
flickors och pojkars lika rätt och
möjligheter.
Enkäter
Under hösten genomfördes den
förvaltningsgemensamma enkäten
till elever och vårdnadshavare. Hela
resultatet går att läsa i broschyren
”Eleverna och vårdnadshavarnas
syn på verksamheten 2016”. Sammanfattningsvis kan sägas att våra
skolor, fritidshem och förskolor får

goda betyg när det gäller hur nöjda
eleverna och vårdnadshavarna är
med verksamheten. Det vi som
tidigare måste fortsätta arbeta med
gällande årskurs 6-9-skolorna är att
skapa lust att lära hos eleverna och
att eleverna upplever att kränkningar förekommer på skolorna. När det
kommer till årskurs 3-5-skolorna är
det även här att skapa lust att lära
hos eleverna som behöver förbättras, men även att eleverna svarar att
de inte vet hur det går för dem i
skolarbetet och inte heller vad de
ska kunna för att nå målen. I förskoleklass till årskurs 2 finns förbättringspotential som tidigare i
trygghetsarbetet samt till viss mån i
genusarbetet. När det gäller fritidshemsbarnens syn så är det även här
som tidigare att det både för förskoleklass till åk 2 samt för årskurs 3-5
finns behov av att i större utsträckning erbjuda möjlighet att arbeta
med skolarbete på fritidshemmet
samt att vi behöver utöka vad barnen kan välja att sysselsätta sig med
under fritidshemstiden. Inte heller i
Vårdnadshavarnas syn på grundskolan, fritidshemmen och förskolan

har det förändrast nämnvärt. På
grundskolan upplever vårdnadshavarna fortfarande att vuxennärvaron
på raster behöver förbättras, och på
fritidshemmen anger de att inflytan-

defrågorna behöver utvecklas samt
även fritidshemmens bidrag till att
barnen tar ansvar för skolarbetet.
Vårdnadshavare med barn på förskolan menar slutligen att även här

behöver inflytandefrågorna utvecklas samt dokumentationen runt det
enskilda barnet.

D.1.2 Arbetet med kunskaper, utveckling och lärande

I den utbildningspolitiska visionen
har arbetet med kunskaper, utveckling och lärande satts i fokus. Visionen säger att det strategiskt mål
för Kalmar kommun är att vi senast
2019 ska vara en av Sveriges allra
bästa skolkommuner och rankas
bland de 30 bästa skolkommunerna
i SKL:s öppna jämförelse.

Utvecklingslärare
Totalt finns nu 20 utvecklingslärare/pedagogiska handledare anställda (från 10 till 40 % del av
tjänst) med inriktning mot grundskolan. Ny tjänst fr.o.m. 1 juli 2015
var utvecklingslärare i teknik åk 1-9.
Ett byte har också skett på posten
som utvecklingslärare för NO åk 79. Typiska uppdrag under året har
för pedagogiska handledare varit
handledning av enskild pedagog
samt för ämnesutvecklare, utveckling av ämnesspecifik undervisning.
Samtliga 20 har även lett varsin
ämnesgrupp. Under året har utvecklingslärarna genomfört 23 observationer och uppdrag.
En ny utvecklingslärare, som är
ämnesansvarig i matematik, har
rekryterats till förskolan på 10 %.
Under 2015 har utvecklingslärarna
för förskolan genomfört 14 handledningsuppdrag. Dessa har varit av
varierad art. En del uppdrag har
handlat om utveckling av avdelningars organisation och pedagogisk
miljö, en del om pedagogisk dokumentation, andra som allmän handledning på grupp- eller individnivå.
Andra uppdrag som utvecklingslärarna ansvarar för är ledning av de
centrala ämnesgrupperna i matematik och svenska för förskolan samt
som handledare i Pedagogisk
dokumentationskurs.
Ämnesgrupperna
Ur minnesanteckningarna från ämnesgruppernas/pedagogiska utvecklingsgruppernas möten, kan utläsas
att mycket bra och adekvata diskussioner har förts. Grupperna har tagit

avstamp i resultaten från nationella
prov samt betygsstatik och landat i
konkreta förslag till åtgärder för att
öka barns och elevers lärande. På
sina håll slår fortfarande kritiken
igenom att för stort fokus läggs på
statistikuppgifter, trots information
om att detta är den enda möjligheten för huvudmannen att få ett samlat grepp om utfallet av undervisningen. Vissa grupper uttrycker
mycket tydligt att de önskar en
fortsättning för ämnesgrupperna.
De tyngsta argumenten som framförs är att gruppernas arbete har lett
fram, eller kommer att leda fram till
en samsyn kring goda undervisningsmetoder, en samsyn kring
bedömningar av elevarbeten och att
de två argumenten nyss nämnda
sammantaget leder till en större
likvärdighet i undervisningen.
PRIO
Under 2015 har Falkenbergsskolan
arbetat inom sina fyra utvecklingsområden:
Mötesstruktur,
Ämneslagsutveckling, Falkenbergsskolan - En skola och Organisation.
Förändringsledarna har funnits
tillhands som diskussionspartners
och genomfört utvärderingar.
Barkestorpsskolan beslutade sig
under hösten för att genomföra en
”lightversion” av PRIO. Ett första
informationsmöte hölls i vecka 44
och arbetet påbörjas i större skala
2016.
Forskning i samverkan med
Linneuniversitetet
Slutrapporten för: Lärande skolor
och förskolor i Kalmar kommun forskning och lokalt utvecklingsarbete i samspel, presenterades i november. Rapporten avslutas med
fem punkter som forskarna knutna
till projektet betraktar som särskilt
betydelsefulla för skolornas och
förskolornas fortsatta utvecklingsarbete:
1) Nödvändigheten av fortsatt fördjupad och kontinuerlig diskussion

mellan skolledning, förstelärare och
lärare, men också i vissa fall förvaltning kring fokus för det fortsatta
utvecklingsarbetet samt hur det ska
bedrivas och utvärderas.
2) Skapa förutsättningar och en
hållbar organisation för det fortsatta
utvecklingsarbetet där målet är att
detsamma ska bli en så naturlig del
av lärarnas arbete som möjligt.
3) Behovet av att rektorer och förskolechefer knyter någon form av
processtöd till sig, i form av t ex en
förstelärare, specialpedagog eller
arbetslagsledare. Med detta skapas
bättre förutsättningar för ett mer
hållbart utvecklingsarbete som inte
stannar av.
4) Fortsätt att samla in data om den
undervisning som elever/barn möter. Följ upp med pedagogiska samtal med ett tydligt fokus mot förbättring av undervisningen.
5) Skapa förutsättningar för rektorer
och förskolechefers lärande via
exempelvis kontinuerliga pedagogiska samtal där specifika frågor
som rör utvecklingsarbetet behandlas systematiskt. Med fördel bjuds
forskare med kompetens i det innehåll som står i fokus in i samtalet.

En delrapport inom följeforskningsprojektet - Implementeringen
av karriärlärarreformen - presenterades våren 2015. Fokus i rapporten
låg på styrning, ledning och organisation
av
förstelärare/utvecklingslärare och baserades på
intervjuer av rektorer och förstelärare/utvecklingslärare. Under hösten genomfördes en enkät riktad till
lärare på alla skolor för att undersöka inställningen till vilka effekter
införandet
av
förstelärare/utvecklingslärare haft på: måloch visionsarbete, kunskapsbas och
förståelse
för
undervisningen,
undervisningspraktik och kollegial
samverkan samt utvecklings- och
förändringsberedskap.
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Lära av varandra
Alla enheter arbetar på något sätt
med lära av varandra. Det är ett
stort antal olika aktiviteter som
enheterna har genomfört. På förskolan har pengarna bland annat
använts till föreläsningar och deltagande rikskonferenser samt utbyte
med andra förskolor på både lokal
och nationell nivå. På fritidshemmen har personalen bland annat
deltagit i rikskonferenser. För skolans personal har pengarna exem-

pelvis använts till tid för att genomföra utbyten inom den egna enheten
och utbyte med andra skolor på
nationell nivå. Skolorna har även
haft besök av andra lärare för att
utveckla verksamheten samt deltagit
i kompetensutveckling gällande
handledning.

Resultat årskurs 9 Kalmars
kommunala skolor
Nedanstående tabell visar elevernas

genomsnittliga meritvärde i kommunala skolor tillsammans med
jämförelsekommunernas och alla

för hela kommunen med deltagare
från flera förskolor (just nu 9 st.,
inkl. Södermöre). Förskolans utbildning - 2 kurser under läsåret, har
utgångspunkt i boken "Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan. Även en kvällskurs på en förskola, med samma
innehåll som ovanstående, pågår
under läsåret.

Barns språkutveckling
Utbildning i språkmedvetet och
språkstimulerande arbetssätt i form
av studiecirklar genomförs läsårsvis

skolor i riket för elever som har gått
ut årskurs 9 med ett slutbetyg.

Tabell D.1.2.1 Genomsnittligt meritvärde jämförelsekommuner
2011

2012

2013

2014

2015*

Kalmar

206,7

201,3

202,9

206,9

217,8

Halmstad

207,7

210,5

215,8

215,2

216,3

Karlskrona

200,4

195,3

199,4

207,1

208,3

Kristianstad

203,1

204,5

205,1

210,6

212,8

Växjö

204,4

203,9

208,6

209,9

216,6

Riket

207,7

211,4

213,1

214,8

224,7

*GMV beräknas från och med läsåret 14/15 på 17 ämnen istället för som tidigare 16 ämnen.

Det genomsnittliga meritvärdet är
högre i år då det redovisas på 17
ämnen istället för på 16 ämnen som
det gjorts tidigare år. I riket har den
förändringen inneburit en ökning
med 10 poäng av det genomsnittliga

meritvärdet. I Kalmar kommun har i
det genomsnittliga meritvärdet ökat
med drygt 10 poäng. Värdet ligger
nu över våra jämförelsekommuner,
vilket det inte har gjort tidigare år.
Kommunen ligger dock fortfarande

något under det modellberäkande
värdet. Kommunernas värden fluktuerar mer mellan åren, och ett skäl
till detta, menar Skolverket, är vårdnadshavares
utbildningsnivå.

Tabell D.1.2.2 Genomsnittligt meritvärde kön, utländsk bakgrund och föräldrarnas utbildningsbakgrund Kalmar kommun 20112015
2011

2012

2013

2014

2015

Genomsnittligt meritvärde för elever som lämnade grundskolan
GMV*

206,7

201,3

202,9

206,9

217,8

Genomsnittligt meritvärde per kön
Flickor
Pojkar

215,9
197,9

212,0
192,2

211,2
193,8

212,4
201,9

231,4
205,0

Genomsnittligt meritvärde för elever med utländsk bakgrund
Födda i Sverige
Födda utomlands

210,9
156,7

190,9
162,4

203,2
152,9

210,1
172,0

225,2
163,7

Genomsnittligt meritvärde för utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund
Förgymnasial utbildning

157,4

163,3

150,9

179,3

192,5

188,2

194,5

197,9

Gymnasial utbildning
Förgymnasial- och gymnasial utbildning**
Eftergymnasial utbildning

189,2
222,8

218,5

* GMV beräknas från och med läsåret 14/15 på 17 ämnen istället för som tidigare 16 ämnen.
* *Från och med 2015 är Förgymnasial och gymnasial utbildning sammanslagen.
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222,4

223,5

241,7

Tabell D.1.2.3 Genomsnittligt meritvärde per skola samt uppdelat på kön 2015
Varav

Genomsnittligt meritvärde
Samtliga

Barkestorpsskolan

Pojkar

Flickor

200,6

200,6

217,1

262,5

214,4

Falkenbergsskolan

235,7

Lindsdalsskolan

217,2

Kalmarsundsskolan

177,2

Vasaskolan

242,5

Funkaboskolan

236,6

Södermöreskolan

214,5

Kalmar

217,8

Riket

224,7

206,7

229,7

166,7

189,3

195,3

267,6

219,2

251,5

200,1

230,7

205,0

231,4

212,1

238,0

Tabell D.1.2.4 Genomsnittligt meritvärde per skola och uppdelat på föräldrarnas utbildningsbakgrund 2015
Samtliga

Förgymnasial och gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

Barkestorpsskolan

214,4

193,7

245,9

Falkenbergsskolan

235,7

199,7

249,0

Lindsdalsskolan

217,2

209,2

224,9

Kalmarsundsskolan

177,2

160,6

226,4

Vasaskolan

242,5

191,1

261,5

Funkaboskolan

236,6

219,1

247,6

Södermöreskolan

214,5

182,3

239,4

Kalmar

217,8

189,2

241,7

202,4

248,3

Riket

Som tidigare nämnts så är den faktor som har störst inverkan på hur
en elev klarar skolan vårdnadshavarnas utbildningsnivå. I Kalmar
kommun skiljer det 52,5 meritpoäng
mellan elever med vårdnadshavare
med eftergymnasial utbildning och
de med förgymnasial/gymnasial
utbildning. Det är drygt ett betygssteg i alla ämnen.

224,7

I resursfördelningssystem är denna
faktor den som ger högsta värdet
och därmed mer tilldelade medel.
Det finns sammantaget ett antal skäl
till
meritvärdesfluktuationerna;
förutom den mest avgörande, vårdnadshavarnas utbildningsbakgrund,
är kön liksom tiden i svensk skola
för elever med utländsk bakgrund
avgörande. För de senare talar det

sedan länge uttryckta behovet av en
god utbildning i modersmålet,
svenska som andraspråk och studiehandledning på modersmålet. Det vi
kan se i år när meritvärdet ökar är
att den högsta ökningen står de
elever som har goda förutsättningar
enligt SALSA, flickor och elever
med högutbildade föräldrar, för.

Tabell D.1.2.5 Faktiskt meritvärde och modellberäknat meritvärde* per skola 2011-2015
Faktiskt
meritvärde

2011
Modellberäknat
meritvärde

Faktiskt
meritvärde

2012

Faktiskt
meritvärde

2014
Modellberäknat
meritvärde

Faktiskt
meritvärde

2015
Modellberäknat
meritvärde

Barkestorpsskolan

193

198

182

201

189

Falkenbergsskolan

195

202

200

214,4

195

215

224

221

229

Lindsdalsskolan

216

229

220

232

235,7

243

212

220

211

Kalmarsundsskolan

221

206

225

212

227

217,2

237

201

184

Vasaskolan

213

221

202

186

178

179

194

184

177,2

179

202

215

220

219

207

216

242,5

Funkaboskolan

243

206

Södermöreskolan

223

199

216

210

212

208

228

236,6

232

Kalmar

208

208

192

205

203

212

203

215

214,5

232

207

211

201

208

203

-

207

-

217,8

Modellberäknat
meritvärde

2013
Faktiskt
Modellbemeriträknat
värde
meritvärde

Riket

208
211
213
215
224,7
*Modellberäknat meritvärde är det värde som tas fram med hjälp av SALSA värde och som beskriver vad eleverna borde prestera utifrån sina förutsättningar.
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Två skolor når över sitt modellberäknade värde, och det är Barkestorpsskolan och Funkaboskolan
med 20 respektive fem poäng. Kalmarsundsskolan och Vasaskolan

ligger i paritet med sitt modellberäknande värde. Två skolor ligger
långt under sina modellberäknade
värden och det är Lindsdalsskolan

och Södermöreskolan med 20 respektive 18 poäng.

Resultat nationella ämnesprov
åk 3
Tabellen nedan visar resultaten
(andelen elever som uppnått kravnivån i samtliga delprov) för genomförda nationella ämnesprov i
svenska och matematik för årskurs 3
i kommunens skolor. I svenska är
kommunens resultat 81 % (2014: 80
%) och för matematik är det 73 %
(2014: 76 %). I Svenska som andraspråk är resultatet sämre jämfört
med tidigare år 45 % (2014: 67 %).
Denna sammanräkning görs endast

för att se förändringar i resultat
mellan åren på en aggregerad nivå.
Nationellt vägs inte resultaten för
samtliga delprov samman och därför kan inte någon jämförelse göras
mellan Kalmar kommun och riket.
Däremot kan vi se att på delprovsnivå ligger Kalmar kommun
över rikssnittet på sex av sju delprov
i matematik, sju av åtta delprov i
svenska och sex av åtta delprov i
svenska som andraspråk. I de delprov som vi ligger läger än riket är
det i ett av proven i Sva som skill-

naden är två procentandelar och för
de övriga bara mellan 0,1-0,3 procentandelar.
Kalmar kommun genomför gemensam rättning av proven, se avsnitt
D.1.7 Arbetet med bedömning och
betyg. I denna rättning deltar ej
Södermöre kommundel vilket gör
jämförelse mellan skolorna i kommunen svårare. Detta gäller proven i
alla årskurser.

Tabell D.1.2.6 Resultat nationella prov i svenska och matematik Åk 3 år 2012 – 2015
2012*

2013*

2015**

Sv****

Ma

Djurängsskolan

34 %

56 %

79 %

100 %

***

75 %

93 %

***

61 %

71 %

***

Dörbyskolan

25 %

13 %

64 %

70 %

***

68 %

49 %

64 %

80 %

64 %

36 %

Falkenbergsskolan

33 %

73 %

71 %

52 %

***

80 %

92 %

***

82 %

43 %

***

Hagbyskolan

13 %

0%

88 %

94 %

***

55 %

58 %

***

42 %

35 %

Halltorpsskolan

38 %

23 %

***

77 %

***

45 %

73 %

73 %

82 %

Kalmarsundsskolan

22 %

6%

93 %

94 %

62 %

80 %

76 %

63 %

82 %

63 %

40 %

Lindsdalsskolorna

38 %

46 %

89 %

94 %

***

78 %

68 %

***

78 %

77 %

***

Lindöskolan

43 %

73 %

85 %

78 %

***

92 %

64 %

***

91 %

88 %

***

Ljungbyholmsskolan

32 %

68 %

74 %

45 %

***

97 %

69 %

90 %

64 %

Pårydsskolan

20 %

30 %

***

***

***

70 %

64 %

100 %

50 %

Rinkabyholmsskolan

59 %

68 %

95 %

95 %

***

78 %

82 %

91 %

79 %

Rocknebyskolan

18 %

32 %

63 %

56 %

***

100 %

73 %

89 %

81 %

Trekantenskolan

44 %

59 %

83 %

87 %

***

67 %

53 %

93 %

93 %

Tvärskogsskolan

50 %

40 %

83 %

83 %

***

73 %

91 %

83 %

83 %

Vasaskolan

52 %

14 %

72 %

96 %

***

92 %

98 %

***

78 %

84 %

***

Funkaboskolan

63 %

72 %

97 %

96 %

***

74 %

85 %

***

74 %

89 %

50 %

***

84 %

100 %

85 %

86 %

Ma

SvA

Sv

Ma

SvA

Sv

Ma

SvA

Åbyskolan
66 %
68 % 74 %
74 %
** uppgiften tagen ur SiRiS
** Uppgiften tagen ur procapita
***Uppgiften redovisas ej då den baseras på färre än 10 elever eller saknas helt.
**** Uppgiften inkluderar elever med Svenska som andraspråk (SvA)

Resultat nationella ämnesprov åk 6
Under 2015 genomfördes för fjärde
gången nationella ämnesprov i årskurs 6 i svenska, matematik, engelska och svenska som andraspråk.
För de naturorienterade och samhällsorienterade ämnena var det
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2014**

Sv***
*

tredje gången som nationella prov
genomfördes, dock genomförde inte
alla skolor i kommunen proven och
det finns inte heller någon nationell
statistik. I förhållande till riket i
ämnena svenska, matematik, eng-

***

***

elska och svenska som andraspråk
presterar eleverna i Kalmar kommuns som eleverna i riket eller
något bättre.

Tabell D.1.2.7 Resultat nationella prov i svenska, matematik och engelska Åk 6 2012-2015
2012
Sv

Ma

2013
Eng

2014

2015

Sv

SvA

Ma

Eng

Sv

SvA

Ma

Eng

Sv

SvA

Ma

Eng

Kalmar kommun

97 %

66 %

94 %

94 %

96 %

75
%

91 %

95 %

99 %

81 %

91 %

95 %

Riket

95 %

74 %

94 %

94 %

96 %

76
%

91 %

93 %

96 %

77 %

92 %

95 %

87 %

72 %

~100%

100 %

~100%
100 %

Barkestorpsskolan

64 %

68 %

62 %

100 %

**

~100% ~100% 100 %

**

Falkenbergsskolan

60 %

95 %

87 %

~100%

**

~100%

100 %

~100%

**

~100% ~100% 100 %

Hagbyskolan

57 %

65 %

73 %

100 %

**

**

**

~100%

**

100 %

~100% 100 %

~100%

Halltorpsskolan

64 %

91 %

100 % ~100%

**

100 %

~100% ~100%

**

100 %

100 %

~100% ~100%

Kalmarsundsskolan

60 %

57 %

43 %

~100% ~100%

88 %

92 %

~100%

**

82 %

~100% ~100%

82 %

77 %

90 %

Lindsdalsskolorna

81 %

71 %

86 %

~100%

**

92 %

92 %

~100%

**

91 %

~100% 100 %

**

100 %

~100%

Ljungbyholmsskolan

59 %

92 %

78 %

~100%

**

100 %

~100% ~100%

**

~100%

100 %

**

83 %

86 %

Pårydsskolan

48 %

83 %

96 %

~100%

**

100 %

100 %

~100%

**

~100% ~100% ~100%

~100% ~100%

Rinkabyholmsskolan

76 %

88 %

85 %

~100%

**

100 %

100 %

100 %

**

100 %

100 %

~100% ~100%

~100%

**

100 %

100 %

~100%

**

100 %

~100% 100 %

100 %

100 %

100 %

**

100 %

100 %

100 %

**

100 %

100 %

~100%

100 %

Rocknebyskolan

~100% ~100% ~100%
**

100 %

~100%

100 %

Trekantenskolan

92 %

71 %

100 %

Vasaskolan

79 %

81 %

92 %

90 %

**

~100% ~100% ~100%

**

~100% ~100% 100 %

~100% ~100%

Åbyskolan

69 %

75 %

88 %

100 %

**

100 %

100 %

100 %

**

100 %

100 %

~100% ~100%

Funkaboskolan

79 %

80 %

87 %

~100%

**

89 %

88 %

~100%

**

83 %

~100% ~100%

100 %

100 %
**

~100% ~100%

*för 2012 har skolverket meddelat hur beräkningen av andelen godkända på de nationella proven ska beräknas, vilket är på ett annat sätt än vad redovisningen tidigare gjorts. Den nya beräkningen innebär att eleven för att vara godkänd ska vara godkänd i varje delprov.
** Uppgiften redovisar ej i då den baseras på färre än 10 elever eller saknas uppgift helt.
~100 innebär att andelen med provbetyg F är mellan 1-4 stycken.

100 % måluppfyllelse

86 % - 99 % måluppfyllelse

Måluppfyllelse 85 % och mindre
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Betyg i åk 6
För andra gången läsåret 2013/2014 gavs betyg i årskurs 6. Den genomsnittliga betygspoängen i Kalmar kommun är
på totalen 13,2 (2014 12,9) för flickor var snittet 13,7 (2014 13,4) och för pojkar 12,3 (2014 12,2) För riket är samma
siffror 12,9 på totalen (Flickor 13,6 pojkar 12,2). Kalmar kommun ligger därmed lite över rikssnittet och ökar även
skillnaden något.
Tabell D.1.2.9 Andel med betyg A-E per ämne i årskurs 6
2013

2015

Flickor

Pojkar

Flickor

Pojkar

Flickor

Pojkar

Engelska

93 %

92 %

93 %

91 %

93 %

90 %

Matematik

91 %

94 %

92 %

88 %

92 %

90 %

~100%

97 %

96 %

91 %

98 %

95 %

Fysik

96 %

97 %

96 %

91 %

97 %

96 %

Kemi

~100%

96 %

95 %

90 %

97 %

95 %

97 %

~100%

~100%

93 %

97 %

93 %

Historia

~100%

95 %

~100%

92 %

96 %

94 %

Religionskunskap

~100%

97 %

96 %

92 %

97 %

94 %

Samhällskunskap

~100%

~100%

~100%

92 %

97 %

97 %

Svenska

~100%

94 %

97 %

93 %

97 %

95 %

74 %

67 %

~100%

~100%

78 %

70 %

Biologi

Geografi

Svenska som andraspråk
~100 innebär att andelen med betyg F är mellan 1-4 stycken.

Resultat - elever i obligatorisk
särskola
I den obligatoriska särskolan ges
normalt inte betyg utan att elever
eller deras vårdnadshavare så önsLikvärdig betygssättning
De nationella ämnesproven i åk 9
ska, enligt Grundskoleförordningen
(Skolförordningen fr.o.m. 1 juli
2011), bl.a. användas som stöd för
betygssättning. I nedanstående tabell
görs en jämförelse av måluppfyllelse
i de behörighetsgivande ämnena.
Det finns en god överensstämmelse
mellan elevernas slutbetyg i eng-
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2014

kar. De elever som är individintegrerade i grundskolan får ofta betyg i

de ämnen som eleverna har deltagit
i.

elska. Diskrepansen mellan provbetyg och slutbetyg som redovisas i
ämnet matematik är åter på en hög
nivå. I ämnet svenska är skillnaden
större än tidigare. Det är inte ovanligt att elever, som inte genomfört
ämnesproven i åk 9 eller inte nått
målen för att erhålla provbetyg i
dessa ämnesprov, ändå får ett slut

betyg i ämnena engelska, matematik
och svenska. Inom matematikämnet
har diskrepansen mellan slutbetyg
och provbetyg varit på en betydligt
högre nivå än i svenska och engelska. Även på riksnivå finns motsvarande diskrepans.

Tabell D.1.2.10 Resultat i nationella ämnesprov och slutbetyg vårterminen 2011-2015
Ämne
Svenska*

Matematik

Engelska

Biologi**

Kemi**

Fysik**

Geografi**

Historia**

Religionskunskap**

Samhällskunskap**

År

Andel elever som erhållit
slutbetyg år 9 (nått målen)

Andel elever som erhållit
provbetyg vid ämnesprov år 9 (nått
målen)

Diskrepans

2011

98 %

99 %

–1%

2012

97 %

98 %

–1%

2013

98 %

97 %

+1 %

2014

98 %

97 %

+1 %

2015

99 %

94 %

+5 %

2011

96 %

86 %

+10 %

2012

91 %

83 %

+8 %

2013

93 %

89 %

+4 %

2014

95 %

90 %

+5 %

2015

93 %

81 %

+12 %

2011

95 %

98 %

–3%

2012

94 %

97 %

–3%

2013

96 %

98 %

–2%

2014

95 %

96 %

–1%
–1%

2015

96 %

97 %

2012

94%****

85 % ****

2013

97 %

84 %

2014*****

96 %

99 %

2015

95 %

76 %

2012

85 %

67 %

2013

93 %

84 %

2014*****

95 %

92 %

2015

94 %

97 %

2012

90 %

92 %

2013

96 %

~100 %

2014****

96 %

79 %

2015****

95 %

86 %

2013

98 %

90 %

2014****

99 %

94 %

2015****

95 %

96 %

2013

94 %

82 %

2014****

96 %

***

2015****

94 %

86 %

2013

99 %

~100 %

2014****

97 %

91 %

2015****

95 %

97 %

2013

98 %

100 %

2014****

93 %

95 %

2015****
97 %
80 %
* elever med betyg i svenska som andraspråk ingår ej i ämnet svenska
**Från och med 2012 genomförs även dessa ämnen som nationella prov, dock inte på varje skola, så därför är underlaget mindre och ger ett osäkrare
resultat än för de tre andra ämnena, därför gör inte heller någon jämförelse mellan betyg på nationella prov och slutbetyg.
***ämnesprov i historia genomfördes ej på någon kommunal skola år 2014
**** Resultatet för provbetyg nationella ämnesprov prov tagna ur procapita
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Behörighet till gymnasieskolan
Nya behörighetsregler började gälla
fr.o.m. höstterminsintaget 2011. För
att vara behörig till ett yrkesprogram
fordrades minst betyget G i ämnena

svenska, matematik och engelska
samt fem övriga ämnen. Andelen
elever som slutade årskurs 9 våren
2015 och var behöriga till gymnasiet
var på riksnivå 86 %, en procenten-

het lägre än föregående år. Motsvarande värde för Kalmar kommuns
grundskolor var 88 %, en procentenhet lägre än föregående år.

Tabell D.1.2.11 Behörighet till gymnasieskolan 2011-2015

Nått målen i
samtliga ämnen

Behöriga
2011

2012

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

Barkestorpsskolan

83 %

76 %

83 %

75 %

78 %

79 %

59 %

73 %

70 %

72 %

Falkenbergsskolan

100 %

100 %

~100 %

~100 %

~100 %

94 %

95 %

93 %

87 %

89 %

Lindsdalsskolan

100 %

~100* %

94 %

94 %

~100 %

90 %

88 %

86 %

88 %

89 %

90 %

76 %

75 %

78 %

66 %

77 %

75 %

69 %

70 %

53 %

Kalmarsundsskolan
Vasaskolan

100 %

90 %

~100 %

~100 %

~100 %

84 %

80 %

80 %

89 %

83 %

Funkaboskolan

92 %

84 %

86 %

88 %

91 %

86 %

71 %

79 %

76 %

85 %

Södermöreskolan

90 %

88 %

93 %

91 %

91 %

84 %

83 %

87 %

85 %

89 %

Kalmar

92 %

87 %

89 %

89 %

88 %

85 %

78 %

82 %

81 %

80 %

Riket
88 %
88 %
~100 innebär att färre än fyra elever ej var behöriga.

88 %

87 %

86 %

84 %

77 %

77 %

77 %

77 %

Vid analys av ovanstående tabellresultat kan konstateras att spridningen mellan Kalmars skolor år 2015 är
nästan 34 procentenheter (2014: 25

procentenheter) när det gäller andelen elever behöriga till gymnasiet.
Flest elever som nådde målen i
samtliga ämnen hade Falkenbergs-

skolan och Vasaskolan och Lindsdalsskolan. På Vasaskolan och Falkenbergsskolan återfanns även det
högsta genomsnittliga meritvärdena.

Naturvetenskap och Teknik för
Alla (NTA)
Under ht-2015 har ytterligare två
skolor påbörjat arbete med NTA
(Natur och teknik för alla). Totalt
arbetar 8 skolor kontinuerligt med
NTA i årskurs F-6. Under året har
också arbetet med NTA i förskolan
påbörjats genom att Djurängens
förskola nu deltar.

matik genom att stärka och utveckla
undervisningens kvalitet. För att
stödja rektorer att aktivt bidra till
fortbildningens genomförande ingår
också utbildning av rektorer vars
lärare deltar i fortbildningen. Till
fortbildningen finns en webbplats
som innehåller bland annat matematikdidaktiskt stödmaterial. Innehållet
i stödmaterialet utgår från läroplanerna samt kurs- och ämnesplanerna i matematik för de berörda skolformerna och beaktar aktuell och
relevant forskning samt analyser av
de svenska resultaten i de senaste
nationella och internationella undersökningarna.

del av statsbidrag samt med egna
medel.

Matematiklyftet
Kalmar kommun har fått statsbidrag
för fyra matematikhandledare på 20
% var för läsåret 2015-2016 i grundskolan. Totalt antal deltagande lärare
är 84 stycken, fördelade på Falkenbergs-, Rockneby-, Rinkabyholms-,
Esplanad- och Kalmarsunds- och
särskolan. I de stadieindelade grupperna ingår även pedagoger från
förskoleklass, även om inte statsbidrag utgår för dessa deltagare. Matematiklyftet är en didaktisk fortbildning för lärare som undervisar i
matematik. Den har sin utgångspunkt i kollegialt lärande där lärare,
med stöd av matematikhandledare,
tillsammans utvecklar undervisningen. Syftet med Matematiklyftet är att
öka elevers måluppfyllelse i mate-
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Läslyftet
Under hösterminen har Vasaskolan
och Lindsdalskolorna gått på Skolverkets satsning Läslyftet. 14 handledningsgrupper ledda av handledare
träffas varje vecka och följer skolverkets material som finns tillgängligt i läs- och skrivportalen. Den,
liksom matematiklyftet har sin utgångspunkt i kollegialt lärande där
lärare, med stöd av handledare,
tillsammans utvecklar undervisningen. Satsningen finansieras till viss

Slöjdlyftet
Under ht- 2015 påbörjade 27 slöjdlärare slöjdlyftet som utgår från
Skolverkets
fortbildningsmaterial
om bedömning i slöjd. Deltagande
slöjdlärare är fördelade i tre handledningsgrupper som träffas varannan vecka under ledning av utvecklingsläraren i slöjd.
Lovskola
Kalmar kommun har sökt och beviljats statsbidrag på 148 tkr. Dessa
medel har möjliggjort finansiering
av lovskola via nämndens strategiska medel för elever på mellanstadiet, samt under sportlovet simskola. Lovskola har genomförts
under sportlovet, påsklovet samt en
vecka i början av sommarlovet.
Dörbyskolan, Funkaboskolan och
Kalmarsundsskolan har ansvarat för
lovskola för årskurserna 4 och 5.
Kalmarsundsskolan, Funkaboskolan
och Barkestorpsskolan har organiserat lovskola för årskurserna 6 till 9.
Under 2015 deltog totalt 362 elever
i de olika lovskolorna, en ökning

med 54 elever jämfört med 2014.
Fördelningen mellan lovskolorna
blev följande: sportlovsskola 145

elever, påsklovsskola 146 elever och
sommarskola 71 elever. Måluppfyl-

D.1.3 Arbetet med ansvar och inflytande
Arbetet med barns och ungdomars
ansvar och inflytande utgår från
FN:s barnkonvention och förskolans och skolans läroplaner. Barnkonventionens artikel 12 ger barn
och unga rätt att föra fram sina
åsikter i alla beslut som rör dem och
deras åsikter ska tillmätas betydelse
efter ålder och mognad. BO menar
att artikeln inte enbart tar sikte på
sådana beslut som rör det enskilda
barnets personliga situation, utan
också innebär att barnen ska ges ett
reellt inflytande över beslut i
närmiljö- och samhällsfrågor. Även
arbetsmiljölagen reglerar barns och
anställdas rätt till inflytande över sin
egen arbetsmiljö.
Barnpanel
I en barnpanel möts elever och
politiker, i en dialog, och elever får
möjlighet att ställa frågor och diskutera delaktighet och inflytande i

skolan. Inför barnpanelen sker
förberedelse, i klassråd och elevråd.
Enligt styrdokument ska elever och
vårdnadshavare kunna ha inflytande
i verksamheten:
FN:s barnkonvention artikel 12
”Varje barn har rätt att uttrycka sin
mening och höras i alla frågor som
rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas
i förhållande till barnets ålder och
mognad.”
Skollagen 4 kap 9 § ”Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att
vidareutveckla utbildningen och
hållas informerade i frågor som rör
dem.”
Skollagen 4 kap 10 § ”Elevföreträdare och övriga elever ska ges tillfälle att under skoltid behandla
frågor av gemensamt intresse.”
Skollagen 4 kap 12 § ”Vårdnadshavare för barn i förskolan och för
elever i förskoleklassen, grundsko-

D.1.4 Arbetet tillsammans med hemmen
På huvudmannanivå ges enheterna
stöd i programmet Edwise som är
en informationskanal till vårdnadshavarna. Här finns exempelvis möjlighet att sjukanmäla sitt barn och få
hem information om eventuell
frånvaro. Under året har förskolorna arbetat med att utöka kunskaperna i Edwise för att förbereda
för att förskolorna ska arbeta i Edwise gentemot föräldrarna.

Alla enheter understryker i verksamhetberättelserna att det är av
stor vikt med en god kommunikation mellan hem och skola. Ett gott
samarbete mellan förskola, skola,
fritidshem och vårdnadshavare
handlar till stor del om att personalen har ett positivt förhållningssätt
till vårdnadshavarna. Att skapa ett
förtroendefullt klimat, en tillit mellan personal och vårdnadshavare.

Former för föräldramöten liksom
dess innehåll diskuteras och utveckling och förändringar sker. Verksamheterna beskriver även hur de
försöker synliggöra de rutiner (exempelvis likabehandlingsplaner) och
regler som gäller på skolan, vad
verksamheterna förväntar sig av
hemmet och vad hemmet kan förvänta sig av verksamheten.
Brukar-/föräldraråd finns i någon
form, t.ex. fysiska möten eller digital
form, i alla verksamheter. Några
enheter har provat webbaserade
enkäter och/eller föräldrapaneler via
e-post för att samla in synpunkter
på verksamheten. Engagemanget
och deltagandet från vårdnadshavare varierar och enheterna funderar
ständigt över nya former för arbetet
tillsammans med hemmen och
innehållet i detsamma.
Förskolor och fritidshem visar på
extra goda kontakter mellan hem

lelsen utifrån elevernas studieplaner
uppnådde 76 %.

lan, grundsärskolan, specialskolan,
sameskolan och fritidshemmet ska
erbjudas möjlighet till inflytande
över utbildningen.”
Barnpanel 2015 genomfördes den
16 september och 29 elever från tio
skolor träffade barn- och ungdomsnämndens politiker för att diskutera
frågorna:
1) Vad innebär det att elever/vårdnadshavare har inflytande i
verksamheten? Inga tydliga synpunkter kom fram.
2) Vilka forum finns för elevers/vårdnadshavares inflytande i
verksamheten?
Samtliga
skolor/elever nämner här klassråd och
elevråd.
3) Vilka områden är möjliga för
elever/vårdnadshavare att ha inflytande över? Eleverna svarar bl. a
elevens val, regler på raster och i
matsalen.

och skola. En fördel de har är att
vårdnadshavare och personal möts
naturligt vid ”hämtning och lämning” av barnen. Man använder
även digitala fotoramar, informationspärmar, ”bloggar” med flera
metoder, för att understödja kommunikationen mellan hem och förskola/fritidshem.
Loggböcker, vecko- eller månadsbrev och liknande används allmänt
för att säkerställa en god kommunikation mellan lärare och hem. På
några skolor har det skapats klassvisa ”bloggar” för att hemmet ska få
mer information om vad som pågår
på skolan och inom ämnena. Många
rektorer använder sig av informationsbrev och enhetens hemsida för
att informera hemmen om skolans
aktiviteter, rutiner och läget i verksamheten.
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D.1.5 Arbetet med övergång och samverkan
Rutiner
Rutinerna för övergång beskriver
hur, vad och när överlämningar ska
ske mellan förskola och förskoleklass samt mellan förskoleklass och
årskurs 1. Syftet med dessa rutiner
och gemensamma överlämningsdo-

kument är att övergångarna ska ske
på ett likvärdigt sätt inom och mellan alla enheterna i Kalmar. De ska
beskriva barnets och elevens utveckling och lärande samt vilka
förutsättningar som förskolan/
förskoleklassen har bidragit med i

D.1.6 Arbetet med lärandet i omvärlden

Hållbara kliv
En arbetsgrupp bestående av förskollärare och lärare, från grundskolans alla stadier, samt representanter
för kommunala bolag arbetade
under läsåret 12-13 fram ett antal
dokument som döptes till: Planer
för ämnesövergripande arbetssätt.
Planerna är i mångt och mycket rena
utdrag ur läroplanerna och framförallt kursplaneinnehåll från Lgr 11.

De (fem) hittills framtagna planerna
berör arbetsområdena: Konsumtion,
Energi/Teknikutveckling, Hälsa och
livsstil, Grundläggande värden Mänskliga
rättigheter/Barnkonventionen/Medier och
kommunikation samt Bevara mångfalden.
Under våren 2015 bestämde sig ett
fåtal lärare, på två av kommunens
skolor, för att arbeta med planen

lärandet. Dokumenten har hanterats
i pappersform av de flesta men
några enheter har också arbetat via
Edwise, där dessa dokument nu
kommer att finnas tillgängliga för
alla enheter.

Energi/Teknikutveckling
under
nästkommande läsår.
Under hösten 2015 anslöt ytterligare
en skola till idén att arbeta med
planer för ämnesövergripande arbetssätt. Denna skola kommer under vårterminen 2016 arbeta, över
alla årskurser, med Konsumtion (Åk
1, 4 och 7), Hälsa och livsstil (Åk 2,
5 och 8) och Energi/ Teknikutveckling (Åk 3, 6 och 9).

D.1.7 Arbetet med bedömning och betyg
Gemensam rättning
Gemensam rättning av de 12 ämnesproven har i år genomförts under en period på ca 7 veckor. Rättningen av ämnesproven i NO och
SO har skett enligt modellen med
kortare rättningsperiod och fler
lärare som rättar. Totalt sett har ca
190 lärare deltagit i rättningen, vilket
lett till mycket god spridning av
bedömningskompetensen. All rättning har genomförts i interna lokaler på Barkestorpsskolan. I samband
med rättningen har deltagarna gjort
en analys av resultat. Analysen återkopplades till ämnesgrupperna som

sedan arbetar vidare med de utvecklingsområden som framkommit. En kortfattad analys av varje
skolas framgångsfaktorer och förbättringsområden gjordes också
under den gemensamma rättningen
och denna delgavs skolan.
Pedagogisk dokumentationskurs
För fjärde läsåret genomförs kursen
i pedagogisk dokumentation för
förskollärare i förskolan. Syftet är att
pedagogerna får kunskap och verktyg till att observera, dokumentera,
reflektera och analysera barns och
pedagogers lärande i syfte att utveckla, utvärdera och förändra sin

D.1.8 Arbetet med förskolechefens/rektors ansvar
Information
om
förskolechefen/rektors ansvar finns under
övriga rubriker i kapitlet.
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pedagogiska praktik - som en del i
det systematiska kvalitetsarbetet.
Tidigare läsårs kurser har utvärderats av kursdeltagarna inför avslutningen och har sedan analyserats av
deltagare och förskolechefer. Program och innehåll har därefter justerats. Genom utvärderingarna ser vi
också att pedagogisk dokumentation, som verktyg, idag används av
samtliga förskolor. Kursledare är
utvecklingslärare/pedagogisk handledare för förskolan. Vid denna
omgång deltar 65 st. i två parallella
grupper. Varje grupp träffas vid 8
kurstillfällen som genomförs under
en hel arbetsdag.

E. Personal
59 fler medarbetare än
2014

31 % av de anställda

29 081 kr är medellö-

hade ingen frånvaro 2014

nen i förvaltningen

E.1 Personalsammansättning

Tabell E.1.1 Tillsvidareanställda personer exkl. vilande tjänster, den 31 december barn- och ungdomsnämnden
2012

2013

2014

2015

561

561

573

597

7

4

4

3

Fritidshem

94

99

103

106

Förskoleklass

36

36

38

36

Förskola
Pedagogisk omsorg

Grundskola

522

508

506

523

Varav övriga (elevhälsapers, vaktmästare, bibliotekarie)

50

45

47

53

Särskola inkl. fritidshem för särskolan

33

29

32

42

Skolor och förskolor

74

80

83

82

förvaltningskontoret

18

19

19

18

Totalt antal personer

1346

1337

1363

1414

Totalt antal årsarbetare

1299

1295

1324

1383

Ledning och administration

Antalet tillsvidareanställda har mellan mätpunkten 31 december, ökat
med 51 personer sedan föregående
år. Med ökade tjänstgöringsgrader
för alla tillsvidareanställda är ökningen 59 årsarbetare.
Schemalagda arbetstimmar i verksamheten för alla anställningsformer, inklusive timanställning, fyllnads- och övertid, ökar jämfört med
år 2014.

E.2 Personalplanering

Under år 2015 annonserades förvaltningen ut 277 tjänster (inklusive
omannonseringar). 151 tjänster
gällde läraruppdrag i grundskolan
(varav
29
avsåg
speciallärare/specialpedagoger), 78 tjänster
gällde förskola och 24 tjänster fritidshem.
Av samtliga utannonserade tjänster
var 75 % tillsvidareanställningar och
25 % tidsbegränsade anställningar.
Detta är en ökning av andelen tillsvidareanställda. Föregående år var

År 2015 var 97 personer anställda
på deltid, det motsvarar 7,4 % av
totalt tillsvidareanställd personal, en
minskning från 2014 med en procentenhet. Inför höstterminen 2013
erbjöds i princip alla anställda heltidsanställning, så orsaken till de
som idag är deltidsanställda är att
man har en sjukersättning på deltid
eller man önskar inte arbete på
heltid.

Åldersfördelningen för tillsvidareanställda i barn- och ungdomsförvaltningen följer i stort samma fördelning som gäller för samtliga anställda i kommunen.
Medelåldern i hela förvaltningen är
46,2 år. Medelåldern i grundskolan
är 48,1, förskolan 43,7 och fritidshemmen 45,9 år. För närvarande är
58 % av de tillsvidareanställda under
50 år.

motsvarande andel 59 % av de
utannonserade tjänsterna. Då det
varit svårt att rekrytera förskollärare
samt lärare med vissa behörigheter
till vikariat de senaste åren, har
förvaltningen medvetet ökat andelen tillsvidareanställningar. Eftersom
prognoser gällande barn- och elevantal samt pensionsavgångar visar
på ett stort framtida rekryteringsbehov, är detta en given åtgärd. En
högre andel tillsvidareanställningar
innebär också bättre anställnings-

villkor och att Kalmar kommun
upplevs vara en attraktivare arbetsgivare, vilket är avgörande för den
framtida komptensförsörjningen.
Ytterligare en insats som gjorts
under året för att främja komptensförsörjningen är att samordna rekryteringsarbetet av förskollärare och
till viss del lärare. Det har medfört
att vi mer effektfullt kunnat marknadsföra tjänsterna. Även gällande
förvaltningens övriga tjänster har vi
under
året
utvecklat
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marknadsföringen, både internt och
externt. Exempel på detta är att vi i
högre utsträckning använt nya kanaler, i form av bland annat sociala
medier. Vi har också utvecklat samarbetet med Linnéuniversitetet, i
syfte att främja den framtida komptensförsörjningen.
Till korta vikariat i både för- och
grundskola är tillgång på utbildad

personal mycket begränsad. Antalet
vikarier (månadsanställda för vikariat eller AVA) motsvarade cirka 81
årsarbetare år 2015. Jämfört med år
2014 är det en minskning med cirka
14 årsarbetare.
Löner för timvikarier motsvarar
cirka 15,2 miljoner. Totalt motsvarar
anställning av timvikarier cirka 53
årsarbetare, vilket är en ökning med

cirka 5 årsarbetare jämfört med
föregående år.
Under året slutade 33 medarbetare
på grund av pension eller sjukersättning och 40 medarbetare med anledning av uppsägning på egen
begäran.

E.3 Frånvaro
Tabell E.3.1 Sjukfrånvaro barn- och ungdomsförvaltningen, alla anställningsformer
Sjukfrånvaro
Därav sjukfrånvaro 59 dagar eller mer

Sjukfrånvaron i Barn- och ungdomsförvaltningen följer i stort
samma utveckling som gäller för
samtliga tillsvidareanställda i Kalmar
kommun. Sjukfrånvaron motsvarar
5,47 % av ordinarie arbetstid för alla
anställningsformer. Detta är en
marginell minskning mot året innan.
Andel sjukfrånvaro på 60 dagar eller
längre var 44,2 % av den totala
sjukfrånvaron. Året innan var motsvarande andel 44,7 %, dvs. andelen

2011

2012

2013

2014

2015

4,6 %

5,0 %

5,4 %

5,6 %

5,5 %

39,7 %

42,2 %

46,9 %

44,7 %

44,2 %

är
förhållandevis
konstant.
Det har inte skett några större förändringar i sjukfrånvaron mellan
2014 och 2015 som är relaterad till
anställdas ålder.
Kvinnors sjukfrånvaro är totalt sett
högre än männens. En del av förklaringen går att spåra till vilken verksamhet man arbetar i; dvs. förskolan
(där andelen kvinnor är högre) har
högre sjukfrånvaro än grundskolan

(där andelen kvinnor inte är lika
hög).
Ungefär var tredje anställd har ingen
sjukfrånvaro alls under det gångna
året.
Genom det systematiska arbetsmiljöarbetet vid enheterna, försöker
man påverka den arbetsrelaterade
sjukfrånvaron.

Tabell/Diagram E.3.2 Sjukfrånvaro per månad 2015 barn- och ungdomsnämnden

E.4 Rehabilitering

Även med förbättring av förebyggande insatser, arbetsmiljö och
rehabiliteringsarbete, är det en stor
del av sjukfrånvaron som cheferna
har svårt att påverka. Förvaltningen
ser ökade svårigheter att passa ihop
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erbjudande om arbetsuppgifter
inom kommunens verksamhet med
den sjukskrivnes arbetsförmåga och
kompetens.

Förvaltningen har under året arbetat
med att vara observanta på upprepad korttidsfrånvaro och följa rutin
om hänvisning till hälsosamtal hos
kommunhälsan, förbättra chefernas
dokumentation av analys, orsak och

åtgärder med anledning av sjukfrånvaron i ADATO samt att arbeta
mer aktivt för att hitta lösningar för
personer med långtidssjukskrivning i

E.5 Löner och övertid

Utfall av lönerevision har följt de
ramar som centrala avtal har angett
och de riktlinjer som personaldelegationen lokalt angivit, vilket medfört satsningar på lärarlöner.
Medellönen för tillsvidareanställda i
förvaltningen har ökat med 3,0 %

form av återgång i tjänst till annat
arbete. Under hösten 2015 fick
förvaltningens chefer utbildning i
föreskriften ”Organisatorisk och

social arbetsmiljö”, som arbetsmiljöverket har tagit fram i syfte att
minska den arbetsrelaterade ohälsan.

till 29 081 kr. Medellönen per månad är för alla befattningsgrupper
inom:
Förskola
26 657 kr
Fritidshem
27 548 kr
Grundskola
30 702 kr
Särskola
27 748 kr

Det totala antalet timmar för övertid
och fyllnadstid har ökat mellan år
2014 och 2015 med cirka 2 600
timmar, motsvararande 1,4 årsarbetare. 2015 har övertid och fyllnadstid motsvarat 12 årsarbetare totalt.
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F. Ekonomi
99,1 % av budget 2015
förbrukades

61 % av skolorna och

7,6 mkr resultat 2015

förskolorna höll budget

F.1 Barn- och ungdomsnämnden resultat 2015
Tabell F.1.1 resultat barn- och ungdomsnämnden driftbudget 2015 (tkr)
Utfall

Resultat

289 476

291 822

– 2 346

Fritidshem

34 337

32 172

2 165

Förskoleklass

15 792

15 433

359

426 712

419 577

7 135

Särskola inkl. fritidshem

21 847

22 700

– 853

Lokal ledning och administration

61 249

62 021

– 772

Central ledning och administration inkl. nämnd

44 510

42 554

1 956

893 923

886 278

7 645

Förskola

Grundskola

TOTAL
Ingående Resultatutjämningsfond 2015

14 842

Utgående resultatutjämningsfond 2015

22 486

Barn- och ungdomsnämndens driftbudget ger ett överskott på 7,6 mkr
inkl. justeringar av barn- och elevantalet. Under året har justeringar
gjorts med +6,3 mkr för fler barn i
förskola och +3,5 mkr för fler barn
i fritidshem, jämfört med ursprunglig tilldelade ram. Inom grundskolan
har justering gjorts med +7,7 mkr
för fler elever.
Den utgående resultatutjämningsfonden ökar till 22,5 mkr vilket
motsvarar 2,5 % av den totala budgeten inför 2016.
Kommentarer till utfallet för
bokslut 2015
Förskoleverksamheten inkl. pedagogisk
omsorg och fristående förskolor ger ett
totalt underskott på 2,3 mkr.
Avgifterna som föräldrarna betalar
för barnen i förskolorna blev 1 mkr
lägre än planerat. Föräldrarnas inkomstökning blev något lägre än
vad planeringen byggde på.
Den kommunala förskoleverksamheten ger ett underskott på -3,6 mkr
pga. att det ökade schemasnittet
jämfört med budget ej kompenseras.
Detta underskott ligger på centralt
konto, d.v.s. det drabbar inte förskolornas ekonomi direkt. Schema-
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Budget

snittet hamnade på 33,5 timmar per
vecka och barn. Det är 0,6 timmar
mer än budgeterat. År 2014 var
schemasnittet i genomsnitt 33,3
timmar så en avmattning i ökningen
mellan åren kan skönjas. Dock var
ökningen mot budgeten stor även
då, plus 1,1 timme.
De flesta förskolor uppvisar positiva
resultat för året, vilket är en följd av
att de flesta har haft fler barn och
högre schemasnitt än planerat. Totalt har förskolorna ett överskott på
2,3 mkr varav 1,3 mkr OBomsorgen.
Fritidshemmen ger ett överskott på 2,2
mkr totalt. Personalkostnader ger ett
överskott på 1,3 mkr. Ökat
barnantal i denna verksamhet
medför inte automatiskt en ökad
bemanning, vilket såklart skulle
innebära högre kostnader. Övriga
kostnader såsom fortbildning och
förbrukningsmaterial ger ett överskott på 0,2 mkr. Avgifterna som
föräldrarna betalar blev 0,7 mkr
högre än planerat.
Förskoleklassverksamhetens personalkostnader ger ett överskott på 0,4
mkr.

Grundskolan ger ett överskott på 7,1
mkr. Överskottet består till största
del av lägre utbetalningar till de
fristående skolorna än planerat, 6,9
mkr. Friskolorna har haft färre
elever än de planerade för i budget.
Det är främst Thorén framtid (f.d.
Karl-Oskarskolan) som har en
elevminskning på ca -40 elever mot
planerat antal.
På totalen ger de kommunala skolornas personalkostnader ett underskott på -4,0 mkr, vilket till största
del beror på möjligheten att periodisera (föra över till 2016) större delen
av statsbidraget för lågstadiesatsningen. Kommunala skolor visar
vidare ett överskott på elkostnader,
2,5 mkr, vilket beror låga elpriser
under ett antal år i kombination
med försiktig ekonom som räknat
upp planerad kostnad för mycket.
Central elevhälsa visar ett överskott
på 0,7 mkr, vilket också det avser
periodisering av statsbidrag. Även
fortbildning visar ett överskott på
1,0 mkr.
Särskolan inkl. fritidshem ger ett underskott på 0,9 mkr jämfört med
budget.. Underskottet beror på att
man utökat sin personal inom elevhälsa
med
fler elevassisten-

ter/vårdare, utefter det behov verksamheten har krävt.
Den lokala administrationen ger ett
resultat på minus 0,8 mkr mot budget. IT-relaterade kostnader överskred budget med 0,5 mkr. Resterande 0,3 mkr beror på något högre
kostnader för förbrukningsinventa-

rier

och

material

än

planerat.

Den centrala administrationen ger ett
överskott på 2,0 mkr. 1,0 mkr av
förvaltningschefens
strategiska
medel är ej förbrukade. Det centrala
kontot för IT-utrustning ger ett
överskott på 0,6 mkr eftersom
kommunens IT-enhet har övergått

till ett leasingsystem mot förvaltningarna. Tidigare köpte förvaltningarna datorer. Årets planerade
kostnader sprids därmed ut på flera
år. Andra centrala IT-kostnader för
olika system och utveckling av dessa
bidrog med ett överskott på 0,4
mkr.

Tabell F.1.2 Enheternas resultat och utgående resultatutjämningsfonder 2015 (sorterade efter förändringens storlek)
Enhet
ROCKNEBYSKOLAN
FÖRSKOLAN ÖGONSTENEN

Ingående RUF

Förändring

boksluts-

2015

under året

kompensation

578

1 437

Utgående RUF

– 458

RUF i %

2015

av budget

1 557

9%

2 191

8%

– 540

–1%

1 260

931

– 1 570

916

– 43

722

679

FÖRSKOLAN SVÄRDSLILJAN

– 2 122

659

– 1 463

–6%

FÖRSKOLAN OXHAGEN-MALMEN

– 2 122

659

– 1 463

–6%

BARKESTORPSSKOLAN

– 23

570

548

3%

FÖRSKOLAN LINDEBERGA-SJÖÄNGEN

887

515

1 402

7%

KALMARSUNDSSKOLAN

209

460

669

1%

VASASKOLAN
FÖRSKOLAN SMEDBY

FÖRSKOLAN BJÖRKENÄS

114

2%

429

433

862

– 2 235

337

– 1 897

RINKABYHOLMSSKOLAN

112

293

405

1%

FÖRSKOLAN ROCKNEBY

853

192

1 045

7%

FÖRSKOLAN TROLLET

859

66

925

3%

22

62

84

0%

1 721

56

1 776

7%

FALKENBERGSSKOLAN

FUNKABOSKOLAN
FÖRSKOLAN RINKABYHOLM

4%
–5%

ESPLANADSKOLAN

729

36

765

6%

FÖRSKOLAN PULPETEN-SMEDJAN

825

– 33

792

4%

0

– 39

– 39

0%

FÖRSKOLAN LINDÖ
DJURÄNGSSKOLAN
LINDÖSKOLAN
FÖRSKOLAN VALLMON

849

– 74

775

3%

2 701

– 81

2 620

12 %

42

– 150

ÅBYSKOLAN

– 295

– 395

SÄRSKOLAN I KALMAR

1 841

– 511

DÖRBYSKOLAN

1 451

TREKANTENSKOLAN

1 559

MOTT ENHET ESPLANADSKOLAN
LINDSDALSSKOLORNA
Summa enheter

176

69

–3%

1 216

5%

– 523

928

3%

– 540

1 019

3%

409

3%

1 511

2%

64

– 676

2 273

– 762

– 114

1 021

10 855

4 560

739

16 154

Central RUF

3 987

3 085

– 739

6 333

TOTALT BoU

14 842

7 645

0

22 486

Resultaten på enheterna är skiftande
som framgår av tabellen. Åbyskolan
hade både en negativ ingående fond
och negativa resultat för året. Enheten får under kommande år extra
stöd och hjälp av förvaltningskontorets personal med att balansera sin
budget och upprätta åtgärdsplan för
att hämta hem sin negativa resultatutjämningsfond. Inom två till tre år

0%

– 690

ska negativa fonderna vara återställda, beroende på storlek. Falkenbergsskolan och Vasa skolområde
har under året lyckats återhämta en
del genom positiva resultat för året.
Vasa skolområdes organisation har
förändrats under året, och därför
han fonden delats upp mellan de tre
”nya” enheterna genom att respek-

6%

tive verksamhets resultat 2011-2015
har adderats.
Noterbart är att en tredjedel av
enheterna har ett resultat (innan
bokslutskompensation) som bara
avviker max 150 tkr plus eller minus
mot budget. Resultatutjämningsfonderna redovisas även i kapitel H,
och där beskrivs bokslutskompensationerna.
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Tabell F.1.3 Förändring resultatutjämningsfond (tkr) barn- och ungdomsnämnden
RUF

RUF

RUF

RUF

RUF

RUF

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Enheterna

5 442

17 745

10 689

6 619

10 855

16 154

Kostenheten

1 374

5 117

-

-

-

-

262

262

597

582

-

-

Förvaltningskontor

1 000

0

0

0

0

0

Centralt

6 515

4 469

3 307

2 858

3 987

6 333

TOTALT

14 593

27 593

14 593

10 059

14 842

22 486

Modersmål

Den totala resultatutjämningsfonden
i 2015 års bokslut har ökat p.g.a. att
årets resultat är positivt. Enheternas

fonder (inkl. modersmål som nu
ingår i enheten Esplanadskolan) har

ökat med 5,3 mkr och den centrala
fonden har ökat med 2,3 mkr.

Tabell F.1.4 Investeringar barn- och ungdomsnämnden 2015 (tkr)
Budget

Utfall

Resultat

Förskola

1 500

1 251

249

Grundskola

4 500

2 793

1 707

200

109

91

Särskola
Lokal ledning och adm.
Central ledning och adm.
TOTAL

Totalt gjordes investeringar på 4,4
mkr under året, varav 0,7 mkr i
trådlöst nätverk och cleverboards
och 3,7 mkr i inne- och utemiljöerna

F.2 Intern kontroll 2015
Intern kontroll avseende de ekonomiska rutinerna ingår som en del i
den interna revisionen för barn- och
ungdomsförvaltningen. Syftet är att
säkerställa att de ekonomiska rutinerna följs, att minska riskerna för
att oavsiktliga fel görs (till exempel i
redovisningen) samt att nå en ökad
effektivitet. Ansvarig är en av förvaltningens ekonomer.
Inom en treårsperiod ska samtliga
enheter inom barn- och ungdomsnämnden vara reviderade enligt den
antagna treårsplanen. Revisionen
utförs dels på förvaltningskontoret
(t.ex. kontokontroller, beslutsattester, inköp efter avtal) och dels på
den reviderade enheten (t.ex. omfö-

40

0

190

– 190

200

80

120

6 4000

4 423

1 977

på förskolor och skolor. Investeringsutgifterna belastar inte nämndens resultat utan påförs driftbudgeten som en kapitalkostnad, d.v.s.

avskrivning plus ränta, som fördelas
på tre eller tio år beroende på om
investeringen avser IT eller inventarier som t.ex. möbler.

ringsunderlag, arkivering och inventarieförteckning).

Avvikelser som har noterats handlar
om rutinerna kring förvaring av
räkenskapsmaterial, fördelning av
moms på mer än en verksamhet
samt redovisning vid fortbildning
och representation. Avvikelser har
följts upp efter det att den interna
revisionen har utförts.

Rutinen ses över en gång per år.
Avrapportering görs till barn- och
ungdomsnämnden,
ledningens
genomgång samt till samordnaren
för intern revision.
Granskningen har genomförts enligt
den antagna kontrollplanen. Rutiner
som har kontrollerats är hantering
av handkassa och kontanter, moms,
kontokort, attesträtt, leverantörsoch kundfakturor, bokföringsorder
(kontering, attest, förvaring), förrådsrutiner, inventarieförteckning,
rekvisitionsblock samt inköpsavtal.

Åtgärder för avvikelserna omfattar
ett större arbete med kontokontroller från central ekonomiansvarig
och för ekonomiåret 2016 kommer
områden med avvikelser regelbundet följas upp av intern revisor.
Återkoppling sker till den enhet där
avvikelse upptäcks.

F.3 Södermöre kommundelsnämnds resultat 2015
Tabell F.2.1 Resultat Södermöre kommundelsnämnd skola och barnomsorg 2015 (tkr)
Förskola

Budget

Utfall

Resultat

40 399

41 008

– 609

Fritidshem

4 001

4 102

– 101

Förskoleklass

3 219

3 078

141

69 891

67 595

2296

Lokal ledning och administration

9 162

10 003

– 841

Central ledning och administration

5 066

5 387

– 321

131 738

131 173

565

Grundskola

TOTAL
Ingående Resultatutjämningsfond 2015

– 3079

Utgående resultatutjämningsfond 2015

– 2 514

Södermöre
kommundelsnämnds
driftsbudget för 2015 ger för verksamheterna skola och barnomsorg
ett överskott på 0,6 mkr. Investeringsbudgeten för samma verksamheter hamnar på budgetnivå.
Kommentarer till utfallet för
bokslut 2015
Besparingskravet enligt ”stabil ekonomi” är budgeterat på verksamheten för lokal ledning och administration.
Eftersom besparingarna sedan till
stor del är gjorda på de olika huvudverksamheterna, visas här ett underskott gentemot budget på totalt 0,8
mkr. Även kontot för central ledning
och administration uppvisar ett underskott för 2015 på 0,3 mkr. Detta
beroende på högre skolskjutskostnader än budgeterat samt kostnader

för inköp av surfplattor till alla
förskolelärare, vilket inte fanns
medräknat i budget.
Verksamheterna inom barnomsorgen ger
ett sammanlagt underskott på 0,6
mnkr. Underskottet kan härledas till
att ett alltför lågt barnantal och även
en för kort vistelsetid har budgeterats på de fristående enheterna, och
därmed har utbetalningarna till dem
blivit högre än budgeterat, samtidigt
som de kommunala enheterna har
haft ett lägre barnantal än budgeterat. Vissa kommunala enheter har
därmed haft svårigheter med att
anpassa personalkostnaderna efter
de minskade resurserna. Schemasnittet fortsätter stadigt att öka,
vilket gör det allt svårare för enheterna att få ihop ekonomin.

Förskoleklassverksamheten redovisar ett
överskott på 0,1 mnkr och fritidshemsverksamheten ger ett motsvarande
underskott på 0,1 mnkr.
Grundskoleverksamheten uppvisar ett
stort plus gentemot budget på 2,3
mkr. Besparingskravet enligt stabil
ekonomi ligger budgeterat under lokal
administration, men det är under
denna verksamhet enheterna har
kunna hämta in besparingen, vilket
syns på resultatet. På kostnadssidan
sticker elkostnaderna ut och uppvisar ett plus gentemot budget. På
intäktssidan märks ersättningen från
Migrationsverket, som blev högre än
budgeterat.

Tabell F.2.2. Investeringsbudget Södermöre kommundelsnämnd skola och barnomsorg 2015 (tkr)
Budget

Utfall

Resultat

Förskola

200

152

48

Grundskola

550

643

– 93

Lokal administration
TOTAL

0
750

795

– 45
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G. Mål och budgetförutsättningar för framtiden 2015-2018
G.1 Budgetmål 2015

De mål som kommunfullmäktige
har fastställt är fördelade till respektive nämnds verksamhetsområde.
Varje nämnd ska sedan fastställa
detaljerade mål, och dessa revideras
varje år i samband med budgetbeslutet. Beslut om budgetmål 2015
togs av barn- och ungdomsnämnden på novembermötet 2015. I år
har fullmäktige tagit beslut om ett
nytt mål, -Skillnaderna i hälsa och

välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper och olika delar
av kommunen ska minska. Nämnden har fattat beslut om detaljerade
mål under detta rörande bland annat
att det genomsnittligt meritvärde
mellan elever med olika socioekonomisk bakgrund ska minska.
Dessa mål och detaljerade mål utgör
sedan styrande dokument för ut-

formningen av verksamhetsuppdrag
för respektive enhet inom barn- och
ungdomsförvaltningen. Processen
som hanterar mål, detaljerade mål,
prioritering, genomförande och
uppföljning är en av tre övergripande styrprocesser inom barn- och
ungdomsförvaltningens verksamhetsledningssystem.

G.2 Barn- och ungdomsnämndens förutsättningar under planeringsperioden 2015-2018
G.2.1 Utbildningspolitiskt program

Barn- och ungdomsnämnden har
antagit en utbildningspolitisk vision
för 2016-2019 som genomsyrar
barn- och ungdomsnämndens arbete. Kommunfullmäktige har antagit det strategiska målet att Kalmar
kommun senast 2019 ska vara en av
Sveriges bästa skolkommuner och
rankas bland de 30 bästa skolkommunerna i SKL:s öppna jämförelser. Visionen bryts årligen ner i
ett utbildningspolitiskt program där

nämnden specificerar satsningar
som syftar till att stärka måluppfyllelsen av den utbildningspolitiska
visionen. Till visionen och programmet knyts nämndens strategiska medel som uppgår till 0,5 %
av budgetomslutningen.
För 2016 gör nämnden följande
satsningar:
– Fokustid – tid för elever efter
skoltid för läxhjälp och fördjupning

– Förstärkning av läslyftet
– NTA (förskola, grundsärskola)
– Gemensam rättning av nationella
prov
– Lovskola – en framgångsrik väg
för ökad måluppfyllelse
– Utvecklingstjänster i förskola,
förskoleklass, skola och fritidshem
– Estetiska lärprocesser AteljénByteatern-Länsmuséet

G.2.2 Barn- och elevökningen påverkar personal- och lokalresurser

Elevantalet i grundskolan inom barn- och
ungdomsnämndens område ökar fram till
2019 med ca 565 elever. Ökningen
av antalet förskolebarn fortsätter
med 213 barn under samma period.
Förskolan behöver fortsatt byggas
ut med 18 avdelningar för att uppnå
full behovstäckning. Fritidshemmen
ökar med 190 platser under peri-

oden. För att kunna möta ovanstående förändringar kommer ett
flexibelt utnyttjande av skol- och förskolelokaler att vara nödvändigt i framtiden
samt
att
barnoch
ungdomsnämndens behov av lokalutbyggnader tillgodoses.
Beräkning av elevantalet bygger på
en reviderad kommunprognos,

G.2.3 Skolskjutsarna blir dyrare
KLT:s höjning av priserna på terminskort på 15 % gav barn- och
ungdomsnämnden ökade kostnader
vilka har kompenserats med 538 tkr
i budget 2016. Det är av vikt att
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ramen för skolskjutsarna i framtiden
blir rörlig, så att lärarresursernas
storlek inte minskas, då fler barn
åker buss. Barn- och ungdomsnämnden föreslår därför kommun-

(januari 2016 scenario 2) som tar
hänsyn till ökande inflyttning och
med samma andel nyanlända som i
dag. Prognosen kommer att uppdateras igen under våren 2016.
Sannolikt kommer barn- och ungdomsnämndens bedömning av antalet barn och elever då att behöva
revideras.
fullmäktige att besluta om ett förändrat resursfördelningssystem för
skolskjutsarna så att volymförändringar och prisförändringar
hanteras.

G.2.4 Riskanalys

Följande risker har identifierats för
perioden:
- Ökade vistelsetider i förskolan urholkar personaltätheten
- Periodens besparingskrav
riskerar uteblivet statsbidrag till personalförstärkningar
- Svårare att rekrytera personal
- Barn- och elevökningen
kan bli större än förväntat
Vistelsetiden i förskolan ökar
Föräldrarnas behov av längre vistelsetider i förskolan ökar kontinuerligt. År 2004 var den genomsnittliga
vistelsetiden 29 timmar per vecka.
2015 hade den ökat med 16 % till
33,5 timmar per vecka. Ersättningssystemet från kom-munfullmäktige
har inte hängt med i utveckling i och
med att barn- och ungdomsnämnden får ersättning per plats – inte
per vistelsetimme.
Kommunal verksamhet Budget
Utfall
Antal barn
2701
2796
Schemasnitt
32,9
33,5
Antal timmar
4 585 326 4 833 166
Fristående verksamhet
Antal barn
Schemasnitt
Antal timmar

282
33,6
488 920

268
35
484 008

Diff

Kostnad kr

95
0,6
247 840

2 860 080

-14
1,4
-4 912

756 214

Totalt tillskott

3 616 294

Vi har nu nått en punkt där det är
svårt att få en tillräcklig personalbemanning över dagen. Detta äventyrar verksamhetens kvalitet och
arbetsmiljön för både barn och
personal. Därför begär barn- och

ungdomsnämnden att även schemasnittsförändringar under året ska
kompenseras – inte bara antalet
barn. Barn- och ungdomsnämnden
föreslår därför kommunfullmäktige
att förändra resursfördelningssystemet så att även schemasnitt
byggs in i resursfördelningsmodellen. För 2015 begär barn- och ungdomsnämnden 3,6 mkr.
Ny regering – nya reformer
Den nya regeringen har genomfört
en mängd nya reformer inom barnoch ungdomsnämndens verksamhetsområde som bl.a. syftar till att
minska barngruppernas storlek.
Barn- och ungdomsförvaltningen
har sökt och fått beviljat statsbidrag
för både minskade barngrupper i
förskolan och ökad lärartäthet/mer
tid med eleverna på lågstadiet. Hur
uppföljningen kommer att gå till har
vi ännu ej fått uppgift om. Statsbidragen är villkorade. Kommunerna
kan inte dra ner på personal och
samtidigt räkna med att erhålla
statsbidrag till personalförstärkningar. Det finns ett utgångsläge som
kommunerna bedöms emot, ofta
satt bakåt i tiden. De av kommunfullmäktige beslutade besparingarna
på sammanlagt 26 mkr under perioden kan äventyra möjligheten att ta
del av statsbidraget. I dagsläget ser
vi inga andra alternativ än att
minska personaltätheten i verksamheterna. Barn- och ungdomsnämnden vill poängtera för kommunfullmäktige att nuvarande ram kan

medföra att statsbidragen inte
kommer Kalmar kommun till del.
Rekrytering av personal
Barn- och ungdomsnämnden står
inför stora utmaningar med att
rekrytera behörig personal. Idag är
det svårt att hitta vikarier till förskolan, både för korta och längre vikariat. Ett ökat behov av personal pga.
pensioneringar, nya statsbidrag m.m.
kan bli svårt att tillfredsställa utan
extra stimulansåtgärder.
Barn- och elevutveckling
Befolkningen i Kalmar ökar snabbbare än förväntat. Detta gäller i
synnerhet åldrarna 1-5 och 6-15 år.
Prognosen är dock mycket osäker.
Det innebär att även om vi räknat
med fler barn och elever kan utvecklingen göra att det blir ännu
fler. Detta får naturligtvis konsekvenser för den kommunala ekonomin och för behovet av nya lokaler och personal.
Kalmar kommun har reviderat
befolkningsprognosen i januari
2016. Här finns nu två olika scenarier. Scenario 1 räknar dels med att
inflyttning till Kalmar fortsätter i
nuvarande takt, dels att andelen
utlandsfödda ökar. Scenario 2
räknar endast med ökad inflyttning
och med samma andel utlandsfödda
som tidigare. Nedanstående grafer
avser
hela
kommunen.

Diagram G.2.1 Scenario utveckling barn i åldern 1-5 år
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Diagram G2.2 Senario utveckling barn i åldern 6-15 år
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G.3 Effektiviseringar av verksamheten
För planeringsperioden finns av
kommunfullmäktige beslutade besparingskrav på 1 % per år under
2015-2017.
För 2016 uppgår sparkravet till 8,7
mkr och fördelas på verksamheterna
enligt respektive verksamhets budgetomslutning.

– Grundskola 5,4 mkr
– Förskola 2,8 mkr
– Centralt och nämnden 0,5 mkr
För 2017 uppgår sparkravet till 9
mkr.
Den uteblivna indexuppräkningen
av övriga utgifter i ramtilldelningen
fortsätter att pressa förvaltningarnas

G.4 Prognos antal barn i förskola och fritidshem
Fler barn i förskola
Antalet förskolebarn fortsätter att
öka och födelsetalen förväntas stiga
kommande år. 2015 föddes 801 barn
och år 2019 räknar vi med att det
föds ca 860 barn. Denna ökning
gäller både i barn- och ungdomsnämndens och i Söder-möre kommundelsnämnds område.

Fler
barn
i
fritidshem
Till största delen beror ökningen på
att det blir fler yngre elever i skolan.
I denna grupp har nästan samtliga
också plats på fritids. Andelen äldre
barn på fritidshem ökar också.
Sammantaget innebär den ökade
andelen barn i verksamheten ett
ökat tryck på lokaler för fritids-

budgetar, vilket får till följd att när
kostnaderna för övriga utgifter så
som lokaler och material ökar så
finansieras de till största del på
bekostnad av personal. För barnoch ungdomsnämnden handlar det
om ca 3,3 mkr årligen vid en kostnadsökning på 1 %.

hemmen, 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.

Tabell G.4.1 Barn- och Elevförändringar 2016-2019 barn- och ungdomsnämnden (antal placerade från Kalmar kommun)
Budget 2016

2016

2017

2018

2019

Diff. 16-19

Förskoleverksamhet

3201

3228

3341

3398

3414

213

Fritidshem

2766

2807

2882

2905

2956

190

Tabell G.4.2 Barn- och Elevförändringar 2016-2019 Södermöre kommundel (antal från Kalmar kommun)
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Budget 2016

2016

2017

2018

2019

Diff. 16-19

Förskoleverksamhet

443

443

457

459

500

68

Fritidshem

381

381

399

405

400

19

G.5 Barnomsorg på obekväm arbetstid – kvällar, nätter och helger
Föräldrarnas behov av barnomsorg
på obekväm arbetstid fortsätter att
öka.
Under 2014 startades nattomsorg på
Förskolan Vallmon. Nattomsorg
finns nu på fyra platser i kommunen. I dag finns totalt ca 150 barn

inskrivna. Behovet av denna verksamhet ses ständigt över och det
kan vara aktuellt med ytterligare
utökning.
Ett särskilt statsbidrag har inrättats
från 2013. För 2015 gav detta ett
tillskott på ca 500 tkr, plus den

G.6 Förskoleutbyggnad 2016- 2019
Ökningen av antalet barn gör att
utbyggnaden av förskolan behöver
fortsätta. Planering för detta görs
tillsammans med serviceförvaltningen och utmynnar i förslaget till
investeringsbudget som kommunfullmäktige beslutar om. Behovet av
utbyggnad kan öka ytterligare.
Skolverket har just nu i uppdrag att
ge rekommendationer kring grupp-

storlek i förskolan. Detta kan i sin
tur innebära att förskolan behöver
byggas ut ytterligare.
Processen att bygga en ny förskola
kan vara lång, ofta handlar det om
flera år. Eftersom planeringen då
bygger på antaganden om barn som
ännu inte är födda kan stora förändringar i födelsetal i ett område
snabbt förändra förutsättningarna.

aviserade ökningen som gav ytterligare 435 tkr. Statsbidraget utgör ca
10 % av verksamhetens verkliga
kostnader.

Planeringen av förskoleutbyggnad
måste därför revideras kontinuerligt.
Totalt kommer 18 nya förskoleavdelningar att behövas i barn- och
ungdomsnämndens område under
perioden 2016– 2019.
Beräkningen bygger på nuvarande
genomsnittlig gruppstorlek, 16,7
barn/avdelning.

Tabell G.6.1 Behov av nya förskoleavdelningar i BoU’s område (inkl. barn från andra kommuner som går i Kalmar kommuns förskolor)
Budget

Prognos

2016

2016

3 201

3 255

Prognos

Diff. mot budget
Prognos
+54

2016

2017

2018

2019

2020

3 255

3 368

3 425

3 441

3 505

Ökning antal barn jfr budget 2016
Ackumulerat

54

167

224

240

304

Per år

54

113

57

16

64

Utbyggnadsbehov förskoleavdelningar a' 16,7 barn
Ackumulerat

3

10

13

14

18

Per år

3

7

3

1

4

Lagkrav och kommunens budgetmål
innebär också att förskolan ska vara
rätt dimensionerad i varje område.
Det totala utbyggnadsbehovet blir
därför något högre. Det är därför

G.7 Pedagogisk omsorg

Verksamheten planeras ha 20,5
platser under 2016 vilka finns fördelade på Förskolan Rockneby,

viktigt att samverkan mellan kommunens förvaltningar fungerar bra.
Det gäller i synnerhet förutsättningar för att snabbt ta fram nya eller
förändrade detaljplaner som ofta är

en förutsättning för att kunna bygga
en ny förskola. Tillgången till förskola kan också vara en viktig ”motor” för att utveckla ett nytt bostadsområde.

Förskolan Björkenäs och Svärdsliljans förskola. Föräldrarnas efterfrågan på platser styr behovet

av pedagogisk omsorg och förskolecheferna försöker att i möjligaste
mån tillgodose föräldrarnas önskemål.

G.8 Elevprognos inom grundskolan
De närmaste åren sker en kraftig
ökning av antalet elever i grundskolan. Under perioden ökar det
totala antalet elever med ca 565 i
barn-och ungdom samt ytterligare
ca 31 i Södermöre kommundel. På

10 års sikt ökar antalet elever i grundskolan med ca 1450 i hela kommunen,
d.v.s. en ökning med minst 20 %.
Ett osäkerhetsmoment är att inflyttningen till kommunen är högre än
förväntat och prognoserna osäkra.

Även hur den ökade flyktingströmmen till Sverige, som påverkar antalet nyanlända i Kalmar, är svårt att
bedöma.
Nedanstående tabell har uppdaterats
från den senast reviderade kom-
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munprognosen men kommer sannolikt att behöva revideras igen.
Den kraftiga elevökningen kommer
att ställa nya krav på lokaler, perso-

nal, kost, administration m.m. De
stora utmaningarna för Kalmar
kommun kommer då att vara dels
att rekrytera lärare och dels att till-

godose behovet av ytterligare skollokaler.

Tabell G.8.1 Elevförändringar 2016-2019 barn- och ungdomsnämnden (antal boende i området)
Budget 2016

2016

2017

2018

2019

Förskoleklass

666

677

649

673

714

Diff. 16-19
48

År 1-3

1894

1 925

1 985

2 009

2 032

138

År 4-6

1792

1 808

1 865

1 929

1 996

204

År 7-9 (10)

1739

1 746

1 803

1 858

1 913

174

Totalt

6091

6 155

6 302

6 469

6 656

565

Tabell G.8.2 Elevförändringar 2016-2019 Södermöre Kommundelsnämnd (antal boende i området)
2016

2017

2018

2019

Diff. 16-19

Förskoleklass

Budget 2016
102

104

101

99

86

– 16

År 1-3

300

305

310

307

308

8

År 4-6

255

257

276

292

305

50

År 7-9 (10)

267

268

258

250

257

– 10

Totalt

924

934

946

948

955

31

G.9 Skollokaler

Den snabba ökningen av antalet
elever kommer att ställa krav på
lokaler. Endast några få skolor har
utrymme för växande elev-kullar
och i så fall bara för några år.
Skolorna i Trekanten, Rinkabyholm, Smedby, Rockneby och
Lindsdal har byggts ut på senare
år. När det gäller Rinkabyholm
pågår just nu ett planarbete som
syftar till att på sikt ge möjlighet
till ett helt nytt skolområde med
förskola, skola, sporthall, bibliotek
etc. Förtätat bostadsbyggande i
centrala Kalmar gör att grundskolan behöver byggas ut här. Vasaskolan och Lindöskolan kommer
att bli för små i framtiden. Här
kommer en förändrad skolorganisation och nya lokaler att behövas.

G.10 Särskola

Särskolan tar emot elever från förskoleklass till år nio som läser enligt
grundsärskolans och/eller träningsskolans kursplan. Särskolan i Kalmar kommun är dels lokalmässigt
integrerad med Thorén Framtid
(tidigare Karl-Oskarskolan) och dels
i egna lokaler i Tullbroskolan. Idag
har särskolan ett femtiotal elever
fördelade på båda skolorna. Mål-
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Ett problem i sammanhanget är
att det är svårt att hitta skollokaler
för de yngre eleverna eftersom
detta också ställer krav på en
acceptabel utemiljö. Möjligtvis kan
Linnéuniversitetets flytt ge öppningar, men här behövs mer substans
i
planeringsförutsättningarna. Barn- och ungdomsnämnden har nu fått i uppdrag att se över förutsättningarna
för skoverksamhet på Brofästet
Även i Läckeby (Åbyskolan)
kommer skollokalerna att bli för
små. I dagsläget utnyttjas en del av
skolan som förskolelokaler. En
lösning kan vara att nya förskolelokaler byggs vid Åbyskolan.
Ökningen av antalet barn på fritids ställer också krav på skolloka-

sättningen är att ta fram nya lokaler
där all särskoleverksamhet samlas.
En viktig förutsättning är att särskolan då ligger i anslutning till en
grundskola. Barn- och ungdomsnämnden har ett uppdrag att undersöka förutsättningarna för särskola
på Brofästet.

lerna. I ett idealläge skulle skolans
lokaler fungera för både skola och
fritidshem.
Det är samma elever, i olika verksamheter vid olika tider på dagen.
På många skolor är det dock svårt
att anpassa lokalerna så att de
fungerar både för skola och för
fritidshem. 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
samman-tagna lokalbehov och
därmed kostnader. Utöver utbyggnad för att möta växande
elevtal finns också behov av att
ersätta eller renovera skollokaler.
Det gäller dels Djurängsskolan
dels
Falken-bergsskolan.

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
anpassade lokaler. Det ger också en
framtidssäkring där särskolan kan ta
emot elever vars specifika behov
inte alltid kan förutsägas i dag.

G.11 Fristående förskolor och skolor
I Kalmar kommun finns för närvarande 15 fristående förskolor och
skolor. Fyra av dem bedriver skolverksamhet, nio enheter bedriver
förskola eller pedagogisk omsorg
och två bedriver både förskole- och

skolverksamhet. De fristående förskolorna och fritids-hemmen har
tagit upp 457 platser i budget 2016.
Det är ungefärsamma antal som i
budget 2015.
De fristående skolorna beräknar ha

695 elever 2016, d.v.s. 13 elever fler
än budgeterat 2015.
I budget 2016 finns det ett 60-tal
elever som både kommunala skolar
och friskolor räknar med att ha i sin
verksamhet.

G.12 Totalt lokalbehov Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsförvaltningen
har tillsammans med serviceförvaltningen gått igenom behovet av ny-,
om- och till-byggnader under planerings-perioden. Tabellen visar barn-

och ungdomsförvaltningens behov
av medel för ökade lokalkostnader.
Sifferlösa objekt är ännu ej kostnadsberäknade av serviceförvaltningen. Eftersom vi ännu inte har
en delområdesprognos som speglar

den senaste befolkningsutvecklingen
är antalet objekt i listan i underkant.
Vi behöver med största sannolikhet
ha ytterligare lokaler för att klara
barn- och elevutvecklingen de
kommande åren.

Tabell G.12.1 Enhet/hyreskostnad i tkr 2016-2019 inom barn- och ungdomsförvaltningens verksamhet
Åbyskolan – nybyggnad förskola 6 avd. delvis ersättning
Lindsdal förskola – personaltoalett med dusch, Pulpeten
Lindsdals förskola – nybyggnad 4 avd. ht 2018
Lindsdalsskolorna – steg 2, ersätta paviljong + 10 klassrum ht 2016
Kalmarsundsskolan – anpassning år 5
Kalmarsundsskolan - ombyggnad 6-9-delen 2017
Förskola Norrliden - nybyggnad 4 avd. ht 2017
Förskolan Björkenäs – paviljong 2 avd. inkl. anslutning
Djurängen – om- och tillbyggnad skola Vt. 2018
Djurängen – nybyggnad förskola 4 avd. Vt. 2018
Lindö – förskola 6 avd. inkl. OB-omsorg ht 2016
Lindö – ny entré huvudbyggnad, ny skolgård
Vasa – skolgården 2017
Vasa – multiarena
Falkenberg – ny särskola samt ersätta hus 10 Vt. 2017
Falkenberg - multiarena
Rinkabyholmsskolan – nybyggnad skola
Rinkabyholms förskola - utemiljö
Rinkabyholm – nybyggnad förskola 6 avd. varav 2 ers Vt. 2017
Dörbyskolan - utemiljö
Smedby förskola – förråd, ombyggnad entréer
Trekanten - ny förskola 4-6 avd. i samband med tågstopp 2019
Förskola – nybyggnad 4-6 avd.
Skola – nybyggnad 4-parallelligt högstadium centralt
Skolor/förskolor – anpassning för barn med särskilda behov
Totalt behov av medel för ökade lokalkostnader barn-och ungdomsnämnden
Sifferlösa objekt är ännu ej kostnadsberäknade av serviceförvaltningen.

2016

2017

2018

2019

8

8

1 591
24

3 180
24

8
990
3 180
24

8
2 374
3 180
24

737

975
737

2 341
737
3 925
2 342
3 389
790
24
48
8 030

1 695
395

3 389
790
24
48
8 030

2 341
737
3 925
2 342
3 389
790
24
48
8 030

100
24
14

100
1 249
24
28

100
2 498
24
28

100
2 498
24
28
3 281

45

45

45

45

4 633

18 651

28 523

33 188
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G.13 Personalbehov

Barn- och elevantalet kommer att
öka under de kommande åren. Rekryteringsbehov finns således både
för ökade barn- och elevantal och

Alla kön
Man
Kvinna

för normal personalrörlighet. Vid
antagande om pensionsavgång vid
65 år, kommer 91 anställda att gå i

2016
19

2017
33

2018
39

3

8

16

25

Utöver de pensionsavgångar som
redovisats ovan har barn- och ungdomsförvaltningen under 2015 haft
extern personalomsättning motsvararande 40 tjänster som berott på
avgång på grund av egen begäran.
Totalt beräknas elevantalet i grundskola öka med omkring 14 % under
ovanstående period. Detta medför
ett rekryteringsbehov av ytterligare
cirka 90 lärare för tillsvidareanställning inom grundskolan.
Förvaltningens prognos för att täcka
pensionsavgångar och ökat barnantal inom förskola fram till år 2020
motsvarar 118 tjänster.

pension under åren 2016-2018 och
ytterligare 84 anställda 2019-2020.

2019
45

2020
39

10

6

12

29

39

27

Tillsammans med verksamheternas
stora behov av personal för att
kompensera
tillsvidareanställdas
frånvaro (nivå ca 83 årsarbetare med
månadsanställning år 2015), kommer det ställas stora krav på rekryteringar kommande år. En uppgift är
därför att finna former som säkerställer att pedagoger anställs som
både har rätt utbildning och är
lämpliga för arbetsuppgifterna. Nya
metoder för marknadsföring av oss
som arbetsgivare arbetas kontinuerligt med. Vidare har två samordnade
rekryteringar till förskola och en till
grundskola genomförts, och vi har
för avsikt att vidareutveckla arbetet
med rekryteringsprocessen.

Kontakter har tagits med Linnéuniversitetet för att den vägen ytterligare säkerställa kompetensförsörjningen. En strategi för kompetensförsörjning inom förvaltningen är
framarbetad.
Genom den ökande konkurrensen,
om utbildad personal i förskolan,
som finns i Sverige, behöver vi
också titta över olika alternativ till
personalgrupper på förskolan. Detta
kan t.ex. gälla ett ökat samarbete
med gymnasiet och barnskötarutbildningen.
Då läroplanen trycker på förskollärarens ansvar, är ett framtida kompetensutvecklingsområde att förtydliga personalens olika roller på förskolan.

G.14 Behov av medel utöver ram barn- och ungdomsnämnden
Tabell G.14.1 Justering av driftbudget pga. ändrat barn- och elevantal 2016-2019
2016

2017

2018

2019

Acc 2016-2019

3 616* + 2 349

9 831

4 959

1 392

22 147

1 312

2 400

736

1 632

6 080

660

– 1 680

1 440

2 460

2 880

Grundskola år 1-3

2 015

3 900

1 560

1 495

8 970

Grundskola år 4-6

960

3 420

3 840

4 020

12 240

Grundskola år 7-9

476

3 876

3 740

3 740

11 832

Verksamhet/tkr
Förskola
Fritidshem
Förskoleklass

Totalt
11 388
21 747
16 275
14 739
*Avser fler timmar i förskolan än planerat. Viselsetiden 2015 budgeterades till 32,9 timmar per vecka men blev 33,5 timmar per vecka
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64 149

H. Resultatutjämningsfonder 2015 barn- och ungdomsnämnden
Enhet
ÅBYSKOLAN
ROCKNEBYSKOLAN
LINDSDALSSKOLORNA

Ingående
RUF

Förändring

boksluts-

Utgående
RUF

RUF i %

2015

under året

kompensation

2015

av budget

– 295

– 395

578

1 437

– 458

– 690

–3%

1 557

9%

2 273

– 762

1 511

2%

FÖRSKOLAN PULPETEN-SMEDJAN

825

– 33

792

4%

FÖRSKOLAN LINDEBERGA-SJÖÄNGEN

887

515

1 402

7%

FÖRSKOLAN ROCKNEBY

853

192

1 045

7%

KALMARSUNDSSKOLAN

209

460

669

1%

FÖRSKOLAN BJÖRKENÄS

429

433

862

4%

1 260

931

2 191

8%

DJURÄNGSSKOLAN

849

– 74

775

3%

FÖRSKOLAN TROLLET

859

66

925

3%

22

62

84

0%

2 701

– 81

2 620

12 %

FÖRSKOLAN LINDÖ

0

– 39

– 39

0%

ESPLANADSKOLAN

729

36

765

6%
3%

FÖRSKOLAN ÖGONSTENEN

FUNKABOSKOLAN
LINDÖSKOLAN

MOTT ENHET ESPLANADSKOLAN

64

– 676

1 021

409

1 841

– 511

– 114

1 216

5%

VASASKOLAN*

– 1 570

916

114

– 540

–1%

SÄRSKOLAN I KALMAR
FÖRSKOLAN SVÄRDSLILJAN*

– 2 122

659

– 1 463

–6%

FALKENBERGSSKOLAN

– 2 235

337

– 1 897

–5%

FÖRSKOLAN VALLMON

42

– 150

RINKABYHOLMSSKOLAN
FÖRSKOLAN RINKABYHOLM
FÖRSKOLAN OXHAGEN-MALMEN*
BARKESTORPSSKOLAN
DÖRBYSKOLAN

176

69

0%
1%

112

293

405

1 721

56

1 776

– 2 122

659

– 1 463

– 23

570

548

3%

1 451

– 523

928

3%

7%
–6%

FÖRSKOLAN SMEDBY

– 43

722

679

2%

TREKANTENSKOLAN

1 559

– 540

1 019

3%

10 855

4 560

739

16 154

Central RUF

3 987

3 085

– 739

6 333

TOTALT BoU

14 842

7 645

0

22 486

Summa enheter

6%

* nya enheter, organisatoriskt fr. 1/7 2015, ekonomiskt fr. 1/1 2016
Justeringar i bokslut beslutade av FC:
Rocknebyskolan: Skolskjutsar, stort överskott pga. regl av KLT för HT14 terminskort
Mottagningsenh: Tilldelning för skolskjutsar 377 tkr och ej inkomna intäkter fr. Migrationsv
644 tkr
Särskolan o Vasaskolan: Städkostnader felaktigt bokf. på Vasa i st. f Särskolan
Förskolan Vallmon: OB-omsorgen, det verkliga barnantalet har inte nått upp till det förväntade barnantalet. Intäkterna täckte därmed inte kostnaderna.
I 2010 års bokslut har inga enheter negativa fonder.
I 2011 års bokslut har inga enheter negativa fonder.
I 2012 års bokslut har sju enheter negativa fonder.
I 2013 års bokslut har fem enheter negativa fonder.
I 2014 års bokslut har fem enheter negativa fonder.
I 2015 års bokslut har sex enheter negativa fonder.
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I.

Platskostnader och personaltäthet inom BoU

I platskostnader ingår inte administration, utan enbart direkt verksamhets inriktade kostnader.
Språkverkstad, OB-omsorg, Ateljén, Öppen Förskola och Pedagogisk Omsorg är borträknade från

både platskostnad och personaltäthet. I personaltätheten är
även studie- och yrkesvägledare,
bibliotekarie samt socialpedagog ej
medräknade. Avgränsat är också
Särskolan och Esplanadskolan, då

dessa jämförelsetal blir missvisande i förhållande till grundskoleverksamheten. Dessa respektive
verksamheter finns presenterade i
separat
tabell.

Tabell I.1 Platskostnader och personaltäthet per skola och förskola
Enhet

Total

Kostnad per plats tkr

Personaltäthet barn/elever per årsarbetare
SCB statistik per den 15/10 2015

budget tkr

Förskoleklass

Förskola
97,7

Fritidshem

Grundsk

F-klass

16,6

11,1

13,2

16,9

14,4

21,4

20,5

12,7

20,2

Förskola Fritidshem

ÅBYSKOLAN

25 898

75,4

33,5

ROCKNEBYSKOLAN

15 345

67,4

19,6

LINDSDALSSKOLORNA

65 896

63,8

22,4

FSK PULPETEN-SMEDJAN

21 343

5,2

FSK LINDERBERGA-SJÖÄNGEN
FSK ROCKNEBY
KALMARSUNDSSKOLAN

68 171

FSK BJÖRKENÄS

26 213

106,0

4,9

FSK ÖGONSTENEN

27 547

108,5

4,8

DJURÄNGSSKOLAN

25 774

FSK TROLLET

29 339

FUNKABOSKOLAN

55 163

74,6

21,0

22,3

11,9

12,0

20,9

LINDÖSKOLAN

20 414

65,8

35,6

18,0

12,7

12,3

27,4

FÖRSKOLAN LINDÖ

21 240

VASASKOLAN

45 097

70,5

25,7

13,5

13,3

16,9

FSK SVÄRDSLILJAN

24 978

101,3

5,3

FSK OXHAGEN MALMEN

25 753

101,3

5,4

FALKENBERGSSKOLAN

32 679

FSK VALLMON

14 578

RINKABYHOLMSSKOLAN

27 794

FSK RINKABYHOLM

25 038

BARKESTORPSSKOLAN

18 893

74,3

DÖRBYSKOLAN

26 206

73,5

FSK SMEDBY

33 001

TREKANTENSKOLAN

31 485

25,0
5,9

21 859

94,6

6,0

17 627

102,8

5,5

77,0

77,7

22,8

29,0

19,7

86,8

23,4

11,8

11,3

16,8

15,3

100,3

30,6

16,0

22,0

5,6

22,2

5,7

13,9

41,8

16,0

100,0
65,4

29,1

5,2

100,9

65,8

36,4
26,9

96,3

29,5
5,3

22,8

12,8

30,0

98,4

27,1
5,4

11,5
30,6

21,2

10,9

15,7

106,1

17,5
5,2

67,4

24,2

104,4

21,3

13,0

17,2

5,9

22,2

GENOMSNITT

70,7

26,4

100,4

19,4

12,4

17,3

5,4

27,2

Jämfört 2014

70,8

27,1

98,1

18,9

11,1

19,5

5,6

25,5

Differens mellan åren

-0,1%

-2,6%

2,3%

2,6%

11,8%

-11,4%

-3,6%

6,5%

Budget 2015

70,4

24,9

98,6

19,0

11,3

19,2

5,5

25,4

Platskostnader har minskat för
grundskola och förskoleklass
jämfört med 2014 men ökat för
förskola och fritidshem. Däremot
ligger samtliga verksamheters
platskostnader högre i årerapporten jämfört med planerad budget
för 2015.
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Grundskola

Personaltätheten har förbättrats
jämfört med 2014 för både förskoleklass och förskola, men försämrats för grundskola och fritidshem. Jämfört med budget för
2015 har både förskoleklass och
förskola redovisat en bättre personaltäthet, medan grundskola

och fritids också visar en sämre
personaltäthet. Notera att genomsnittet är beräknat på de angivna
enheterna och ska inte jämföras
med personaltätheten i kapitel A
där Södermöre även ingår.

Tabell I.2 Platskostnader och personaltäthet Esplanadskolan, Mottagningsenheten och Särskolan
Enhet

Total
budget tkr

ESPLANADSKOLAN

13 049

MOTTAGNINGSENHETEN

12 228

SÄRSKOLAN I KALMAR

22 173

Jämfört med 2014 har både Esplanadskolan och Särskolan ökat
sina platskostnader på grundskola.
2014 hade Esplanadskolan (exklusive Sjukhusskola) en kostnad på
569,4 tkr per plats och elev.
Särskolans kostnad 2014 låg på
309,2 tkr per plats och elev. Esplanadskolans platskostnader har
minskat jämfört med budget 2015
(708,2 tkr) medan Särskolans har
ökat (345,1 tkr).

Kostnad per plats tkr

Personaltäthet barn/elever per årsarbetare

Grundskola

Fritidshem

648,2

364,3

För Mottagningsenheten är det
svårt att få fram en rättvisande
kostnad i bokslutet då Modersmål
inte ingår som en del i jämförelsetalen och för 2015 redovisas inte
modersmålets verksamhetskostnad separat. Till 2016 kommer
nyckeltal vara möjligt att ta fram
även för Mottagningsenhetens
verksamhet.
Även Särskolans fritidsdel har
ökat i platskostnad jämfört med

Grundskola

Fritidshem

2,2

76,7

2,1

2,4

2014 (40,3 tkr) och budget 2015
(68,5 tkr).
Personaltätheten har blivit bättre
på både grundskolan och fritidshemmet för Särkolans del jämfört
med både 2014 (2,3 respektive 2,8)
och budget för 2015 (2,4 respektive 2,6). För Esplanadskolan
finns inget jämförelsetal 2014,
däremot har personaltätheten
försämrats något jämfört med
budget 2015 (1,9).
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BILAGA 1 Södermöre kommundelsnämnds budgetmål avseende förskola och skola
Andelen elever som har uppnått kunskapskraven ska öka och Södermöre kommundel ska vara
bäst bland liknande jämförbara kommuner.
Beskrivning: Andel elever i årskurs 3, 6, 9 som har uppnått kunskapskraven. Andel elever i årskurs 3, 6, 9
med godkänt i de nationella ämnesproven i svenska, engelska och matematik Andelen elever i årskurs 9
som är behöriga till gymnasiet.
Mätning: Genom SKL:s statistikdatabas Kolada. Följande kommuner är jämförbara med Södermöre
kommundel när det gäller grundskolan: Aneby, Eda, Örkelljunga, Ockelbo, Färgelanda, Torsås, Ovanåker
och Åmål.
Kommentar: I det sammanvägda kunskapsresultatet i SKL:s ranking 2015 kom Kalmar kommun som
helhet på plats 109, jämfört med plats 95 år 2014.
Södermöreskolan årskurs nio: Andelen elever som nått kunskapskraven är 88,5 % (91 % år 2014). I
förhållande till jämförelsekommunerna ligger Södermöre fortfarande i topp.
För nationella proven i årskurs nio var utfallet på Södermöreskolan 2015:
• Svenska: 93 %, jämfört med 100 % år 2014, 94 % för kommunen som helhet, och 94 % i genomsnitt för jämförelsekommunerna.
• Matematik: 79 %, jämfört med 76 % år 2014, 81 % för kommunen som helhet, och 74 % i genomsnitt för jämförelsekommunerna.
• Engelska: 100 %, jämfört med 92 % år 2014, 87 % för kommunen som helhet, och 97 % i genomsnitt för jämförelsekommunerna.
För nationella proven i årskurs sex var Södermöres samlade utfall 2015:
• Svenska: 100 %, jämfört med 95 % år 2014, och 99 % för kommunen.
• Matematik: 93 %, jämfört med 92 % år 2014 och 91 % för kommunen.
• Engelska: 94 %, jämfört med 94 % år 2014, och 95 % för kommunen.
För nationella proven i årskurs tre var Södermöres samlade utfall 2015:
• Svenska: Sammantaget är resultaten i Södermöre 2015 på ungefär samma nivå som 2014. Halltorpsskolan har förbättrat sina resultat något, medan Hagbyskolan och Ljungbyholmsskolan har
tappat lite. Södermöre ligger på ungefär samma nivå som jämförelsekommunerna.
• Matematik: Sammantaget är resultaten i Södermöre 2015 på ungefär samma nivå som 2014.
Halltorpsskolan har förbättrat sina resultat något, medan Hagbyskolan och Ljungbyholmsskolan
har tappat lite. Södermöre ligger på ungefär samma nivå som jämförelsekommunerna.
I Södermöre kommundels skolor ska elever trivas och känna sig trygga.
Beskrivning: Jag känner mig trygg och jag trivs i skolan.
Mätning: Mäts årligen via elevenkäten.
Kommentar: I elevenkätens två frågor om trygghet och trivsel, ligger skolorna i Södermöre inom intervallet 93-100 % som svarar att de trivs och känner sig trygga, med majoriteten på eller nära 100 %.
Andelen elever som är studiemotiverade ska öka.
Beskrivning: Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer.
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Mätning: Mäts årligen via elevenkäten.
Kommentar: Studiemotivationen är ett område som identifierats vara i behov av insatser. Redan 2014 var
nyfikenheten oroväckande låg. På Södermöreskolan var det då 58 % som uppgav att skolarbetet gjorde
dem nyfikna på att lära sig mer. Sammantaget i de lägre åldrarna låg utfallet på 70-79 %. För 2015 var
Södermöreskolans utfall 43 %. I de lägre åldrarna blev 2015 utfallet i snitt 77 %. Positivt sticker Hagbyskolan ut, negativt sticker Halltorpsskolans årskurs sex ut.
I Södermöres skolor ska elever vara delaktiga och kunna utöva elevinflytande.
Beskrivning: Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter.
Mätning: Mäts årligen via elevenkäten, genom frågorna; ”Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter.”
och ”Jag har möjlighet att påverka hur jag kan lära mig saker.”
Kommentar: Generellt ligger skolorna i Södermöre precis som tidigare högt i fråga om möjligheterna att
utöva inflytande. Södermöreskolan har förbättrat resultatet på frågan om att påverka lärandet, från 80 %
till 82 %, men istället tappat från 91 % till 84 % på frågan om lärarhänsyn till elevernas åsikter. För de
lägre åldrarna ligger både frågorna inom 85-100 %, och de flesta nära 100 %
I Södermöres skolor ska elever få återkoppling för hur det går i skolan och få det lärarstöd som
behövs.
Beskrivning: Elevenkätsfrågorna, ”Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet”, och ”Lärarna i min skola hjälper
mig i skolarbetet om jag behöver det.”
Mätning: Mäts årligen via elevenkäten.
Kommentar: På Södermöreskolan uppger 93 % att de får den lärarhjälp de behöver. 2014 var siffran 92
%. 75 % av eleverna uppger att de får veta hur det går för dem i skolan, mot 80 % år 2014.
I de lägre åldrarna uppger 95 % av eleverna att de får den lärarhjälp de behöver, mot 94 % år 2014. Av
eleverna är det 88 % som uppger att de får veta hur det går för dem i skolan, mot 84 % 2014. Underlaget
är tunt, och skillnaderna små, men Hagbyskolan sticker ut positivt, och Halltorpsskolan något negativt.
I Södermöres skolor ska flickor och pojkar behandlas lika.
Beskrivning: Elevenkätsfrågan, ”Jag anser att killar och tjejer behandlas lika av personalen på skolan.”
Mätning: Via den årliga elevenkäten.
Kommentar: På Södermöreskolan svarar 82 % att lärarna behandlar tjejer och killar lika, jämfört med 84
% år 2014.
I de lägre åldrarna, på kommundelens skolor, svarar 87-94 % att tjejer och killar behandlas lika av lärarna,
jämfört med 90-94 % år 2014. Där är det Påryd/Tvärskog som sticker ut negativt.
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Inledning
Kunskap och kreativitet skapar Sveriges bästa skolkommun

– Kalmar, en kommun med kunniga. trygga, självständiga och kreativa barn och elever!
Kommunfullmäktige har fattat
beslut om en utbildningspolitisk
vision för 2012 – 2015 som genomsyrar barn- och ungdomsnämndens
arbete. Arbetet med att ta fram en
ny utbildningspolitisk vision för
2016 och framåt pågår.
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt
det offentliga skolväsendet för barn
och
ungdomar
(förskoleklass,
grundskola och särskola). Barn- och
ungdomsnämnden har även tillsynsansvar för enskild barnomsorgsverksamhet i kommunen.
Driftbudgeten för 2016 uppgår till
902 mkr och investeringsbudgeten
är 5,3 mkr. Utgångspunkten för den
ekonomiska planeringen är budget

2015 med de ramändringar som sker
pga. demografiska förändringar.
Barn- och ungdomsnämndens ram
är anpassad till planerat barn- och
elevantal och är balanserad. I Barnoch ungdomsnämndens verksamhet
arbetar ca 1337 årsarbetare, en ökning med 5 % jämfört med budget
2015.
Under 2016 kommer det att finnas
ca 5 342 elever från förskoleklass t o
m år 9 i den kommunala grundskolan inklusive c:a 17 individintegrerade särskoleelever. I motsvarande
åldrar räknar friskolorna med att ta
emot ca 695 elever. I särskolan
kommer det att gå 55 elever från
Kalmar kommun fördelat på grundsärskola och träningssärskola. Totalt
ökar antalet elever med 282 (5 %)
jämfört med budget 2015.
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Antalet årsarbetare ökar med 8 %
till 603 i den kommunala skolverksamheten.
De kommunala förskolorna kommer att ha ca 2 900 platser i förskola
och 20 platser i pedagogisk omsorg.
Antalet årsarbetare ökar med 2 %
till 525. De fristående förskolorna
planerar för 281 barn. Totalt ökar
antalet barn i förskolan med 92 (3
%).
I fritidshemmen kommer ca 2 590
barn att vara inskrivna. Antalet
årsarbetare ökar med 8 % till 111.
De fristående fritidshemmen beräknar ha 175 barn i sin verksamhet.
Totalt sett ökar fritidshemmen med
202 platser (8 %).

Budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018
Barn- och ungdomsnämndens fokusområden under
perioden 2016 – 2018
Utbildningspolitiskt program
Kommunfullmäktige har antagit en
utbildningspolitisk vision för 2012 –
2015 som genomsyrar barn- och
ungdomsnämndens arbete. Just nu
pågår arbetet med den nya visionen.

Kunskap och kreativitet skapar
Sveriges bästa skolkommun

– Kalmar, en kommun med kunniga.
trygga, självständiga och kreativa barn och
elever!

Visionen bryts årligen ner i ett utbildningspolitiskt program där
nämnden specificerar satsningar
som syftar till att stärka måluppfyllelsen av den utbildningspolitiska
visionen. Till visionen och programmet knyts nämndens strategiska medel som uppgår till 0,5 %
av budgetomslutningen.
För 2016 gör nämnden följande
satsningar:
- Fokustid – tid för elever efter
skoltid för läxhjälp, fördjupning m
m
- Förstärkning läslyftet
- NTA (förskola, grundsärskola)
– Gemensam rättning av nationella
prov
– Lovskola – en framgångsrik väg
för ökad måluppfyllelse
– Utvecklingstjänster i förskola,
förskoleklass, skola och fritidshem
– Estetiska lärprocesser AteljénByteatern-Länsmuséet
Barn- och elevtalsförändringar
samt friskoleetableringar påverkar personal- och lokalresurser

Vi ser i befolkningsregistret att
det har skett en ökad inflyttning
till Kalmar. Den senaste befolkningsprognosen, som budget
2016 bygger på, tar inte hänsyn
till detta.
Flyktingströmmen till Sverige
ökar. Vi kan i dagsläget inte veta
hur många nyanlända som
kommer till Kalmar.
Vi vill därför flagga för att våra
prognossiffror kan komma att
revideras uppåt när vi får en ny
befolkningsprognos.
Elevantalet i grundskolan inom barn- och
ungdomsnämndens område ökar fram till
2018 med ca 569 elever. Eleverna i
de yngre åren blir 426 fler medan
antalet elever i år 7-9 beräknas öka
med 143.
De senaste årens ökning av antalet
förskolebarn fortsätter. Under planeringsperioden kommer antalet
barn i förskolan att öka inom barnoch ungdomsnämndens område
med 197. Förskolan behöver fortsatt byggas ut för att för att uppnå
full behovstäckning. Det innebär
att 15 avdelningar behöver byggas
ut för att uppnå detta på kommunnivå. Fritidshemmen ökar med 251
platser under perioden.
I Kalmar kommun finns för närvarande 15 fristående förskolor och
skolor. Nio enheter bedriver förskola/pedagogisk omsorg, fyra
bedriver skolverksamhet, och två
bedriver både förskole- och skolverksamhet.
För att kunna möta ovanstående
förändringar kommer ett flexibelt
utnyttjande av skol- och förskolelokaler att
vara nödvändigt i framtiden.

den genomsnittliga vistelsetiden 29
timmar per vecka. 2014 hade den
ökat till 33,3 timmar per vecka, (+
15 %). Ersättningssystemet från
kommunfullmäktige har inte följt
med i denna utveckling i o m att vi
får ersättning per plats – inte per
timme. För 2015 ser schemasnittet
ut att hamna på 33,4 timmar. Trenden håller i sig och det blir allt svårare att få bemanningen att räcka till
under dagen. Barn- och ungdomsnämnden har begärt täckning av
kommunfullmäktige, men inte fått
gehör för detta.
Fr. o m budget 2016 tar vi höjd för
en fortsatt ökning av vistelsetiderna
och avsätter knappt 4 mkr till en
pott. Detta finansieras genom att
enheterna får sänkta grundbelopp
till förskolan. Det kommer att innebära lägre bemanning mitt på dagen
för att täcka ökat öppethållande,
större barngrupper för att täcka de
ökade lönekostnaderna samt sämre
personaltäthet.
Statsbidraget till
mindre barngrupper i förskolan
riskerar att påverkas negativt. Förskolecheferna får beskriva detta i
sina budgetuppföljningar under
2016.
Nya statsbidrag
Här följer de för barn- och ungdomsnämnden viktigaste nya statsbidrag för verksamheten och hur de
har hanterats i budget.
- Mindre barngrupper i förskolan
2015 har vi ansökt om drygt 7
miljoner.
-Lågstadiesatsningen
2015 har vi ansökt om knappt 11
mkr.

Vistelsetiden i förskolan ökar
Barnen i förskolan vistas allt längre
tider i verksamheten. År 2004 var

Effektiviseringar av verksamheten
För planeringsperioden finns av
kommunfullmäktige beslutade besparingskrav på 1 % per år under
2015-2017.
För 2016 uppgår sparkravet till 8,7
mkr och fördelas på verksamheterna
enligt respektive verksamhets budgetomslutning.

-Grundskola 5,4 mkr
-Förskola 2,8 mkr
-Centralt och nämnden 0,5 mkr
För 2017 uppgår sparkravet till 9
mkr.
Den uteblivna indexuppräkningen av övriga utgifter i ramtilldelningen fortsätter att pressa förvalt-
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ningarnas budgetar, vilket får till
följd att kostnaderna för övriga
utgifter så som lokaler och material
ökar och finansieras till största del
på bekostnad av personal. För barnoch ungdomsnämnden handlar det
om ca 3,3 mkr årligen vid en kostnadsökning på 1 %.

Verksamhetsmål 2016
Kalmar kommun har en hög ambition gällande förskola, skola och
fritidshem, vi ska bli en av Sveriges
30 bästa skolkommuner senast
2019. För att ha en möjlighet att
uppnå det uppsatta målet i den

utbildningspolitiska visionen måste
fokus i utvecklingsarbetet ligga på
att utveckla undervisningen och
höja kvaliteten i verksamheten.
Barnen/eleverna ska få de bästa
förutsättningarna att uppnå kun-

skapskraven samt i övrigt utvecklas
så långt som möjligt inom ramen för
utbildningen. De detaljerade målen
för barn och ungdomsnämnden
presenteras i bilaga 4.

Beskrivning av verkställandet av Barn- och ungdomsnämndens
beslut och budgetförutsättningar för 2016-2018
Central och lokal ledning och administration
Den centrala och lokala ledningen
och administrationen ses kontinuerligt över. I samband med avgångar
prövas såväl organisationsförändringar som kostnadseffektiviseringar. Det pågår ett projekt om kon-

centrerad administration centralt i
kommunen. I ett första steg ska
ekonomi- och löneadministration
hanteras på ett ställe i kommunen. I
budget 2016 har 2,4 mkr satts av till
detta projekt. Potten har finansierats

genom en neddragning av grundbeloppet till administration på enheterna. Det finns ännu inget beslut
taget om ett eventuellt. införande av
projektet.

Prognos antal barn i förskola och fritidshem
Fler barn i förskola
Antalet förskolebarn fortsätter att
öka men i lugnare takt. Födelsetalen
förväntas stiga kommande år. Under
2014 föddes 755 barn och år 2018
räknar vi med att det föds ca 790
barn. Denna ökning gäller framför
allt i Barn- och ungdomsnämndens
verksamhetsområde. I Södermöre
kommundel ser antalet barn ut att
vara relativt konstant.

Ett osäkerhetsmoment är att
inflyttningen till kommunen ser
ut att bli högre än förväntat.
Även hur den ökade flyktingströmmen till Sverige påverkar
antalet nyanlända i Kalmar är för
tidigt att säga. Prognosen kan
därmed behöva revideras.

Fler barn i fritidshem
Till största delen beror ökningen på
att det blir fler yngre elever i skolan.
I denna grupp har nästan samtliga
också plats på fritids. Andelen äldre
barn på fritidshem ökar också.
Sammantaget innebär den ökade
andelen barn i verksamheten ett
ökat tryck på lokaler för fritidshemmen, och behov av mer personal.

Tabell 1 Barn- och Elevförändringar 2015-2018 Barn- och ungdomsnämnden (antal placerade prognos juli 2015)
Budget 2015

2016

2017

2018

Diff. 15-18

Förskoleverksamhet

3 109

3 201

3 265

3 306

197

Fritidshem

2 564

2 766

2 793

2 815

251

Tabell 2 Barn- och Elevförändringar 2015-2018 Södermöre kommundel (antal placerade prognos juli 2015)
Budget 2015

2016

2017

2018

Diff. 15-18

Förskoleverksamhet

445

443

448

448

3

Fritidshem

343

381

392

398

55

Barnomsorg på obekväm arbetstid – kvällar, nätter och helger
Föräldrarnas behov av barnomsorg
på obekväm arbetstid har ökat.
Nattomsorg finns på fyra platser i
kommunen. I dag finns totalt ca 180
barn inskrivna. Behovet av denna
verksamhet ses ständigt över och

det kan vara aktuellt med ytterligare
utökning. Ett särskilt statsbidrag har
inrättats från 2013. För 2015 gav
detta ett tillskott på ca 500 tkr.
Regeringen har aviserat en ökning
av statsbidraget men vi vågar i nulä-
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get inte räkna med någon större
höjning för Kalmars del. Statsbidraget är också på en låg nivå jämfört med verksamhetens verkliga
kostnader.

Förskoleutbyggnad 2015- 2019
Ökningen av antalet barn gör att
utbyggnaden av förskolan behöver
fortsätta. Planering för detta görs
tillsammans med Serviceförvaltningen och utmynnar i förslaget till
investeringsbudget som kommunfullmäktige beslutar om. Behovet av
utbyggnad kan öka ytterligare, beroende av de förslag om minskad

gruppstorlek som regeringen aviserat i sitt budgetförslag.
Processen att bygga en ny förskola
kan vara lång, ofta handlar det om
flera år. Eftersom planeringen då
bygger på antaganden om barn som
ännu inte är födda kan stora förändringar i födelsetal i ett område
snabbt förändra förutsättningarna.

Planeringen av förskoleutbyggnad
måste därför revideras kontinuerligt.
Totalt kommer 15 nya förskoleavdelningar att behövas i barn- och ungdomsnämndens område under
perioden 2015 – 2019.
Beräkningen bygger på nuvarande
genomsnittlig gruppstorlek, 16,7
barn/avdelning.

Tabell 3 Behov av nya förskoleavdelningar (prognos juli 2015)
Budget

Prognos

2015

2015

3 109

3 199

Diff. mot budget

Prognos

Prognos
90

2015

2016

2017

2018

2019

3 199

3 201

3 256

3 306

3 354

Ökning antal barn jfr budget 2015
Ackumulerat

90

92

147

197

245

Per år

90

3

55

50

48

Utbyggnadsbehov förskoleavdelningar a' 16,7 barn
Ackumulerat

5

6

9

12

15

Per år

5

0

3

3

3

Lagkrav och kommunens budgetmål
innebär också att förskolan ska vara
rätt dimensionerad i varje område.
Det totala utbyggnadsbehovet blir
därför något högre. Det är därför

viktigt att samverkan mellan kommunens förvaltningar fungerar bra.
Det gäller i synnerhet förutsättningar för att snabbt ta fram nya eller
förändrade detaljplaner som ofta är
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en förutsättning för att kunna bygga
en ny förskola. Tillgången till förskola kan också vara en viktig ”motor” för att utveckla ett nytt bostadsområde.

Stadieindelad skolorganisation ger grundbelopp i tre nivåer lågstadiet (åk 1-3), mellanstadiet (åk 4-6) och högstadiet (åk 7-9)
Den 16 september 2015 beslutade
barn- och ungdomsnämnden att
grundskolan i Kalmar ska organiseras med stadieindelning som grund.
Det innebär att samtliga skolenheter
kommer att vara antingen låg- och
mellanstadieskola (F-6) eller högstadieskola (7-9) eller en skola med
samtliga årskurser (F-9). Föränd-

ringen gäller organisatoriskt fr. o m
läsåret 2016/17.
Under 2010 började skolorna i barnoch ungdomsnämnden organiseras i
F-5 skolor, 6-9 skolor och F-9 skolor. I samband med att ett nytt
resursfördelningssystem
infördes
2012 fick de enheter som var 6-9
skolor eller f-6 skolor samma bidrag
för år 6 som för år 7-9 för att under-

lätta för en gemensam organisation.
När nu denna indelning av skolorna
försvinner och grundskolorna i
barn- och ungdomsnämnden fortsättningsvis organiseras med stadieindelningen som grund försvinner
också behovet av samma grundbelopp för åk 6 som för högstadiet (åk
7-9). Fr. o m 2016 ingår åk 6 i bidraget för mellanstadet (åk 4-6).

Elevprognos inom grundskolan
De närmaste åren sker en kraftig
ökning av antalet elever i grundskolan. Under perioden ökar det totala
antalet elever med ca 569 i Barnoch ungdom samt ytterligare ca 18 i
Södermöre kommundel. På 10 års
sikt ökar antalet elever i grundskolan
med ca 1 300 i hela kommunen,
d.v.s. en ökning med 20 %.

Ett osäkerhetsmoment är att
inflyttningen till kommunen ser
ut att bli högre än förväntat. Även
hur den ökade flyktingströmmen
till Sverige påverkar antalet nyanlända i Kalmar är för tidigt att
säga. Prognosen kan därmed
behöva revideras.

Detta 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 tillgodose behovet av ytterligare
skollokaler.

Tabell 4 Elevförändringar 2015-2018 barn- och ungdomsnämnden (antal boende i området prognos juli 2015)
Budget 2015

2016

2017

2018

623

666

638

661

38

År 1-3

1 773

1 894

1 952

1 974

201

År 4-6

1 710

1 792

1 842

1 897

187

År 7-9 (10)

1 704

1 739

1 794

1 847

143

Totalt

5 810

6 091

6 226

6 379

569

Förskoleklass

Diff. 15-18

Tabell 5 Elevförändringar 2015-2018 Södermöre Kommundelsnämnd (antal boende i området prognos juli 2015)
Budget 2015

2016

2017

2018

Diff. 15-18

Förskoleklass

101

102

99

97

-4

År 1-3

284

300

305

302

18

År 4-6

252

255

273

287

35

År 7-9 (10)

280

267

257

249

-31

Totalt

917

924

934

935

18

Skollokaler
Den snabba ökningen av antalet
elever kommer att ställa krav på
lokaler. Endast några få skolor har
utrymme för växande elevkullar och
i så fall bara för några år. Skolorna i
Trekanten, Rinkabyholm, Smedby,
Rockneby och Lindsdal har byggts
ut på senare år. När det gäller
Rinkabyholm pågår just nu ett planarbete som syftar till att på sikt ge
möjlighet till ett helt nytt skolområde med förskola, skola, sporthall,
bibliotek etc. Förtätat bostadsbyggande i centrala Kalmar gör att
grundskolan behöver byggas ut här.
Vasaskolan och Lindöskolan kom-

mer att bli för små i framtiden.
Sannolikt kommer en förändrad
skolorganisation och nya lokaler att
behövas. Ett problem i sammanhanget är att det är svårt att hitta
skollokaler för de yngre eleverna
eftersom detta också ställer krav på
en acceptabel utemiljö.
Möjligtvis kan Linnéuniversitetets
flytt ge öppningar, men här behövs
mer substans i planeringsförutsättningarna.
Även i Läckeby (Åbyskolan) kommer skollokalerna att bli för små. I
dagsläget utnyttjas en del av skolan
som förskolelokaler. En lösning kan
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vara att nya förskolelokaler byggs
vid Åbyskolan.
Ökningen av antalet barn på fritids
ställer också krav på skollokalerna.
I ett idealläge skulle skolans lokaler
fungera för både skola och fritidshem. Samma elever, olika verksamheter vid olika tider på dagen. På
många skolor är det dock svårt att
anpassa lokalerna så att de fungerar
både för skola och för fritidshem.
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.
Utöver utbyggnad för att möta
växande elevtal finns också behov

av att ersätta eller renovera skollokaler. Det gäller dels Djurängsskolan
dels Falkenbergsskolan. Falkenbergsskolan planeras i framtiden att

innehålla
särskola.

både

grundskola

och

skolan Björkenäs och Svärdsliljans
förskola. Föräldrarnas efterfrågan på
platser styr behovet av pedagogisk

omsorg och förskolecheferna försöker att i möjligaste mån tillgodose
föräldrarnas önskemål.

Pedagogisk omsorg
Verksamheten planeras ha 20,5
platser under 2016 vilka finns fördelade på Förskolan Rockneby, För-

Fristående förskolor och skolor
I Kalmar kommun finns för närvarande 15 fristående förskolor och
skolor. Fyra av dem bedriver skolverksamhet, nio enheter bedriver
förskola/pedagogisk omsorg och
två bedriver både förskole- och
skolverksamhet.

De fristående förskolorna och fritidshemmen har tagit upp 457 platser i budget 2016. Det är ungefär
samma antal som i budget 2015.
De fristående skolorna beräknar ha

695 elever 2016, d.v.s. 13 elever fler
än budgeterat 2015.
I budget 2016 finns det ett 60-tal
elever som både kommunala skolar
och friskolor räknar med att ha i sin
verksamhet.

Bakgrundsfaktorn används till:
Rocknebyskolan: Mer resurser till de
yngre skolåren som satsning att
uppnå högre måluppfyllese över
hela skoltiden.
Förskolan Rockneby: Används direkt i
verksamheten för att balansera
personalkostnaderna.
Åsbyskolan: Läxhjälp, fokustid, studiehandledning och annat som ska
hjälpa elever till en likvärdig utbildning.
Lindsdalsskolorna: Special- och Resurslärare till barn med särskilda
behov av stöd och hjälp.
Förskolan Lindeberga-Sjöängen: Hålla
en acceptabel grundbemanning.
Kompetensutveckling för pedagoger
med specialuppdrag.
Förskolan Pulpeten Smedjan: Personaltätheten förstärks i de barngrupper där behov finns. 25 % specialpedagog för att bibehålla hög kompetens, kvalitet och förebyggande
elevhälsaarbete.
Kalmarsundsskolan: Utökad elevhälsa
(bl.a. psykolog och socialpedagog).
En till en satsningen inom IT. Speciallärare, SVA lärare, Lotsen (satsning med flexibla undervisningsgrupper).
Förskolan Björkenäs: Används i verksamheten för att balansera upp
personaltäthet.

Förskolan Ögonstenen: Balansering
mot budget för 15-timmarsbarn
samt tillfälliga nedgångar i schemasnittet. Barn i behov av mer stöd.
Kostnader för flerspråkigt material.
Förstärkning i administrationen.
Djurängsskolan: Specialpedagog på
förskolan. Förstärkning av fritidspedagoger i klasser med behov av mer
stöd. Riktade fritidspedagoger till
barn i behov av mer stöd på fritids.
SVA lärare och special lärare.
Förskolan Trollet: Förbättring/ökning
av personaltäthet samt kunna möta
den allt högre andelen mindre barn i
verksamheten. Pedagogista för
handledning av det pedagogiska
arbetet i arbetslagen.

Vasaskolan: Lärare/fritidspedagog
med specialkompetens för att stötta
enskilda elever. Specialpedagogtjänst.
Förskolan Oxhagen Malmen: Hålla en
acceptabel grundbemanning.
Förskolan Svärdsliljan: Hålla en acceptabel grundbemanning.
Falkenbergsskolan: Aktivt arbete att
stärka alla elevers resultat utifrån
bakgrundsfaktorn. Utökad satsning
på elever i behov av särskilt stöd.
Specialpedagogiskt stöd och råd.
SVA och studiehandledning på
modersmål.
Förskolan Vallmon: särskilt stöd till
barn med stora omsorgsbehov.

Funkaboskolan:
Bakgrundsfaktorn
används till tjänster såsom specialpedagoger och svenska som andraspråkslärare. Det hade varit omöjligt
att inrymma dessa tjänster utan
bakgrundsfaktorn.

Rinkabyholmsskolan: Elevhälsa och
elevstödjande insatser. Speciallärare,
specialpedagog samt SVA-lärare.

Lindöskolan: Resursförstärkning i
vissa klasser och fritidshem. Satsning på medarbetarskapet. Handledarutbildning.

Barkestorpsskolan: Integrerat svenska
som andraspråk i ämnesundervisningen. Studiehandledning på modersmål och svenska. Fokustid 80
min/vecka därutöver erbjuder vi
extra tid för genomförande av prov.

Förskolan Lindö: en del av hela budgeten som vi bygger våra verksamheter på. Till viss del ger det oss
utrymme att stärka något extra mot
de barn som kräver mer.
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Förskolan Rinkabyholm: Till att hålla
en rimlig grundbemanning.

Dörbyskolan: Speciallärare för årskurs
1-3. Små klasser i de lägre årkurserna. Svenska som andra språk och
studiehandledning på modersmålet.

Förskolan Smedby: Hjälper till att hålla
en något ökad personaltäthet på
avdelningar med större behov. Utbildning och nödvändigt material.
Specialpedagog.

Trekantenskolan: Högre grundbemanning och specialpedagogisk
kompetens. Extra stödinsatser till
elever där behov finns. Läxhjälp,
SVA undervisning. Läromedel,
alternativa
arbetsverktygverktyg,
kompetensutveckling.

Esplanadskolan och Mottagningsenheten:
Kurator. Kartläggning av ny lagstiftning. Personalförstärkning för
elever med behov av stöd. Skolskjutsar. Tolk och skolsköterska.

Investeringar
Fr.o.m. 2012 infördes ett nytt resursfördelningssystem för investeringar. Barn- och ungdomsnämnden
avgör hur stor investeringsvolymen
kan vara baserat på den summa

kapitalkostnader om ryms inom
budget. Nämnderna ska i sina årsrapporter redovisa vilka investeringar som planeras för att kommunens
likviditetsplanering ska underlättas.
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Investeringarna beräknas uppgå till
5,3 mkr årligen 2016, 2017 och
2018.

Ekonomiska sammanställningar, planerade verksamhetsmått och
nyckeltal
Antal platser i olika verksamheter budget 2015-2016
Tabell 6 Antal platser i olika verksamheter 2015-2016
Budget 2015

Budget 2016

Förändring

Förskola kommunal

2 806

2 899,5

3%

Förskola fristående

281,5

281

0%

Pedagogisk omsorg

21,5

20,5

0%

Total förskola

3 109

3 201

3%

Fritidshem kommunal

2 366,5

2 567

9%

Fritidshem fristående

173

176

2%

Fritidshem särskola

24,5

23

-6 %

Total fritidshem

2 564

2 766

8%

Förskoleklass kommunal

569

631

11 %

Förskoleklass fristående

50,5

34,5

-32 %

Förskoleklass särskola

3

0,5

-83 %

Total förskoleklass

622,5

666

7%

Grundskola kommunal

4 509

4 710,5

5%

Grundskola enskild

631

660,5

5%

Total grundskola

5 140

5 371

5%

Särskola

46,5

54

16 %

Totalt alla verksamheter

11 482

12 058

5%

Jämfört med budget 2015 ökar antal
barn och elever med 5 %.

Ca 11 % av eleverna beräknas gå i
fristående skolor, och de fristående

10

förskolorna kommer att ta hand om
ca 9 % av barnen.

Planerad platskostnad 2016
Grundbeloppet är generellt och
följer eleven i grundskolan och
fritidshemmet. För barnet i förskolan utgår man efter antal timmar
barnet är inskrivet i verksamheten. I
grundbeloppet ryms tilldelning för
personal, lokaler, materiel och fortbildning till personalen.
Grundbelopp med särskild beräkningsbakgrund omfattar bakgrundsfaktorn enligt enheternas SALSAvärden samt speciallösningar som
t.ex. Öppen förskola (familjecentral)

och Ateljén. Fr.o.m. hösten 2013
ingår även skolskjutskostnader här.

Platskostnaden är beräknad i 2015
års löneläge.

Tilläggsbelopp avser modersmålsstöd och modersmålsundervisning
samt tilldelning för barn i behov av
extraordinärt stöd.

Nedan visas en sammanställning av
grundbelopp, grundbelopp med
särskild beräkningsbakgrund, tillläggsbelopp och gemensamma
resurser per elev/barn. Kostverksamheten har fr.o.m. 1 juli 2012
övergått till servicenämndens ansvarområde, därför redovisas platskostnaden för denna del separat i
tabellen.

Gemensamma resurser och kostnaden för central ledning och administration behålls centralt.

Tabell 7 planerade platskostnader 2016
Förskola

Ped. omsorg

Fritidshem

Förskoleklass

År 1-3

År 4-6

År 7-9

Timmar/vecka

33,2

32,4

Grundbelopp

86 300

86 723

28 187

40 716

51 439

47 088

51 303

särskild beräkningsbakgrund

16 175

16 175

9 978

11 720

**17 910

11 720

11 720

Tilläggsbelopp

1 781

1 781

1 372

3 976

3 976

3 976

3 976

Gemensamma resurser*

– 12 615

– 8 282

-5 968

3 598

**-2 592

3 598

3 598

91 641

96 396

33 569

60 010

70 733

66 382

70 597

Central ledning administration

2 647

2 647

2 647

2 647

2 647

2 647

2 647

Lokal ledning administration

7 552

7 552

5 035

2 517

2 517

2 517

5 035

Kostnad totalt per plats

101 840

106 596

41 251

65 174

75 897

71 546

78 279

Kost

12 088

3 410

4 897

4 897

5 195

5 219

Kostnad totalt per plats inkl. kost 2016

113 928

106 596

44 661

70 071

80 794

76 741

83 498

Kostnad totalt per plats inkl. kost 2015

111 614

94 988

40 726

69 897

80 306

75 598

83 071

Procentuell förändring 2015-2016

2%

***12 %

****10 %

0%

1%

2%

1%

Grundbelopp med

*I anslaget för gemensamma resurser ingår föräldraavgifter för barnomsorg och statsbidrag – därför en minuspost.
** lågstadiesatsningen via statsbidrag
*** Ökad kostnad pga. ökad vistelsetid med 5,5 %
**** Viss omfördelning jfr grundskolan
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Driftbudget
Tabell 8 driftbudget 2015-2018
Driftkostnader netto

2015

2016

2016

2017

2018

förändr

förändr

Tillägg

(tkr)
Kostnader

Intäkter
Övriga Statsbidrag

Netto

jämfört med 2016

Budget

Personal

Kapital

Central led och administration

46 729

14 448

250

30 935

45 633

Lokal ledn. och administration

59 296

50 348

112

12 947

63 407

Grundskola inkl. förskoleklass

431 558

296 100

4 977

183 878

-16 867

Övriga

-18 891

Jfr ram

449 197

Beslutade ramändringar

2 966

4 479

Elevförändringar

7 151

14 831

6 061

12 356

-8 977

-8 977

7 201

22 689

7 201

22 689

Elevförändr utom ram
Särskola

23 426

20 397

32

4 602

Förskola

281 882

242 127

2 377

99 618

-25 940

-4 786

20 245

-30 628

287 554

Beslutade ramändringar
Barnförändringar
Barnförändr utom ram
Fritidshem

30 872

47 866

5

2 963

-15 133

35 701

Beslutade ramändringar
Barnförändringar
Barnförändr utom ram
Stabil ekonomi
Summa drift inom ram

873 763

671 286

7 753

334 943

-42 807

-69 438

901 737

873 763

671 286

7 753

334 943

-42 807

-69 438

901 737

Summa drift utöver ram
Netto

För 2017 tillförs barn- och ungdomsnämnden 7 201 tkr och för
2018 ytterligaren 15 488 tkr. Sammantaget för perioden ökar ramen
med 22 689 tkr.

Beslutade ramändringar avser utökad undervisningstid i matematik
för år 4-6 samt kompensation för
kostnadsökning vid köp av verksamhet (t.ex. skolplats i annan

0

kommun eller köp av platser i fristående förskolor och skolor) och
uppgår under perioden till 4,5 mkr.

Investeringsbudget
Tabell 9 investeringsbudget 2015-2018
Nettoinvesteringar

2015

(tkr)

Budget

Utgifter

2016

2017

2018

Central ledning och adm.

200

200

200

200

200

Grundskola

4 700

Förskola

1 500

3 300

3 300

3 300

3 300

1 800

1 800

1 800

1 800

Summa investeringar

6 400

5 300

5 300

5 300

5 300

12

Inkomster

Netto

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 18 november 2015, § 85
-

att fastställa förslag till driftbudget för 2016 och ekonomisk planering 2017-2018 och överlämna budgeten
till kommunfullmäktige för kännedom,

-

att fastställa de detaljerade budgetmålen för 2016,

-

att av kommunfullmäktige i samband med årsrapporten för 2015 begära en ramutökning för ökade hyreskostnader med anledning av ny-, om- eller tillbyggnader av lokaler,

-

att av kommunfullmäktige i samband med årsrapport för 2015 begära att komplettera den demografiska regleringen i förskolan med en reglering av ersättning för faktisk vistelsetid.
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Jämförelse nyckeltal mellan enheterna budget 2016
I platskostnaden ingår inte administration utan enbart de direkt verksamhetsinriktade kostnaderna.
Språkverkstaden, OB-omsorg, Ateljén, öppen förskola/familjecentral
och pedagogisk omsorg är samtliga
borträknade från både platskostnad

och personaltäthet. I personaltätheten är även studie- och yrkesvägledare samt skolbibliotekarier ej medräknade.
Avgränsat är också Särskolan och
Esplanadskolan, då jämförelsetalen

blir missvisande i förhållande till
grundskole- och förskoleverksamheten. Dessa respektive verksamheters nyckeltal finns presenterade i
en egen tabell.

Platskostnader och personaltäthet inom förskola, grundskola och fritidhem
Enhet

Total
budget tkr

Personaltäthet barn/elever per
årsarbetare

Kostnad per plats tkr
Grundskola

Förskoleklass

ÅBYSKOLAN

26 259

78,3

21,8

ROCKNEBYSKOLAN

17 192

70,0

LINDSDALSSKOLORNA

69 524

64,9

FSK PULPETEN-SMEDJAN
FSK LINDERBERGASJÖÄNGEN

20 115

FSK ROCKNEBY
KALMARSUNDSSKOLAN

71 979

FSK BJÖRKENÄS

24 120

FSK ÖGONSTENEN

26 473

DJURÄNGSSKOLAN

26 556

FSK TROLLET

32 040

FUNKABOSKOLAN

Förskola

91,7

Fritidshem

Grund-

Förskole-

För-

Fritids-

skola

klass

skola

hem

16,6

10,0

22,4

28,8

24,9

12,9

18,3

25,1

19,9

12,0

20,0

5,7

19,8
24,5

93,0

6,4

20 395

91,6

6,3

15 028

103,5
82,3

17,2

5,9
23,1

10,1

28,3

100,2
24,8

100,1

54 090

72,7

LINDÖSKOLAN

21 922

68,4

FÖRSKOLAN LINDÖ

23 443

VASASKOLAN

48 523

FSK SVÄRDSLILJAN

26 265

105,1

FSK OXHAGEN MALMEN

25 078

101,6

FALKENBERGSSKOLAN

34 828

FSK VALLMON

13 914

RINKABYHOLMSSKOLAN

29 586

FSK RINKABYHOLM

23 877

BARKESTORPSSKOLAN

16 613

75,3

DÖRBYSKOLAN

27 814

72,4

FSK SMEDBY

32 755

TREKANTENSKOLAN
GENOMSNITT (exkl. särskolan)

33 787

5,2
25,6

9,7

20,7

27,6

22,6

11,4

17,8

33,4

18,1

11,0

13,2

100,4

68,2

24,0

10,1

25,6
33,4
5,3
5,6

15,8

23,5

21,4

20,3

12,4

12,9

98,9
67,7

19,1

6,1
14,3

40,7

5,4
5,4

97,2
75,4

19,4
5,6

106,6
78,9

28,0

32,0
5,9

23,3

10,9

20,3

96,4

19,6
5,7

12,0
26,9

20,2

10,1

17,3

104,7

23,7
5,5

65,5

25,4

115,5

20,3

11,8

17,6

4,9

23,0

72,3

26,6

100,4

20,4

11,1

19,1

5,7

24,1

Budget 2015

70,4

24,9

98,6

19,0

10,9

18,7

24,1

Differens mellan åren

2,7 %

6,8 %

1,8 %

7,5 %

1,4 %

2,1 %

5,7
0,0
%

0,0 %

Budget 2014

67,0

25,3

90,8

17,5

11,1

18,5

5,7

26,3

Platskostnader: på totalen har platskostnaderna ökat för samtliga verksamheter jämfört med budget 2015.
Personaltätheten: har försämrats på
samtliga verksamheter förutom
förskolan, där den är oförändrad
jämfört med 2015.

Planerade platskostnader och personaltäthet varierar mellan enheterna. Tanken med resursfördelningssystemet är att det ska fördela efter
behov för att ge barnen och eleverna lika förutsättningar till lärande.
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Skillnaderna beror på; bakgrundsfaktorn (15 % av budgeten i grundskolan fördelas efter olika socioekonomiska faktorer, i förskolan 10 %),
lokalutnyttjande, behovet av stödinsatser på enheten samt vistelsetider i
förskolan.

Platskostnader och personaltäthet för Esplanadskolan, Mottagningsenheten och Särskolan
Enhet

Total
budget tkr

Personaltäthet barn/elever per
årsarbetare

Kostnad per plats tkr
Grundskola

Fritidshem Grundskola

ESPLANADSKOLAN

13 049

708,2

1,9

MOTTAGNINGSENHETEN

12 228

89,8

2,6

SÄRSKOLAN I KALMAR

22 173

345,1

Jämfört med 2015 har Esplanadskolan och Mottagningsenheten minskat sina platskostnader (2015: Esplanadskolan exkl. sjukhusskolan
739,8 tkr, Mottagningsenheten exkl.
modersmål 100,3 tkr). Verksamheterna startade organisatoriskt 2014-

07-01. Särskolans kostnad har ökat
marginellt på skolan och minskat på
fritidshemmet (2015: 342,6 tkr respektive 84,8 tkr).
Personaltätheten blivit något sämre
på Esplanadskolan och står i princip
oförändrad mot 2015 på de två

15

68,5

2,4

Fritidshem

2,6

andra (2015: Esplanadskolan 0,9,
Mottagningsenheten 2,6, Särskolan
2,5). Särskolans fritidshem har en
bättre personaltäthet än innan
(2015: 3,4).
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Antal årsarbetare budget 2012-2016
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Diff.
2016-2015

GRUNDSKOLA inkl. förskoleklass
Pedagogisk personal

466

472

471

480

473

512

39

kurator, tal- och hörselped, psykolog)

24

25

26

27

29

31

2

Övrig personal (elevass, vaktmästare, bibliotekarie, syv)

21

24

25

29

29

27

-2

30

16

16

16

20

22

2

6

6

5

6

7

9

2

3

2

3

1

1

0

8

8

7

9

8

10

2

Pedagogisk personal

455

486

Övrig personal (barnskötare, dagbarnvårdare, personlig ass)

115

109

All personal FÖRSKOLA

502

504

515

525

10

All personal FRITIDSHEM

95

93

96

102

6

Elevvårdspersonal (skolhälsovård,

SÄRSKOLA
Pedagogisk personal skola
Pedagogisk personal fritidshem
Elevvårdspersonal
Övrig personal (elevass, vaktmästare)
FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

LEDNINGS- OCH
ADMINISTRATIV PERSONAL
TOTALT ANTAL ÅRSARBETARE

92

95

96

98

98

98

0

1 298

1 327

1 240

1258

1276

1337

61

Personal inom särskolans fritidshemsverksamhet låg tidigare, mellan 2011-2012, i siffrorna för pedagogisk personal särskolan, detta är nu justerat så de
redovisas separat. 2013-2014 ingick de i Alla personal FRITIDSHEM, även detta är justerat så de redovisas separat inom särskoleverksamheten.

Totalt ökar antalet årsarbetare med
5 % 2016 jämfört med 2015.
Inom grundskolan planeras för 8 %
fler tjänster jämfört med budget
2015, och elevantalet förväntas öka i
de kommunala skolorna med ca 5
%.
Inom förskola och fritidshem ökar
antalet årsarbetare med 2 % respek-

tive 6 % jämfört med budget 2015.
Inom båda verksamheterna är planerat antal barn fler än jämfört med
budget 2015 (+3% respektive +9
%).
Särskolan ökar i omfattningen med
7 elever och minskar något på fritidshemsverksamheten med -1,5
elever, och den totala personalpla-
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neringen ligger ca 6 tjänster över
budget 2015, motsvarande 16 %
ökning.
Det nya systemet för personalbudget ger inte möjlighet att ta ut statistik på så kallade befattningskoder,
vilket medför att uppdelning på
pedagogisk personal och övrig personal i förskola ej är möjlig.
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Ingående resultatutjämningsfonder 2015
Enhet

Ingående RUF

Förändring

boksluts-

Utgående RUF

2014

under året

kompensation

2014

av budget

199

ÅBYSKOLAN
ROCKNEBYSKOLAN
LINDSDALSSKOLORNA

RUF i %

0

-494

-295

-1%

175

403

578

4%

1 836

437

2 273

4%

FÖRSKOLAN PULPETEN-SMEDJA

411

414

825

4%

FÖRSKOLAN LINDEBERGA-SJÖÄ

954

-67

887

5%

FÖRSKOLAN ROCKNEBY

12

841

853

5%

KALMARSUNDSSKOLAN

-544

753

209

0%

FÖRSKOLAN BJÖRKENÄS

0

429

429

2%

FÖRSKOLAN ÖGONSTENEN

831

429

1 260

5%

DJURÄNGSSKOLAN

690

159

849

3%

0

859

859

3%

FÖRSKOLAN TROLLET
FUNKABOSKOLAN*

22

0%

2 701

14 %

0

0%

729

6%

133

-111

2 671

370

-340

FÖRSKOLAN LINDÖ*

-310

270

40

ESPLANADSKOLAN

582

147
64

64

1%

LINDÖSKOLAN*

MOTT ENHET ESPLANADSKOLAN
SÄRSKOLAN I KALMAR

659

1 182

VASA SKOLOMRÅDE

-3 601

-2 311

FALKENBERGSSKOLAN

-1 632

-603

FÖRSKOLAN VALLMON

356

-350

RINKABYHOLMSSKOLAN

99
36

1 841

9%

-5 813

-6 %

-2 235

-7 %

42

0%

684

-572

112

0%

1 239

482

1 721

7%

BARKESTORPSSKOLAN

-195

173

-23

0%

DÖRBYSKOLAN

857

594

1 451

6%

FÖRSKOLAN RINKABYHOLM

FÖRSKOLAN SMEDBY

39

-82

-43

0%

TREKANTENSKOLAN

1 354

205

1 559

5%

Summa enheter

7 201

3 620

34

10 855

Central RUF

2 858

1 163

-34

3 987

TOTALT BoU

10 059

4 783

0

14 842

Ingående resultatutjämningsfond 2015 är samma som utgående fond 2014.
* nya enheter, organisatoriskt fr. 1/7 2014, ekonomiskt fr. 1/1 2015
Justeringar i bokslut beslutade av FC:
Åbyskolan: föräldrakooperativ Sporren övergick till kommunal förskola, extrakostnader 199 tkr
Lindö förskola: OB omsorgen överskott tas in på specialverksamheter, -300 tkr
Lindö skola och förskola: intern fördelning av RUF 340 tkr
Vasa skolområde: öppen förskola nybyggn, extrakostnader 99 tkr.
Förskolan Vallmon: OB-omsorgen, nyöppnad 1/7, extrakostnader 36 tkr
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Verksamhetsmål 2016
Inom de områden där enheterna inte har fått tilldelat ett för enheten detaljerat mål ska resultaten
ligga kvar på samma nivå som tidigare år och bidra till att kommunen som huvudman når det
övergripande detaljerade målet.
För de mål som rör barn och elevers inflytande och nöjdhet så tas målet på enhetsnivå bort vid
95 % måluppfyllnad.
För mål som rör prestationer i nationella prov och når målen i alla ämnen tas målet bort när enheten når 100 % måluppfyllelse.
De övergripande detaljerade målen är delmål för nå målet som anges i skolförordningens 5 kap §
2; Eleverna ska genom strukturerad undervisning ges ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd i den
omfattning som behövs för att skapa förutsättningar för att eleverna når de kunskapskrav som
minst ska uppnås och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen.

Hög kvalitet i välfärden
Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner.
Detaljerat mål BoU – I SKL:s ranking Öppna jämförelser ska Kalmar kommun förbättra
sin placering med minst 20 placeringar
Beskrivning Kalmar kommuns förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitetn på undervisningen för att eleverna minst ska
uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen.
Läsåret 2013/2014 nådde Kalmar kommun plats 109.
Mätning SKL:s Öppna jämförelse - Grundskola
Resurser Inom befintlig budget
Detaljerat mål BoU – Andelen elever i år 9 i Kalmar kommun som uppnår kunskapskraven i alla ämnen ska öka till minst 83 %
Beskrivning Kalmar kommuns förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitetn på undervisningen för att eleverna minst ska
uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen.
Läsåren 2012/2013 till 2014/2015 nådde i snitt 81 % av eleverna i Kalmar kommun kunskapskraven i alla ämnen.
Mätning Skolverket Siris
Resurser Inom befintlig budget
Detaljerat mål BoU - Kalmar kommuns elevers genomsnittliga meritvärde i år 9 ska öka
till minst 224 (beräknat genomsnittligt meritvärde)
Beskrivning Kalmar kommuns förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitetn på undervisningen för att eleverna minst ska
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uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen.
Läsåren 2012/2013 till 2014/2015 var det faktiska genomsnittliga meritvärdet i Kalmar kommun
för elever i år 9 i snitt 207 (16).
Mätning Skolverket Siris
Resurser Inom befintlig budget
Detaljerat mål BoU – Andelen elever i år 6 i Kalmar kommun som uppnår kunskapskraven i alla ämnen ska öka till minst 84 %
Beskrivning Kalmar kommuns förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitetn på undervisningen för att eleverna minst ska
uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen.
Läsåren 2013/2014 till 2014/2015 har i snitt 82 % eleverna av i år 6 i Kalmar kommun uppnått
målen i alla ämnen.
Mätning Betygsstatistik Procapita
Resurser Inom befintlig budget
Detaljerat mål BoU - Kalmar kommuns elevers genomsnittliga meritvärde i år 6 ska öka
till minst 232 (beräknat genomsnittligt meritvärde)
Beskrivning Kalmar kommuns förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitetn på undervisningen för att eleverna minst ska
uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen.
Läsåren 2013/2014 till 2014/2015 var det faktiska genomsnittliga meritvärdet i Kalmar kommun
för elever i år 6 i snitt, 206.
Mätning Betygsstatistik Procapita
Resurser Inom befintlig budget
Detaljerat mål BoU - Andelen elever i år 3 i Kalmar kommun som uppnår kunskapskraven på nationella proven ska öka till minst 77 %
Beskrivning Kalmar kommuns förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitetn på undervisningen för att eleverna minst ska
uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen.
På ämnesproven i år 3 har i snitt 75 % av eleverna i Kalmar kommun uppnått kravnivån läsåren
2013/2014 till 2014/2015.
Mätning: Nationella prov Procapita
Resurser Inom befintlig budget
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Skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper och olika
delar av kommunen ska minska.
Detaljerat mål BoU - I Kalmar kommun ska skillnaden i det genomsnittliga meritvärde
minska mellan elever vars föräldrar är högutbildade och de vars föräldrar har lägre utbildningsnivå, genom att höja värdet mer för de som presterat sämre.
Beskrivning Kalmar kommuns förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitetn på undervisningen för att eleverna minst ska
uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen.
Läsåren 2012/2013 till 2014/2015 var skillnaden i det faktiska genomsnittliga meritvärdet i Kalmar kommun för elever i år 9 i snitt 45,5 poäng.
Mätning: Siris
Resurser Inom befintlig budget

Detaljerat mål BoU – Andelen elever i åk 8 i Kalmar kommun som känner att lärarna har
höga förväntningar på att de ska klara kunskapskraven i alla ämnen ska öka till minst 90
%
Beskrivning Den senaste forskningen kring vad som har högst påverkan på elevernas prestationer visar att det är vilka förväntningar eleverna har på sig själva och vilka förväntningar lärarna
som ett kollektiv på en skola är övertygade om att man med gemensamma krafter kommer att
lyckas med att få eleverna att uppnå målen J. Hattie ”Synligt lärande” samt
http://www.pedagogstockholm.se/skolforskning/john-hattie/
Läsåren 2012/2013 till 2014/2015 var det i snitt 88 % som känner att lärarna har höga förväntningar på att de ska klara kunskapskraven i alla ämnen.
Mätning: Kolada
Resurser Inom befintlig budget
Detaljerat mål BoU – Andelen elever i åk 5 i Kalmar kommun som känner att skolarbetet
gör mig nyfiken så att jag får lust att lära ska öka till minst 80 %
Beskrivning Den senaste forskningen kring vad som har högst påverkan på elevernas prestationer visar att det är vilka förväntningar eleverna har på sig själva och vilka förväntningar lärarna
som ett kollektiv på en skola är övertygade om att man med gemensamma krafter kommer att
lyckas med att få eleverna att uppnå målen J. Hattie ”Synligt lärande” samt
http://www.pedagogstockholm.se/skolforskning/john-hattie/
Läsåren 2012/2013 till 2014/2015 var det i snitt 78 % som angav att de känner att skolarbetet gör
mig nyfiken så att jag får lust att lära.
Mätning: Kolada
Resurser Inom befintlig budget
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Detaljerat mål BoU – Andelen lärare och förskolärare i Kalmar kommun 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 obligatoriska skolan
ska öka till minst 82 %.
Beskrivning Den senaste forskningen kring vad som har högst påverkan på elevernas prestationer visar att det är vilka förväntningar eleverna har på sig själva och vilka förväntningar lärarna
som ett kollektiv på en skola är övertygade om att man med gemensamma krafter kommer att
lyckas med att få eleverna att uppnå målen J. Hattie ”Synligt lärande” samt
http://www.pedagogstockholm.se/skolforskning/john-hattie/
I medarbetar enkäten 2015 svarar 77,6 % av lärarna att de med gemensamma krafter kommer att
lyckas med att få eleverna att uppnå målen medan 91,5 % svarar att deras elever kan nå kunskapskraven i de ämnen som de bedriver under visning i. För förskollärare är samma siffror 82,7
% och 84,3 %. Sammanlagt anser 80,1 % att de med gemensamma krafter kommer att lyckas
med att få eleverna att uppnå målen.
Mätning: BoU:s medarbetarenkät
Resurser: Inom befintlig budget

Verksamhet och medarbetare
Mål - Kalmar kommuns ska till utrikesfödda årligen erbjuda 150 praktikplatser
Detaljerat mål BoU - ska till utrikesfödda årligen erbjuda 50 praktikplatser, vilket innebär
att elever som deltar i SFI-undervisning erbjuds språkträningspraktikplatser inom Barnoch ungdomsförvaltningen
Mål - Kalmar kommuns verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad
Detaljerat mål BoU - I Kalmar kommun ska skillnaden minska mellan flickors och pojkars genomsnittliga meritvärde, genom att höja värdet mer för det kön som presterat
sämre.
Beskrivning Skolan ska aktivt och medvetet arbeta med att främja flickors och pojkars lika rätt
och möjligheter. Trots detta är det stor skillnad mellan flickors och pojkars genomsnittliga meritvärde i år 9. Läsåren 2012/2013 till 2014/2015 var skillnaden i det genomsnittliga meritvärdet
18,1 till förmån för flickorna.
Mätning SiRiS
Resurser Inom befintlig budget
Detaljerat mål BoU - Under året har förskolan, skolan och fritidshemmen ökat förutsättningarna för alla barn att utveckla sina förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet
Beskrivning Förskolan, skolan och fritidshemmen ska aktivt och medvetet arbeta med att främja
flickors och pojkars lika rätt och möjligheter.
Mätning Rapportering av verksamhetsmålen i Hypergene
Resurser Inom befintlig budget
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Mål – Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag
Detaljerat mål BoU – Sjukfrånvaron ska minska till 5 % på helår
Beskrivning Sjukfrånvaron i Barn- och ungdomsförvaltningen var fram till augusti 2015 5,67 %
Under 2013 var siffran på helår 5,5 % och 2014 5,63.
Mätning Hypergene
Resurser Inom befintlig budget
Uppdrag BoU – redovisa hur man använder välfärdsbokslutet i verksamheten. Samverkan
och samarbete kring åtgärder måste fördjupas. Både internt inom Kalmar kommun och
externt.
Uppdrag BoU – Kalmar kommun ska ytterligare förbättra service- och bemötandefrågor.

Ordning och reda i ekonomin
Mål: Begränsa nettokostnaderna till högst 99 procent av skatteintäkter och kommunal
utjämning över en rullande femårsperiod.
Mål - Självfinansiera investeringarna till 50 procent över en rullande femårsperiod.
Mål - Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.
Detaljerat mål BoU - Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt
och kostnadseffektivt sätt
Beskrivning Alla förskolor och skolor ska ha en budget i balans. De enheter som visar minusresultat för året får enskilda genomgångar av ekonomin samt stöd för att kunna göra insatser som
leder till att enheten har en budget i balans vid årets slut. Har man en negativ utgående resultatutjämningsfond så ska den återställas till minst 0 inom två till tre år, beroende på storlek.
Mätning Helårsprognoserna som görs minst tre gånger per år.
Resurser Inom befintlig budget
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Förvaltningsgemensamma mål
Detaljerat mål BoU -Minst 95 % av vårdnadshavarna ska vara nöjda med den förskola,
skola, fritidshem som deras barn går på
Beskrivning Kalmar kommuns förskolor skolor och fritidshem ska hålla en hög kvalitet. Vårdnadshavarna ska få information om mål och sätt att arbeta för att kunna bedöma kvalitetn på
verksamheten. I enkäten vårdnadshavarnas syn på verksamheten 2013/2014 till 2014/2015 var i
snitt 93 % nöjda med den förskola som deras barn gick på, 91 % var nöjda med den skola som
deras barn gick på och 92 % var nöjda med det fritidshem som deras barn gick på.
Mätning Enkäten till vårdnadshavare
Resurser Inom befintlig budget
Detaljerat mål BoU - Minst 95 % av vårdnadshavarna i Kalmar kommuns upplever att de
har inflytande på verksamheten i förskola respektive fritidshem
Beskrivning Varje invånare ska känna att det är möjligt att påverka och förändra. I enkäten
vårdnadshavarnas syn på verksamheten 2013/2014 till 2014/2015 upplevde i snitt 91 % av vårdnadshavarna att de hade inflytande på verksamheten på den förskola som deras barn gick på och
76 % av vårdnadshavarna upplevde att de hade inflytande på verksamheten på det fritidshem
som deras barn gick på.
Mätning Enkäten till vårdnadshavare
Resurser Inom befintlig budget
Detaljerat mål BoU - Minst 95 % av eleverna i Kalmar kommuns skolor upplever att de
har möjlighet att påverka hur de lär sig saker
Beskrivning Alla elever ska få ett reellt inflytande på arbetsätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Deras inflytande ska öka med stigande ålder. I enkäten elevernas syn på verksamheten 2013/2014 till 2014/2015 upplevde i snitt 90 % av eleverna i Kalmar kommun att de hade
möjlighet att påverka hur de lär sig saker.
Mätning Enkäten till elever
Resurser Inom befintlig budget
Detaljerat mål BoU - Minst 95 % av barnen i Kalmar kommuns fritidshem upplever att de
kan påverka vad de gör på fritidshemmet
Beskrivning Alla elever ska få ett reellt inflytande på arbetsätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Deras inflytande ska öka med stigande ålder. I enkäten elevernas syn på verksamheten 2013/2014 till 2014/2015 upplevde i snitt 85 % av eleverna i Kalmar kommun att de hade
möjlighet att påverka vad de gör på fritidshemmet.
Mätning Enkäten till barn
Resurser Inom befintlig budget
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1 Inledning
Omsorgsnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har inom socialtjänstlagen
och hälso- och sjukvårdslagen när det gäller stöd, omsorg och vård till äldre personer.
I nämndens uppgifter ingår också
ansvar för insatser inom socialtjänsten till personer med mindre omfattande funktionsnedsättningar,
ansvar för hemsjukvården inom omsorgsnämndens verksamhetsområde,
ledningsansvar för den kommunala hälso- och sjukvården inom omsorgsnämndens verksamhetsområde.
Omsorgsnämnden fattade beslut i januari och april gällande förvaltningens organisation
och den framtida inriktningen för omsorgsförvaltningen 2015-2018 i sin helhet. Förvaltningen har av nämnden fått ett tydligt uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete som
syftar till att stärka samverkan och effektivisera verksamheterna inom områdena SOLverksamheten, biståndsbedömning och hälso- och sjukvårdsverksamheten.
Fullmäktige fattade i juni ett nytt beslut om målet att Kalmar kommuns äldreomsorg ska
vara bland de 30 bästa i landet år 2020. Nämnden har arbetat fram en vision och tydliga
kvalitetsmål för mandatperioden som ligger helt i linje med detta fullmäktigemål. Omsorgsförvaltningen har utifrån denna målstyrning under året också byggt upp en ny grundstruktur för kvalitets- och målarbetet på förvaltnings- och enhetsnivå som kommer att implementeras fullt ut under 2016.
Omsorgsnämnden har under året lyckats vända ett ekonomiskt underskott år 2014 på -2,1
mkr till överskott år 2015 på 6,8 mkr. Nämnden fortsätter att gå mot strömmen när det
gäller antalet vård – och omsorgsboenden i landet. Byggandet av moderna boenden fortsätter och antalet lägenheter utökas för att möta demografiutvecklingen.
Utifrån att sjukfrånvaron var hög och ökade under 2015 tog förvaltningen fram ett åtgärdspaket som ska implementeras fullt ut under 2016. Sysselsättningsgraden för tillsvidareanställd personal ökade något under 2015. Samtal med Kommunal om ett nytt avtal kring
rätt till heltid fortsätter under 2016.
Mer detaljerad information om respektive verksamhetsområde följer nedan i denna årsrapport.
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2 Ekonomi - totalt
Driftskostnader
Verksamhet
tkr
Semesterlöneskuld

NettoBokslut
Budget Kostnader Intäkter
2 064
2 064

Resultat
0

Förvaltningsgemensamt

13 174

42 260

-36 576

7 489

Administration

32418

31603

-757

1 573

Volymer resursförd hemtj

9 660

410

-1 996

11 246

SoL övergripande

30 014

90 584

-62 668

2 098

SoL - enheter

473 256

497 529

-10 059

-14 214

HSL

72 141

84 687

-11 210

-1 336

TOTALT

632 727

749 137

-123 266

6 856

Omsorgsförvaltningen förbrukade netto 626 mnkr (drift) år 2015 och detta
utgjorde 18,7 % av kommunens totala nettodriftkostnader. Motsvarande
andel för 2014 var 19,2%.

OMSORGSFÖRVALTNINGENS ANDEL AV
KOMMUNENS NETTODRIFTSKOSTNADER ÅR
2015
81,3%

18,7%

Omsorgsförvaltningen

Övr kommunal verksamhet

Investeringar
Verksamhet NettoBokslut
tkr
Budget
Kostnader Intäkter
Netto
Investeringar
10 123
4 503
0
5 620*
*Resultatet är ”fiktivt” och kostnaden påverkar bara våra kapitaltjänstkostnader.
Omsorgsnämnden investerade enligt 2015 årsbokslut 4,5 mnkr vilket utgjorde 1,3% av
kommunens totala nettoinvesteringar. Kapitaltjänstkostnaderna uppgick till 890 tkr mer
än vi budgeterat.
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Sammanfattande kommentar till större avvikelser
Driftskostnaderna redovisar ett överskott på totalt 6,8 mnkr och kommenteras kortfattat i det följande:
Semesterlöneskuld (+-0)
Semesterlöneskulden minskade med 2 mnkr vilket innebär att våra anställda har tagit
ut mer semester än man sparat vilket är bra långsiktigt.
Förvaltningsgemensamt (+7,5 mnkr)
Redovisar ett överskott om 7,5 mnkr som beror på ej budgeterade statsbidrag
för bl a omvårdnadslyftet, stimulansmedel och mindre kostnader för utbildningar.
Administration (+1,6 mnkr)
Administrationen redovisar ett överskott pga minskad administration.
Volymer resursfördelning hemtjänsten (+11,2 mnkr)
Hemtjänsttimmarna har minskat under året vilket innebär ett överskott, se bilaga 1.
SoL (insatser inom socialtjänstlagen) övergripande (+2,1 mnkr)
Överskottet består främst av ökade avgiftsintäkter.
SoL enheter(-14,2 mnkr)
Resursfördelade enheter inom hemtjänst och boende redovisade stora avvikelser mot
budget i början av året. Fler och fler enheter har kommit i balans på månadsbasis. Det
finns dock några enheter som har stora underskott och där det erfordras ytterligare
åtgärder under 2016.
HSL (insatser enl hälso- o sjukvårdslagen (-1,3 mnkr)
Den största förklaringen till underskottet är ökade kostnader för hjälpmedel.
Investeringar
Redovisade investeringar uppgår till 4,5 mnkr 2015. Kostnaderna avser företrädesvis utrustning i våra nya vård- och omsorgsboenden Varvet och Ingelstorpsvägen.
Resultatutjämningsfond
Efter bokslut 2015 finns 26,5 mnkr i omsorgsnämndens resultatutjämningsfond.
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3 Myndighet
Viktiga händelser och ändrade förutsättningar
Resultatredovisning och analys

Kostnader för betalningsansvar 2009-2015
2015
1060tkr

2014
333tkr

2013
307tkr

2012
77tkr

2011
136tkr

2010
253tkr

2009
435tkr

Länssjukhuset kortar sina vårdtider och minskar vårdplatser efterhand vilket innebär att
kommunen får ta allt större vård och omsorgsansvar. I kommunen arbetar vi efter möjligheten att erbjuda stöd i hemmet. I vissa fall kan det vara svårt då den enskilde
behöver mera återhämtning och rehabilitering innan hemgång är möjlig.
Vid dessa tillfällen kan det vara aktuellt med en kortare eller längre vistelse på en korttidsplats.
En anledning är också att kommunen har fått ansvar för fler multisjuka med behov av extra
bemanning och förstärkning för medicinska insatser. Här behövts en längre tid för rekrytering av personal samt planering och genomgång av avancerade medicinska insatser vilket
har gett betalningsansvar för kommunen.
Under 2015 har en det varit en tillfällig minskning av boendeplatser p g a ombyggnationer
m.m. Det här har inneburit att omsorgstagare som vistas på korttidsplats i avvaktan på ledigt boende uppehållit platser på korttiden längre än vanligt. Vilket då inneburit att väntetiden på sjukhus till korttid också blir längre med betalningsansvar som följd.
Utomlänsplacering
Omsorgsförvaltningen har en person placerad utomläns på grund av brist på anpassat boende.
Sökande från annan kommun-vård och omsorgsboende SoL
Enligt socialtjänstlagen har personer bosatta i andra kommuner rättighet att ansöka om
vård och omsorgsboende i annan kommun. Den främsta anledningen till ansökan är att
närstående bor i Kalmar kommun
Antalet ansökningar om vård och omsorgsboende, personer från annan kommun
Årtal
Antal ansökningar
Bifall
Avslag
2015
16
13
3
2014
9
9
0
2013
6
6
0
2012
15
9
6
2011
13
11
2
2010
7
6
1
2009
9
8
1

Framtiden
Äldres behov i centrum – en modell för ökad kvalitet inom vård och omsorg.
Modellen ”Äldres behov i centrum” (ÄBIC) är nationellt framtagen av Socialstyrelsen som
nu utbildar landets kommuner. Modellen bygger på ett betydligt mer systematiskt arbetssätt
än vad flertalet av landets kommuner använder i nuläget och med den äldres behov i centrum.
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Syftet med modellen är att åstadkomma ett mer behovsinriktat arbetssätt och ska också ge
den äldre och hans eller hennes närstående ökade möjligheter att medverka i utredning,
planering och uppföljning av stödet i det dagliga livet. Modellen ska stärka den äldres möjlighet till inflytande och egenmakt över sin vardag utifrån den nationella värdegrunden för
äldre.
Under 2016 kommer arbetet med att införa ÄBIC aktivt påbörjas genom att två biståndshandläggare frikopplas för att arbeta som processledare samt en heltidsanställd för att implementera ÄBIC i SOL verksamheten. Genomförandet beräknas pågå under en två års
period.
Utveckla rutiner för uppföljning av biståndsbeslut
Uppföljning av biståndsbeslut görs efter 4-6 veckor eller årligen. För att få fram det faktiska
behovet behöver uppföljningarna genomföras på ett mera metodiskt sätt samt kompletteras
med sakkunnighetsutlåtande från b l a rehabpersonal.
Ett projekt påbörjas därför under 2016 för att utarbeta en metod för bättre uppföljningar
av biståndsbeslut tillsammans med rehabenheten.
Förebyggande verksamhet
En ny tjänst har inrättats som seniorlots. Seniorlotsen arbetar med förebyggande arbete
genom att erbjuda ”hemmafixarstöd” till äldre personer med inget eller lite stöd av hemtjänsten. I uppdraget ingår även uppsökande verksamhet för personer över 80 år. Information om vem man kan vända sig till eller vad som händer i närområdet ges också i form av
informerande samtal. Syftet är att underlätta för äldre personer i deras vardag.Visst stöd till
anhöriga ingår.

4 Verksamhet SOL (insatser enligt socialtjänst-lagen)
Viktiga händelser och ändrade förutsättningar
Övergripande
Omsorgsförvaltningen har under 2015 genomgått en förändring av förvaltningens organisations- och ledningsstruktur. Under januari tillsattes en ny förvaltningschef och omsorgsnämnden fattade beslut om en ny organisationsstruktur för tillskapandet av en plattare organisation. Innebörden av en platt organisation är att korta beslutsvägarna och få en bättre
fungerande kommunikation och därigenom en effektivare verksamhet. Den innebar att
verksamhetschefer under året har avvecklats, och att enhetschefer nu direkt är underställda
förvaltningschefen. Omstruktureringen innebar även att en administrativ chef rekryterades
och att chefsfunktionerna för personal och utveckling avvecklades.
I ett led att renodla omsorgsförvaltningens verksamhet flyttades förvaltningens IT-personal
över till den kommungemensamma IT-verksamheten. Ytterligare ett steg i denna process
innebär att löne-och ekonomi administratörer flyttas till den kommungemensamma administrationen. Flera nya arbetssätt har under året införts i syfte att skapa möjligheter för att
utveckla verksamheten. Arbetssättet består av kontinuerliga uppföljningar som visar om
verksamheterna bedrivs i enlighet med uppdragsbeskrivningar och framarbetade mål.
PROs ”äldrebarometern” mäter hur kommuner i Sverige klarar av att ge äldre bra livsvillkor. 27 punkter inom åtta områden som påverkar äldres livssituation har betygsatts. Exempel på områden är tillgänglighet, gemenskap och aktiviteter, deltagande och inflytande, samt
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omsorg, vård och service. I mätningen hamnar Kalmar kommun på 8:e plats av 181 kommuner.
Under 2015 har resurscentrums arbete omformats till att vara en akutpool, vilket är en del i
arbetet med bemanningsprocessen och målsättningen att bemanna rätt. Förändringens syfte
är att förtydliga att personalrekrytering hanteras av personalavdelningen och personalbemanning av resurscentrum.
Arbetet med att nå kommunfullmäktiges mål Rätt till heltid har fortsatt under 2015, svårigheter finns och kan härledas främst till att hitta angreppsätt som ger en balans när det gäller
budget, arbetsmiljö och säkerhet för omsorgstagarna. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden bland tillsvidareanställda ökade till 92,1 procent december 2015 från 91,9 procent i
december 2014.
Arbetet med kvalitetsregistren Senior alert, BPSD och palliativa registret har under 2015
fortsatt och förvaltningen har framgångsrikt uppnått de nationella prestationskraven. Ytterligare en kvalitetsmätning, HALT, har ägt rum under 2015. Två vård-och omsorgsboenden,
Varvet och Berga backe, ingick i denna mätning som syftade till att se förbrukningen av
antibiotika. Resultatet av mätningen visade på en låg förbrukning av antibiotika på båda
vård-och omsorgsboendena. Att använda de validerade verktyg som finns i kvalitetsregistren innebär att verksamheten ökar omsorgstagarsäkerheten och arbetar förebyggande.
Omsorgsförvaltningens demensteam har under 2015 fått utökade uppdrag. Förutom handledning arbetar teamets medlemmar nu även med uppsökande aktiviteter, utlåtande i samband med ansökan om extra ordinära resurser samt utbildning i demenskunskap och själskydd. Till demensteamet har även knutits två specialistundersköterskor med särskild kompetens mot psykisk hälsa/ohälsa som ska handleda och utbilda medarbetare inom detta
område.
Under året har flera utvecklingsprojekt startat. Ett av dessa projekt inriktades på att se över
vilka åtgärder som kan vidtas för att minska antalet delade turer för medarbetare. Fokus i
projektet har varit att finna förbättringsåtgärder som kan genomföras utifrån rådande förutsättningar och inom gällande ekonomisk ram. Fler projekt som startats under året är översynen av träffpunktsverksamheten med målet att integrera träffpunkterna i närliggande
enheter samt genomgång av enhetschefernas teamområden. Dessa två projekt har som mål
att förstärka och skapa ett större samarbete mellan förvaltningens enheter. En översyn av
enheternas teamområden och dess fördelning och förutsättningar har även påbörjats. Projekten förväntas vara klara och genomförda under våren 2016. Ytterligare ett projekt har
inletts för att se över samordnarrollen och dess innehåll samt utformning. Samordnarrollen
är central i verksamheterna och projektet har till uppgift att ta fram riktlinjer för hur arbetet
som samordnare ska formas och effektiviseras.
Oxhagens hemtjänstgrupp har förts samman med Herden/Getingens hemtjänstgrupp och
bildat en enhet. Beslut om att lägga ut Stensbergs vård-och omsorgsboende på entreprenad
ändrades och verksamheten fortsätter att drivas i kommunal regi. Även beslutet om nedläggning av Trädgårdens vård-och omsorgsboende ändrades, vilket innebär att boendet
istället ska avvecklas successivt.
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Hemtjänst
Mobilt stöd är en tekniklösning som möjliggör nyckelfri hemtjänst, arbetsplanering och
dokumentation i mobilen vilket nu är infört i samtliga hemtjänstgrupper. Det innebär att
det nu är möjligt att mäta utförd tid och kontinuitet hos omsorgstagarna och därigenom
arbeta mer aktivt med att säkerställa insatser och resursfördelning.
Under 2015 byttes samtliga analoga trygghetslarm ut mot digitala.
Antalet beviljade hemtjänsttimmar har under 2015 minskat jämfört med 2014. Minskningen
ägde främst rum under de två första kvartalen och kan härledas till öppnandet av vård-och
omsorgsboendet Varvet samt om- och tillbyggnationen av Jungmansgården. Det går även
att härleda till en minskning av medicinskt och omvårdnadskomplexa ärenden i hemtjänsten. Personalkontinuiteten i hemtjänst förbättrades jämfört mot föregående år. Undersökningen som görs avser antal olika personal som en omsorgstagare möter under en 14dagarsperiod och gäller de personer, 65 år eller äldre, som har två eller fler hemtjänstbesök
varje dag. Under 2014 var antal personal 19 för att 2015 sjunka till 17 personer under en
mätperiod.
Möjligheten till valfrihet i hemtjänsten som infördes under föregående år enligt Kalmarmodellen går fortfarande något trögt, två företag är nu aktiva och valfriheten ökar sakta men
stadigt för omsorgstagare i Kalmar kommun.
Vård-och omsorgsboende
Norrlidshemmet har under 2015 haft ett samarbete med byteatern i ett projekt med namn
Nöjesparken. Projektet har inneburit att personal från byteatern tillsammans med norrlidshemmets personal och omsorgstagare träffats i smågrupper för att prata och minnas om
nöjesparker, utifrån det som framkom under dessa träffar formades sedan till en levande
föreställning där alla inblandade deltog. Genom Kampradstiftelsens uppdrag fick en trubadur möjligheten att besöka alla vård-och omsorgsboenden, aktiviteten innebar en sång och
dansstund med fika.
Periodvis har bristen på boendeplatser och korttidsplatser varit svår att hantera och belastningen på boendeenheter har stundtals varit hög under året. Vid nyöppningen av boendet i
Smedby under första kvartalet 2016 beräknas belastningen på övriga enheter minska. Resultatet från mätningen för Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2015 visar dock, att väntetiden under 2015 endast var 28 dagar, vilket var en rejäl förbättring jämfört med föregående års 40 dagar samt långt bättre en riskgenomsnittet 2015 på 57 dagar.
Individuella biståndsbedömningar fortsätter att ske succesivt i samtliga boenden och i samband med det finns det ett behov av att hitta ett bra planeringssystem för att säkerställa att
alla omsorgstagare får sina beviljade insatser utförda. Ett pilotprojekt har startat på Enlidens vård-och omsorgsboende med planeringsverktyget Laps Care som även används i
hemtjänst, utvärdering av projektet sker löpande.

Framtiden
Den medicinska utvecklingen går framåt och vårdtiderna på sjukhusen kortas ner. Tekniken medger att svårt sjuka kan vårdas hemma eller på ett vård- och omsorgsboende men
ständig tillsyn av specialutbildad personal krävs. För den enskilde individen kan det innebära en stor kvalitetsökning och för omsorgsförvaltningen är det en stor utmaning att hantera detta i nuläget och i framtiden. Vi ser också en ökning av yngre omsorgstagare. Detta
har genererat ett uppdrag att i samband med att nya boenden planera och utreda förutsättningarna för boenden för yngre personer med demensliknande symptom.
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Den långsiktiga inriktningen för omsorgen är att vara en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner 2020. Det uppmanar till att förbättra verksamheten inom flera områden. Ett delmål är att Kalmar redan 2018 har en äldreomsorg i nationell framkant. I det
arbetet kan flera utvecklingsområden lyftas som e-hälsa (inklusive social dokumentation),
anhörigstöd, samverkan och samarbete med Linnéuniversitetet. Ny-och ombyggnation av
vård-och omsorgsboenden kommer att fortsätta och är en stor del av utvecklingsarbetet i
en framtid för att möta det ökade behovet och möjligheten till valfrihet. En utmaning
framåt är dock den fortsatta planeringen av nya vård-och omsorgsboenden och att också
hitta finansiering till dessa.
Omsorgsförvaltningen ska framåt även vara motorn i Kalmar län inom verksamhetsområdet äldre och vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ständigt förbättringsarbete med äldres behov i centrum. Stor vikt ska läggas på att måldokument konkret och
tydligt visar vad som ska uppnås med verksamheten. Vad omsorgstagare och medborgarna
kan förvänta sig av den service och de tjänster som kommunen levererar.
I en framtid ses även möjligheter till att starta, utveckla och bedriva någon form av vårdoch omsorgscollege på regional och lokal nivå mellan arbetsgivare, utbildare och arbetstagarorganisationer inom offentlig och privat vård och omsorg, det för att möjliggöra både
kompetensutveckling för tillsvidare anställda och säkerställa rekrytering av nya medarbetare
med god kunskap och kännedom om verksamheter

5 Verksamhet hälso- och sjukvård
Viktiga händelser och ändrade förutsättningar
Hälso- och sjukvårdsverksamheten ansvarar för all vård upp till sjuksköterskenivå som utförs i hemmen, även rehabiliterings- och hjälpmedelsinsatser för patienter oavsett ålder.
Huvuddelen av sjuksköterskornas insatser riktas mot vård- och omsorgsboende, inskrivna
hemsjukvårdspatienter och akuta hembesök jourtid initierade av landstinget eller socialförvaltningen. För arbetsterapeuter och sjukgymnaster är insatserna i högre grad än för sjuksköterskorna inriktade till personer som inte är inskrivna i hemsjukvården.
Varje patient inom vård- och omsorgsboende och inskrivna hemsjukvårdspatienter har en
utsedd patientansvarig sjuksköterska samt en utsedd arbetsterapeut och sjukgymnast.
Antalet inskrivna i hemsjukvården är för närvarande 800 personer, varav 78 i Södermöre.
Behovet av avancerade hemsjukvårdsinsatser inom hemsjukvård och vård- och omsorgsboende har ökat och innebär också ökade krav på sjuksköterskeinsatser och ett behov av
kontinuerlig fortbildning. Vi följer denna utveckling med återkommande vårdtyngdsmätningar.
Under 2015 har det systematiska arbetet med kvalitetsregister fortsatt.
 Palliativregistret, som identifierar förbättringsområden vid vård i livets slut, visar att
vi även fortsättningsvis behöver utveckla arbetet med validerad smärtskattning och
efterlevandesamtal. Dessa två mål finns också angivna i nämndens mål för 2016.
 Senior Alert, där arbetet inriktas på att förebygga fall, undernäring, trycksår och
ohälsa i munnen, har utvecklats på samtliga vård- och omsorgsboenden i samband
med den förstärkta teamutvecklingen och boendeteamsamarbetet mellan SOL och
HSL. Utveckling av arbetet med senior alert för hemsjukvårdspatienter i ordinärt
boende pågår. Basen för teamarbetet är veckovisa teammöten där samtlig berörd
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personal deltar. I arbetet med fallprevention planeras utbildning i rehabiliterande
förhållningssätt.
BPSD-registret, beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, är med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna för demens och med fokus på individuellt
bemötande. Det finns två sjuksköterskor som är certifierade BPSD-utbildare och
för nästa år utbildas ytterligare en sjuksköterska som samverkar med omsorgsförvaltningens demensteam.

Arbetet med förstärkt samverkan mellan kommunens hemsjukvård och landstinget fortsätter på flera plan. På länsnivå ingår verksamhetschef för HSL och kvalitetssamordnare inom
omsorgsförvaltningen i den övergripande samordnande äldregruppen för länet. Samverkan
med sjukhusledningen sker återkommande med förvaltningschef och verksamhetschef
inom HSL. Varannan månad träffar verksamhetschef, MAS och enhetschefer inom HSL
samtliga chefer för hälsocentralerna, både de landstingsdrivna och privata.
Vi har utvecklat samarbetet med landstingets kliniska träningscenter KTC, som erbjuder
riktade kostnadsfria utbildningar inom olika områden av hälso- och sjukvård. Två sjuksköterskor deltar för närvarande i ett utvecklingsprojekt med Linnéuniversitetet avseende
journalgranskning.
Utöver dessa samverkansforum deltar representanter från HSL-verksamheten i länsövergripande arbetsgrupper i samverkan med landstinget.
Arbetet med hemrehabilitering fortsätter utvecklas och vårdtyngdsmätningen med ADLtrappan visar fortsatt minskning av vårdtyngd/ ökad självständighetsnivå med ungefär
30%.För att stärka och utveckla samverkan mellan rehab och biståndhandläggare startar ett
projekt med utökat underlag avseende rehab-bedömning av funktionsnivå till biståndshandläggare.
Arbete med att minska antalet läkemedelsavvikelser är ett av verksamhetens viktigaste mål.
Vi har nu utökat antalet utbildningstillfällen i ”Läkemedelskörkort” och avsatt mer utbildningstid för särskilt ansvariga sjuksköterskor. Utbildningen är nu obligatorisk var tredje år
för samtlig personal och har kompletterats med ett kunskapstest. För kommande år planeras också en årlig genomgång på enhetschefernas personalmöten avseende rutiner för läkemedelshantering. En controllerfunktion inom HSL och SOL följer återkommande upp
läkemedelsavvikelser på enhetsnivå.

6 Personalbokslut
Antal inkomna arbetsskadeanmälningar
Olycksfall
70
60
50
40
30
20
10
0
2015

O-fall

Färd

63

1

12

Typ av olycksfall
30
25
20
15
10
5
0
2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1

2

10

3

4

5

2

5

6

7

8

9

10

1

4

15

2

24

11

12

13 Annat
1

Elolycka, brand
Kontakt med kemiskt ämne
Den skadade föll
Den skadade slog eller stötte emot något
Skadad av maskin, maskindel eller föremål i rörelse
Skadad av fallande/flygande föremål
Skadad av hanterat föremål
Skadad av person (fysiskt, även oavsiktligt)
Skadad av djur
Fysisk överbelastning (lyft, häftig rörelse)
Psykisk överbelastning (hot, chock)
Snedtramp, feltramp
Fordonsolycka eller påkörd

Antalet olycksfall har ökat med 13 stycken 2015 i jämförelse med 2014. Däremot har
olycksfall till och från arbete minskat med 11 stycken.
10 personer har angett elolycka, brand som orsak till olycksfall. Vi hade en lägenhetsbrand
hos en omsorgstagare på Norrlidshemmet under 2015, där personalen blev utsatta för
brandrök när de utrymde lägenheten samt satte övriga i säkerhet.
Antalet fallolyckor 5.
Antal arbetsskador på grund av annan person är 15 till antal, orsakas av omsorgstagarna
och inte av medarbetare.
Antalet skador som uppkommer på grund av fysisk överbelastning har ökat från 17 till 24.
Fordonsolyckor minskade från 9 till 1.

Typ av sjukdom
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Ergonomiska faktorer
Kemiska ämnen
Buller
Andra fysikaliska faktorer

4 Smittämnen
5 Psykosociala faktorer

Antalet personer som har lämnat in arbetsskadeanmälning på grund av sjukdom är oförändrad.
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Sammantaget har antalet olycksfall och sjukdom ökat med 3 i jämförelse med år 2014.
3 Personer har inte kunnat ange om olyckan eller sjukdomen skulle medföra frånvaro. Antalet anmälningar som inte innebar frånvaro samt frånvaro 1-3 dagar är densamma som
förgående år.
Vanligast är att olycksfall- och sjukdomsanmälningar inte leder till någon frånvaro.
Olycka och sjukdom som medförde sjukfrånvaro mellan 4-14 dagar har ökat från 6 till 10.
Medan frånvaro 15 dagar eller mer har sjunkit från 13 till 8 dagar.
Samtlig personal har under året fått erbjudande om hepatitvaccination och influensavaccin.
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Utbildningar
Första hjälpen – psykisk hälsa
Under 2015 utbildade våra instruktörer 29st undersköterskor och 3 sjuksköterskor till att
bli första hjälpare i psykisk hälsa. Utbildningen är tre halvdagar och ska ge personalen en
trygghet i att upptäcka psykisk ohälsa snabbt för att våra omsorgstagare ska kunna få hjälp
och stöd i tidigt skede.
Brandskyddsutbildning/Brandskyddskontrollant
Brandskyddsutbildning ska samtlig personal gå vart fjärde år. Under 2015 utbildade vi 188
medarbetare på enheterna Enliden/Rockneby, Frikadellen, Dragkroken, Jungmansgården
och Oxhagshemmet samt HSL.
9 brandskyddskontrollanter fick en uppdatering i sin roll.
Demensföreläsning
140 medarbetare deltog på Demensföreningens årliga föreläsning i oktober. Föreläsningen
handlade om vård- och terapihundar i äldreomsorgen.
Handledarträff
I oktober hölls handledarträff för våra handledare, 107 deltog. Handledarna fick information om vård- och omsorgscollege samt tillfälle att diskutera handledarrollen, rutiner/checklistor och hur man vill arbeta med handledarskapet framåt.
BPSD
I november höll förvaltningen utbildning i BPSD ett utbildningstillfälle för att utbilda nya
BPSD-administratörer, 8 undersköterskor och 1 enhetschef deltog.
Läkemedelskörkort
Ca 220 medarbetare gick tillsammans utbildning i läkemedelskörkort basal och diabetes.
Övriga utbildningar
Andra utbildningar som genomförts är Schedulere (schemaläggning), mobilt stöd i hemtjänst, UL och värdegrund. Introduktionsutbildning i läkemedel, förflyttningsteknik samt
demens för våra semestervikarier har också genom förts.
Rekrytering
Externa rekryteringar
Under 2015 rekryterade vi följande yrkeskategorier till omsorgsförvaltningen:
 Sjuksköterska
 Sjuksköterska med inriktning psykiatri
 Undersköterska
 Biståndshandläggare, vikariat
 Arbetsterapeut, vikariat
 Fysioterapeut, vikariat
 Enhetschef SOL
 Enhetschef HSL
 Hjälpmedelschef
Det har varit svårt att rekrytera undersköterskor, enhetschefer samt arbetsterapeut och
fysioterapeut.

15

Interna rekryteringar
 Controller SOL
 Utvecklingsstrateg
 Projektledare socialt innehåll
Personalavdelningens Schemahandläggare har varit behjälplig enhetschefer, samordnare
och medarbetare med stöd i schemaverktyget Time Care planering, och har haft uppdraget
att utbilda personalen i programmet. Enhetschef kontaktar schemahandläggare vid behov
av stöd och hjälp. Deltar på arbetsplatsträffar och informerar angående uppdateringar i
programmet, även som stöd för enhetschef och samordnare vid frågeställningar. Under
2015 introducerades schemaverktyget Schedular, för enheterna Söder 3-4-5 samt i Södermöre på Möregården. Projektledare i projekt delade turer, samt delaktigt i andra projekt.
Efter utvärdering av 2014 års semesterrekrytering fastställdes att semesterperioderna 2015
skulle läggas v 26-33. Vi arbetade intensivt med att marknadsföra oss genom annons i kalmarposten, Facebook, infartsskyltar, semesterrekryteringsmässa tillsammans med Kunskapsnavet. Karma mässan, spontana besök på skolor. From 3 januari tom 31 mars hade vi
fått in ett urval på strax över 1000 ansökningar som har fördelats och arbetats med i de
resp. 30 enheterna. Perioden april tom annonsen stängdes ner i mitten av juni inkom endast
300 ansökningar vilket var en minskning sen tidigare år. Detta ledde också till att efter flera
avhopp och sjukskrivningar i maj-juni blev de sista rekryteringarna svårjobbade.
Vi fick vi in totalt 1322 ansökningar tillsammans med Socialförvaltningen varav 787 ansökningar var riktade mot att arbeta inom äldreomsorgen. Omsorgsförvaltningen anställde
totalt 461 medarbetare som semestervikarier. Ett omfattande arbete läggs ner i intervjuer
och referenstagningar och övrigt administrativt arbete under denna rekryteringsperiod.
Spontana ansökningar jobbar vi kontinuerligt med för att tillgodose vårt behov av personal
i nutid och preventivt. I detta ligger det att ha löpande kontakter med sökande för vara en
så attraktiv arbetsgivare som möjligt. Under året 2015 hanterades ca. 350 ansökningar.
Praktikhantering inom Omsorgförvaltningen.
Vi har en omfattande praktik hantering för ett stort antal utbildningsanordnare mot vård
och omsorg. Vi har nära sammarbete med utbildningsanordnarna. Vi förfogar över 150
utbildade handledare som finns tillhanda under deras praktikplaceringar.
Praktikhantering under 2015


Praktikplaceringar/elever studenter från
 Jenny Nyströmskolan VO
 Komvux omv. pr.
 Komvux NTI – distans
 Lernia omv.pr
 Kalmar Praktiska Gym omv. pr.
 Kalmar kommun SFI
 Linné universitetet SSK studenter VFU
 SFI efteröverenskommelse



Totalt praktikplatser på 27 enheter/64 arbetsplatser inom omsorgsförvaltningen
Totalt praktikplatser: 3 enheter/13 arbetsplatser inom Söder Möre kommundelsnämnd

16




Preliminärt skapades 284 placeringar efter önskemål från utbildningsanordnarna för år 2015
De verkliga placeringarna blev till antalet 238 elever/studenter år 2015
enl. följande.

Omsorgsförvaltningen./inkl. Söder Möre:
Elever/Studenter
25
99
6
40
60
4
4

VO ungd.gymn åk 1-2-3
Komvux+NTI
distans omv.utb.
Kalmar praktiska gym.
Linnéuniv. SSK stud. T2 Linnéuniv. SSK stud. T1 ”Mentorskap”
Linnéuniv. SSK stud. T1 ”Mentorskap” Kalmar Kommun SFI
Kalmar Kommun SFI
Lernia omv utb.

Personalnyckeltal
Tillsvidare
Heltidsanställda

2013
1 342
Kvinnor 50,2%
Män 64,4%
Kvinnor 89,2%
Män 93,5%
Kvinnor 61,6
Män 17
Totalt 78,6

Genomsnittlig
Sysselsättningsgrad
Arbetade timmar
(timavlönade)
mätt i årsarbetare
(1700 timmar)
Övertid (1700 tim/år) 9 342 timmar
5,5 årsarbetare
Fyllnadstid (1700
14 145 timmar
tim/år)
8,3 årsarbetare
Medelålder
Kvinnor 45,6
Män 43,4
Åldersfördelning
<20 år
5%
20-29 år 10%
30-39 år 20 %
40-49 år 28 %
50-59 år 29%
>60 år 13%
Tidsbegränsade
67 personer
anställningar
Sjukfrånvaro i % av
Kvinnor 8,6 %
arbetad tid
Män 3,7 %
Totalt 7,99 %
Sjukfrånvaro mer än
Kvinnor 42,8%
59 dagar i % av total Män 17,8%
sjukfrånvaro januari- Totalt 41,4%
december

2014
1325
Kvinnor 49,7%
Män 63,5%
Kvinnor 91,7%
Män 94,45%
Kvinnor 62,9
Män 16,6
Totalt 79,5

2015
1338
Kvinnor 47,3%
Män 45,3%
Kvinnor 91,9%
Män 94,4%
Kvinnor 71
Män 9,2
Totalt 80,4

7 362 timmar
4,3 årsarbetare
14 219 timmar
8,4 årsarbetare
Kvinnor 45,8
Män 43,5
<20 år
0%
20-29 år 11%
30-39 år 20 %
40-49 år 27 %
50-59 år 30%
>60 år 13%
144 personer

7633 timmar
4,4 årsarbetare
11031 timmar
6,5 årsarbetare
Kvinnor 45,1
Män 43,4
<20 år 2%
20-29 år 10%
30-39 år 20%
40-49 år 25%
50-59 år 29%
<60år 14%
224 personer

Kvinnor 8,6 %
Män 3,7 %
Totalt 7,99 %
Kvinnor 46,6 %
Män 12,8 %
Totalt 44,6 %

Kvinnor 9,9%
Män 4,72%
Totalt 9,98%
Kvinnor 47,9%
Män 19,4
Totalt 46,4%
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7 Mål och kvalitet
Viktiga händelser och ändrade förutsättningar
De nationella och lokala målen för äldreomsorgen är styrande för kvalitetsarbetet tillsammans med Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter tillsammans med ISO standarder
för kvalitet och miljö.
2015 är det femte året som omsorgsförvaltningen är en ISO certifierad verksamhet i hela
verksamheten. Kunskapen om innehållet i ledningssystemet har hela tiden blivit bättre även
om förbättringar alltid finns. Både intern revision och extern revision har genomförts.
Viktiga händelser som utvecklar kvalitetsarbetet är:
-

Beslut att införa Äldres Behov i Centrum i verksamheten och förberedelse för att
införa detta arbetssätt
I omsorgsförvaltningens nya organisation och mötesstruktur har kvalitets- och miljögrupp, uppdragsgrupp och strategigrupp bildats för att utveckla kvalitetsarbetet
Förberedelser är genomförda för att från 2016 arbeta med omsorgsnämndens mål
på enhetsnivå. Kommer att utveckla kvalitetsarbetet på enhetsnivå
Fortsatt arbete med kvalitetsregister i verksamheten
Resultat från nationell brukarundersökning, kommunens kvalitet i korthet och
öppna jämförelser
Projektmedel från Kampradstiftelsen på temat: ökad individualisering i hemtjänsten
– LOV som reform eller påtryckare? Linnéuniversitetet är projektägare.
Förberedelse för att under 2016 följa målarbetet på enhetsnivå
Deltagande i länsövergripandearbetsgrupper inom: äldreomsorg och hälso- och
sjukvård, e-hälsa och informationsöverföring
Genomförande av kommunens miljöutbildning
Medverkan i två projektansökningar som samordnas av Linnéuniversitetet inom ehälsa

Resultatredovisning, måluppfyllelse och analys
ISO certifierad verksamhet för kvalitet och miljö
Internrevision har genomförts under året. Internrevisonen genomförs med ett kommungemensamt fokus och med möjlighet med tillägg av egna revisonsområden. Sex enheter
deltog i revisionen. Resultatet var 12 avvikelser och 14 förbättringsförslag. Avvikelserna
kan sammanfattas:
 Brister i rutiner kring IT-säkerhetsförbindelse, e-post hantering, tillbudsanmälan, introduktion
 Brister i arbetsmiljöarbetet ex. riskbedömningar, avsteg från fastställda rutiner.
Flertalet av avvikelserna från internrevison hanteras förvaltningsövergripande dvs samtliga
enhetschefer blir uppmärksammade på avvikelserna och kan själva kontrollera hur det fungerar på enheten och åtgärda därefter. Uppföljning av avvikelser kommer att ske genom
internrevison 2016. Förbättringsförslagen var bl a utveckla hem- och boendeteamsmöten,
sökmotor i verksamhetshandboken och klargöra ansvarsfördelning vid introduktion av
nyanställda.
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Extern revison har genomförts i ledningen och på tre enheter. Revisionen resulterade i sju
avvikelser. Avvikelserna handlade om:
 Brist i märkning vid förvaring av farligt avfall
 Förvaring av social dokumentation
 Efterlevnadskontroll av lagar och andra krav
 Dokumentation vid avvikelsehantering
 Otydlig rutin vid leverantörsbedömning
 Förvaring av kontaktuppgifter för personal
 Dokumentstyrning av dokument som inte finns i verksamhetshandboken
Åtgärdsplan för samtliga avvikelser är inlämnad till revisionsföretaget. Vissa av ovanstående
avvikelser hanteras dessutom kommunövergripande.
Öppna jämförelser – vård och omsorg om äldre
Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting sammanställer öppna jämförelser
inom vård och omsorg om äldre, 2015. Rapporten innehåller drygt 30 olika kvalitetsområden som belyser vård och omsorg om äldre. Rapporten bygger på både resultat från nationell brukarundersökning, kommun- och enhetsundersökningen och flertalet kvalitetsregister.
Innehåller också mått inrapporterade från landstinget. Kvalitetsområdena speglar ex. kontinuitet och tid, inflytande och delaktighet, information, bemötande, trygghet, boendemiljö,
mat och måltidsmiljö, aktiviteter och utvistelse, fall, undernäring och trycksår.
Brukarundersökningen visar att 97 % av svaranden är nöjda/mycket nöjda med personalens bemötande och 90 % är nöjda med hemtjänsten som helhet. I vård- och omsorgsboende är 95 % nöjda/mycket nöjda med bemötandet och 79 % nöjda med sitt vård- och
omsorgsboende som helhet.
Omsorgsnämndens kvalitetspris
Med omsorgsnämndens kvalitetspris lyfter nämnden fram och uppmärksammar bra initiativ i verksamheten.
År 2015 delades priset mellan två verksamheter: Frikadellen och resursteam stroke.
Miljöutbildning
Under hösten påbörjades genomförandet av kommunens grundläggande miljöutbildning i
samtliga verksamheter. I utbildningen ingår grundläggande kunskaper om konsumtion,
vatten, avfall, resor och energi.
Synpunkter, klagomål och förbättringsförslag
Under hösten 2014 introducerades ett nytt kommungemensamt system, Tyck Till, för att ta
hand om synpunkter, klagomål och förbättringsförslag från medborgare och anställda. Omsorgsförvaltningen anslöt till systemet 1 februari. Den stora skillnaden från tidigare hantering av synpunkter, klagomål och förbättringsförslag är att anställda numera har en tydlig
väg att lämna synpunkter, klagomål och förbättringsförslag.
Till omsorgsnämnden har inkommit 202 tyck till. Det är en ökning från 111 inkomna synpunkter/klagomål år 2014. Bedömningen är att ökningen består av att anställda har hittat
en väg att lämna synpunkter/klagomål. I tabell nedan syns att nästan alla klagomål och avvikelser rör verksamheten. Inkomna synpunkter/klagomål har löpande redovisats månadsvis på ledningsens genomgång. Samtliga inkomna är åtgärdade och besvarade.
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OMSORGSNÄMND
2015
Förbättringsförslag

Beröm

Klagomål

9
9

8
2
1
95
106

Bemötande
Handläggning
Tillgänglighet via telefon, epost
Verksamhet
Summa Totalt

14
14

Avvikelse

Summa

73
73

8
2
1
191
202

Lex Sarah
17 Lex Sarah rapporter har inrapporterats och registrerats under 2015. Det är en halvering
mot föregående år. 15 rapporter avser händelser i vård- och omsorgsboende, varav tre rapporter avser händelser som utspelats mellan omsorgstagare. Två rapporter avser händelser i
hemtjänst. Av inkomna Lex Sarah rapporter har fyra anmälts till Inspektionen för vård och
omsorg.
Anledningen till minskningen av antalet rapporteringar kan bero på att uteblivna insatser,
som kan Lex Sarah rapporteras, har rapporterats från personal som avvikelse i Tyck till.
Bedömningen är att personal inom organisationen har god kännedom om Lex Sarah rutinen och vad den innebär. Den finns alltid med vid introduktion av nyanställda. Utöver
detta har enhetschef ansvar att minst en gång per år återkommande informera om Lex Sarah rutinen. Sammanställning över innehållet i Lex Sarah rapporterna bifogas årsrapporten.
Inkomna Lex Sarah rapporter redovisas månadsvis till ledningens genomgång.
Hälso- och sjukvårdsavvikelser
Fall- och läkemedelsavvikelser följs regelbundet månadsvis vid ledningens genomgång. Antalet
rapporterade fall i hemtjänst och vård- och omsorgsboende var 1726 (1630 år 2014). Samtliga fall
fördelas över 505 personer. Antalet läkemedelsavvikelser i hemtjänst och vård- och omsorgsboende
var 617 (483 år 2014). Vanligaste orsaken till läkemedelsavvikelser är utblivet läkemedel (80 % av
avvikelserna). Antalet läkemedelsavvikelser utgör 0,06 % av samtliga läkemedelsdelningar.

LISA avvikelser
LISA avvikelser är det system för avvikelsehantering som används mellan kommunen och
landstinget. Totalt har 19 avvikelser skickats från landstinget till omsorgsförvaltningen under 2015. Dessa har handlagts av biståndshandläggare eller medicinskt ansvarig sjuksköterska. Avvikelserna har främst handlat om kallelser till vårdplanering eller vård och behandling. LISA avvikelser redovisas också löpande till ledningens genomgång.

Måluppföljning
Mål
Kommunens alla verksamheter ska bedrivas
på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt
sätt.

Ersätta tjänstebilar till elbilar när ekonomin
tillåter.
Transporter inom 2 km utförs med cykel

Kommentar
Omsorgsnämndens ekonomi har förbättrats
successivt under året. Fler enheter klarar att
hålla budget på månadsbasis.
Hemtjänsttimmarna fortsätter att vara på en
låg nivå vilket innebär att det fn blir en hel
del pengar över där.
Omställning till elbilar genomförs när leasingavtal går ut.
Arbetet fortsätter med att uppmuntra till att
kortare transporter sker med cykel, även ur
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Rätt till heltid
Omsorgsnämnden ska erbjuda minst 20
praktikplatser till utrikes födda.

Omsorgsnämnden ska beakta jämställdhetsfrågan utifrån den tre perspektiven: omsorgstagare, personal, ekonomi.

Omsorgsnämnden ska minska kort- och
långtidssjukfrånvaron med 2 % till 5 %.
Omsorgsnämnden får i uppdrag att under
2015 och 2016 planera och upphandla ett
boende för vård och omsorg i södra området av Kalmar tätort.
I årsrapporten ska respektive nämnd redovisa hur man använder välfärdsbokslutet i
verksamheten. Samverkan och samarbete
kring
åtgärder måste fördjupas. Både internt inom
Kalmar kommun och externt.
Alla nämnder får i uppdrag att genomföra
aktiviteter för att ytterligare förbättra service- och bemötandefrågor.

ett hälsoperspektiv. Trenden är att flera som
har möjlighet att använda cykel gör det. Elcykel är också på väg in i verksamheten.
Omsorgsnämnden fullföljer satsningen för
att erbjuda heltidstjänster (100 %) vilket sker
successivt under 2015 och 2016.
Under hösten har ytterligare 2 SFI elever
gjort praktik och inga ytterligare förfrågningar har inkommit. Totalt 6 SFI elever
under året.
Dock har i andra praktikdelar ingått praktikanter som varit utrikes födda (t ex från
komvux, NTI, Kalmar praktiska samt
Linné).
Dessa är utöver ovanstående 6 SFI praktikanter.
Arbetet har fortsatt enligt upprättat jämställdhetsprogram. Under 2015 har särskilt
fokus lagts på jämställdhetsarbetste vid
rekrytering nytt boende i Smedby, hälsofrämjande ledarskap, utbildning i arbetsrätt,
strategiska områden inom kompetensutveckling och utveckla rekrytering.
Handlingsplan finns för att minska sjukfrånvaron. Pågående eller genomförda aktiviteter
är: hälsoduken, influensavaccin, schemaläggning, fokus insatser hemtjänsten.
Omsorgsnämnden har fattat beslut vid decembersammanträdet 2015 om att gå ut med
en upphandlingsförfrågan för nybyggnation
av ett vård och omsorgsboende i södra delen av Kalmar.
Prioriterade områden ur välfärdsbokslutet
finns med i verksamhetsplan 2016. Dessa är:
minska fallolyckor i verksamheten, minska
sjukfrånvaron och ta fram plan för det fortsatta arbetet med rätt till heltid.
Bemötandet i verksamheten är mycket bra.
97 % av brukarna är nöjda i hemtjänsten.
Att behålla och förstärka detta finns i
verksamhetsplan 2016 kopplat till god vård
och omsorg och att bli bland Sveriges 30
bästa äldreomsorgskommuner 2020.

Framtiden
Den inslagna vägen att utveckla och förbättra äldreomsorgen genom uppföljning och jämförelser kommer att fortsätta. Sker både lokalt och nationellt. Lokalt inom omsorgsnämnden utökas uppföljning och jämförelser från 2016 genom strukturerad uppföljning av alla
enheter. Det kommer att driva på kvalitetsarbetet.
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Förberedelser inför det kommande ökade antalet 80 år och äldre är en viktig del av framtidsfrågorna. Där ingår bl a hela planeringen av vård- och omsorgsboenden men också att
arbeta med personalrekrytering. Tendensen är ett ökat inslag av kvalificerad hälso- och
sjukvård i verksamheten. Inget tyder på att denna utveckling avtar.
Omvärldsbevakning är en fortsatt viktig del för att utveckla verksamheten. Samarbete med
Linnéuniversitetet finns och lär utökas bl a inom e-hälsa och välfärdsteknologi.

8 Ekonomisk planering 2017 - 2019
Ekonomiska planeringsförutsättningar 2016 och för 2017 - 2019
De ekonomiska planeringsförutsättningarna för år 2016 är att ett ytterligare sparbeting om
11,4 mnkr är beslutat. För år 2017 är beslutat om sparbeting på ytterligare 6,6 mnkr
men fr o m 2018 finns inga ytterligare beslut. I redovisad ekonomisk planering för åren
2017 – 2019 förutsättes ekonomisk ingående balans år 2017.
Kommunfullmäktige har beslutat att alla verksamheter skall kunna erbjuda rätt till heltid
och att drift av nya boenden skall ske inom befintliga ekonomiska ramar. Omsorgsförvaltningen har genomfört detta så långt det har varit möjligt under 2014 och 2015. Två
av sju team och numera även Berga Backe har genomfört upp till 100% medan övriga
team tv har stannat på att kunna erbjuda 90%. De ekonomiska effekterna är fortfarande
kännbara. Enheternas budgetunderskott var på en fortsatt hög nivå även om flera enheter förbättrat sitt resultat. De arbetsplatser som har upp till 100% har svårast att klara
sin budget. Dessutom skall driften av nya boenden klaras med befintliga resurser vilket
vi nu ser inte är möjligt fullt ut varför vi äskar ökade driftpengar för åren 2017 – 2019.
Utblick mot 2017–2019
I årsredovisningen finns också de behov som förvaltningen prioriterar framöver. Värdegrundsarbetet kommer att finnas i fokus. Det görs stora satsningar inom äldreboendena
de närmaste åren. Dels kommer befintliga äldreboendena att få en rejäl ansiktslyftning
och dels blir det ett nytillskott. Kalmar kommun har ett stort antal omsorgstagare med
mycket omfattande hjälpbehov i hemtjänsten. En större andel än jämförbara kommuner
i Sverige. Det måste finnas attraktiva boendealternativ till att bo kvar i ordinärt boende
med mycket omfattande insatser. För den kommande planerings perioden finns därför
en rejäl satsning avseende vård- och omsorgsboenden. Detta kan också ses helt i linje
med ”Attraktiva Kalmar”.
I nedanstående tabell redovisas den demografiska förändringen i äldre åldrarna
under perioden 2016 – 2019 i kommunen exkl Södermöre. Ökning/minskning i
antal personer.
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Demografisk förändring 2017 - 2019
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Ingelstorpsvägen 1 nu klart
Gamla äldreboendet Smedängen är nu ombyggt och heter i fortsättningen Ingelstorpsvägen 1. Inflyttning sker successivt under våren 2016. Antalet boende är totalt 68 lägenheter. För att klara finansiering av de 68 nya platserna krävdes omflyttningar inom befintlig verksamhet. Som det ser ut nu är detta inte möjligt fullt ut eftersom Trägården
inte kunde avvecklas i den takt som planerats.
Norrliden
Förslag till nybyggnad av Norrlidshemmet är beslutat. Antalet boendeplatser planeras
till 85 lägenheter. Norrlidshemmet ingår i det paket av kommunala fastigheter som sålts
till Rikshem. Ritningar finns framtagna och detaljprojektering och hyresförhandlingar är
klara. Byggstart mars 2016.
Södra centralorten
Det planeras ett nytt vård- och omsorgsboende i södra centralorten 2016. Boendet
skulle kunna inrymma 48 lägenheter och uppföras i två plan som mest med tanke på
omgivningen. Nuvarande Ståthållaren och Liljan med 34 lägenheter flyttas till det nya
boendet samtidigt som antalet utökas med 14 lägenheter. Projektering pågår.
Lindsdal
Förvaltningen deltar i utvecklingen av Lindsdals centrum, med ett förslag på nytt vårdoch omsorgsboende om 40 - 52 lägenheter vilket innebär omfördelning av befintliga
boenden och ett nytillskott på lägenheter. Planering pågår.

Oxhagshemmet
Det planeras en ombyggnad av Oxhagshemmet någon gång under planperioden.
Hyreskostnad vid byte av boendeenhet
Om verksamheten lämnar ett särskilt boende för att flytta in omsorgstagarna i ett nytt särskilt boende, exempelvis på grund av ökade krav på standard eller undermåliga lokaler, så
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kommer den överskjutande hyreskostnaden att tillföras nämnden.
Nettoökning vård- och omsorgsboende
I takt med att nya vård- och omsorgsboenden färdigställes ökar antalet platser vilket innebär en högre driftskostnad. I tabell nedan beskrives antalet och de ökade kostnaderna för år
2017. För år 2018 – 2019 är antal och kostnader ej fastställda.

SoL – Behov kopplat till demografi

2017

2018

2019

SoL/HSL – Nettoökning vård- o omsorgsboende
-Antal platser nettoökning*
52 Antal ej klart
Ej klart
-Merkostnader årligen**
15 000
Ej klart
Ej klart
-Merhyreskostnad för nya boenden
Kalkyl ej klar Kalkyl ej klar Kalkyl ej klar
-Tidigare beslut efter demografi (hemtjänst)
3 081
7 420
Justerad budget jämfört med 2016
12 000
Ej klart
Ej klart
*Nettoökning redan från 2016.
**Beräknas 675 tkr per omsorgstagare exkl lokalkostnad.
Ökade kostnader
35 mnkr
Delfinansieras genom
-tidigare demografi
-10 mnkr
-Justerad intäktsbudget
-5 mnkr
-Minskad hemtjänsttimmar -5 mnkr
Kvarstår
15 mnkr
Omsorgstagare under 65 år och äldre multisjuka – nya ökande målgrupper
Antalet personer i Kalmar kommun som är under 65 år och som är i behov av vård- och
omsorg har ökat mycket. Det är personer som inte med automatik är berättigade till LSS.
Antalet svårt sjuka äldre som kräver stora vård- och omsorgsinsatser har också ökat. Insatserna är av både medicinsk och omvårdnadskaraktär. De ökade kostnaderna för dessa personer har hittills inrymts inom hemtjänstens resursfördelning. När nu ekonomin stramar åt
under 2016 och fortsättningsvis så måste dessa kostnader täckas med ökad budgetram. Se i
tabell nedan utvecklingen inom denna åldersgrupp.
SoL/HSL – Omsorg för personer under 65 år
-Omsorgstagare med mer än 30 tim

2009

SoL/HSL – Omsorg för personer under 65 år
-Ökn omstag mer än 30 tim under perioden jmf 2016
-Merkostnader jmf budget 2016, mnkr
Ökade driftskostnader jmf med 2016

2017

2014
18

3
1 800
1 800

2015
35

2018
6
3 600
3 600

47
2019
9
5 400
5 400

Hjälpmedel
Kostnaderna för hjälpmedel har ökat under 2015 och fortsätter att öka under 2016.
Andelen personer under 65 år med omfattande funktionsnedsättningar ökar och dessa personer har ofta ett större hjälpmedelsbehov av tex rullstolar, höj- och sänkbara sängar, liftar
och andra förflyttningshjälpmedel samt hygienhjälpmedel.
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Genom satsningen på hemrehabilitering kan fler personer bo kvar hemma, ofta med
mindre hemtjänst än vad annars skulle vara fallet, men för att klara sig hemma krävs också
hjälpmedel både för brukaren och för personalens arbetsmiljö.
På sikt ökar också antalet äldre över 80 år och det kommer påverka behovet och kostnaderna för hjälpmedel. Fr o m 2017 beräknas det fattas 1,5 mnkr vilket därför äskas i plan
för år 2017. För åren 2018 och 2019 beräknas hjälpmedlen öka med 500 tkr per år.
SoL/HSL – Hjälpmedel
-Ökat antal förskrivna hjälpmedel
Ökade driftkostnader jämfört med 2016

2017
1 500
1 500

2018
500
500

2019
500
500

I nedanstående tabell redovisas investeringsbehoven under planperioden. Det är företrädesvis utrustning/inventarier till nya boenden.
Investeringar (tnkr)
I budget
2017
2018
2016
Befintlig verksamhet
2 000
2 000
2 000
HSL-dyra hjälpmedel special

500

500

7 500

7 500

2 000

5 000

Nytt äldreboende Lindsdal

2 000

5 000

Oxhagshemmet, ombyggnad

4 000

Ingelstorpsvägen

500

Oxhagshemmet, div utrustning, larm, lås
Tidigare beslut i KF
Nya beräkn för planperiod 2016 – 2018
Ökade kapitaltjänstkostn utöver budget 2016

2 000
500

2 000

Norrlidshem utrustn/inv, boende, träffp, kontor
Nytt äldreboende södra centralorten

2019

6 000

2 000
12 500
6 500

8 500

17 500

0

Ja/kompenseras Ja/kompenseras

Ja/kompenseras

Ja/kompenseras
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Bilaga 1
Beviljade hemtjänsttimmar 2015 jmf med år 2014
54000
53000
52000
51000
50000

Tim/mån

49000
48000
47000
46000
2014

45000
44000

2015 +
LOV

43000

2015

42000
41000
40000

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Månad

Antal omsorgstagare i egen regi dec 2014:1 138 dec 2015: 1 076 + LOV 35 omsorgstagare

Sep

Okt

Nov

Dec

Bilaga 2

Sammanställning lex Sarah-rapporter
1 januari – 31 december 2015



17 lex Sarah-rapporter har inrapporterats och registrerats under 2015.
− 15 rapporter avser händelser i vård- och omsorgsboende, varav
3 rapporter avser händelser som utspelats mellan omsorgstagare.
− 2 rapporter avser händelser i hemtjänst
Ovanstående diagram illustrerar vilka brister som rapporterats och i
vilken omfattning. I flera händelser har mer än en brist angetts.
Brister som angetts som ”Annat (anges i dokumentation)” är följande
exempel:
− En omsorgstagare på ett demensboende hade tagit sig ut genom trädgårdens grind som kräver tvåhandsfattning. Vederbörande fortsatte sedan ut på vägen som löper mot en större trafikerad väg med påtaglig risk för att ha blivit påkörd av en bil.
− Händelsen utspelade sig mellan två omsorgstagare. En omsorgstagare hade gett den andre en smäll så vederbörande ramlade i golvet och blev skadad.
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− När en omsorgstagare som fastnat med sitt ben i rullstolen fick
hjälp med lägesändring gled omsorgstagaren något ur personalens grepp, utan att falla. Tre dagar senare fick omsorgstagaren
uppsöka sjukhusvård beroende på att benet var svullet. Då visade det sig att benet var brutet vid två ställen.
− En omsorgstagare hade ramlat och brutit höften när denne
reste sig från bordet utan hjälp av personal. Personalen var vid
tillfället upptagen med annan omsorgstagare på annat håll, och
kunde inte uppmärksamma att omsorgstagaren behövde hjälp.
− En omsorgstagare hade gått in i en annan omsorgstagares rum,
beläget i markplan, och klivit ut genom toalettfönstret som personalen glömt stänga. Därefter tagit sig över ett staket, ca 1,5
meter högt, som omgärdar kortidsboendets trädgård. Polisen
hittade omsorgstagaren oskadd ca 500 meter från kortidsboendet.


Utredningen av 4 händelser har konstaterats som allvariga och anmälts
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Enligt IVO har omsorgsnämnden fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet i enlighet med 14 kap. 6-7 §§ SoL. Anmälda händelser
har utretts i tillräcklig omfattning. Omsorgsnämnden har identifierat
orsaker till det inträffade, vidtagit åtgärder för att utan dröjsmål avhjälpa eller undanröja det inträffade, och vidtagit och planerat att vidta
åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen.
IVO har dock noterat att två allvarliga händelser har inträffat på en enhet under kort tid. Åtgärder har vidtagits, bl.a. har schemaförändringar
genomförts och extra personal har tillsatts. Men i omsorgsnämndens
utredningar skrivs att resursfördelningssystemet är statiskt och oavsett
omsorgstagarnas behov tilldelas en demensenhet en viss bemanning,
vilket IVO konstarerar är en brist.
Mot bakgrund av att det vidare i utredningen, under rubriken ”vidtagna
och planerade åtgärder”, framgår behov av en översyn av resursfördelningssystemet, dock ingen närmare tidsplan, finner IVO skäl att under
våren 2016 följa upp att omsorgsnämnden vidtagit åtgärder.
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Verksamhetsplan 2016
1. Uppdraget
Omsorgsnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har,
inom socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen när det gäller
stöd, omsorg och vård till äldre personer.
I nämndens uppgifter ingår också
 ansvar för insatser inom socialtjänsten till personer med
mindre omfattande funktionsnedsättningar,
 ansvar för hemsjukvården inom omsorgsnämndens verksamhetsområde,
 ledningsansvar för den kommunala hälso- och sjukvården
inom omsorgsnämndens verksamhetsområde.
Ovanstående gäller inte i de fall då kommunfullmäktige uppdragit åt annan att
ansvara för dessa uppgifter. Förvaltningen är dessutom värdkommun för länets
hjälpmedelsverksamhet.
1.2 Vision
Omsorgsnämnden har beslutat om följande vision:
Kalmar kommun har en äldreomsorg i nationell framkant (topp 30 till 2020). Kalmar
kommun ska på detta sätt även vara motorn i Kalmar län och vara drivande när det gäller
nya idéer, samverkan och ständigt förbättringsarbete med omsorgstagarna i centrum. Allt för
de äldres skull!
1.3 Värdegrund
Omsorgsnämndens värdegrund gäller för samtliga verksamheter inom förvaltningen:
Varje människa är unik
Vi utgår ifrån allas lika värde och det ska prägla alla möten och kontakter mellan verksamhet och enskilda. Individen och dess behov står i centrum och tillgänglighet, kontinuitet och långsiktiga kontakter ska tillgodoses.

Omsorgskontoret
Adress Box 848, 391 28 Kalmar │ Besök Torsåsgatan 1 B
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 0480-45 35 25│thomas.johansson@kalmar.se
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Varje möte är unikt
Mötet mellan enskilda och verksamhetens företrädare ska präglas av respekt,
kunskap och lyhördhet.
Varje uppdrag är unikt
Alla uppdrag ska utifrån den enskildes behov utföras på bästa sätt baserat på
kunskap och beprövad erfarenhet.
Vi når framgång genom samverkan och delaktighet
Vi arbetar mot ett gemensamt mål med den enskilde i centrum. Vi lär av
varandra och är prestigelösa. Vi har alla, enskilt och gemensamt, ansvar hela
vägen. Samverkan sker mellan verksamhetens olika utförare och dennes nätverk.
Omsorgsnämnden har tidigare beslutat om lokala värdighetsgarantier för
äldreomsorgen. Dessa kommer att följas upp under året.
2. Förutsättningar, inriktning och utvecklingsområden verksamhetsåret 2016
2.1 Ekonomiska förutsättningar 2016
Kalmar kommun har fortsatt höga standardkostnader för äldreomsorgen. År
2014 avvek standardkostnaderna negativt med 12,8 procent. Mot bakgrund av
detta har fullmäktige tilldelat omsorgsnämnden en minskad budgetram á 5
mnkr. Därtill har omsorgsnämnden i likhet med övriga nämnder i kommunen
en minskad budgetram med en procentenhet för år 2016.
Sammantaget har omsorgsnämnden en minskad budgetram med 11,4 mnkr för
år 2016. För att möta kravet på en minskad budgetram beslutade nämnden i
juni 2015 att en ekonomisk åtgärdsplan ska genomföras för år 2016. Minskade
hemtjänsttimmar, höjda budgetvärden för avgifter (förslag om höjd maxtaxa)
samt en fortsatt effektivisering av administrationen är inriktningen för att den
minskade budgetramen ska kunna klaras. Detta utan att budgetramminskningen skall ha någon direkt negativ påverkan ur varken ett omsorgstagar- eller
medarbetarperspektiv.
Ett ekonomsikt tillskott kommer från riksdagen som har beslutat att tillfälliga
medel för bemanning skall tillföras äldreomsorgen. För 2016 innebär detta ett
tillskott på ca 13 mkr till Kalmar kommuns äldreomsorg. Av dessa medel fördelas 10 procent till Södermöre kommundelsnämnd och 10 procent till externa
utförare inom särskilt boende.
2.2 Inriktning för organisationen
I april 2015 beslutade nämnden om en ny inriktning för förvaltningens organisation i syfte att effektivisera verksamheten. Arbete med att effektivisera administrationen och utveckla organisationen fortsätter under 2016.
Nästa steg i organisationsutvecklingen är träffpunkternas förändring från att
tillhöra egen enhet till att organisatoriskt och verksamhetsmässigt integreras
med särskilt boende eller hemtjänst. Syftet med förändringen är att utveckla
arbetet med det sociala innehållet och minska de administrativa kostnaderna.
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Natthemtjänstens enhet förblir intakt. En lokal handlingsplan tas fram för att
effektivisera verksamheten och som utvärderas år 2017. Organisatoriskt blir
enhetschefen natthemtjänst direkt underställd förvaltningschefen.
En ny teamområdesindelning genomförs där antalet team minskas från sju till
fyra. Syftet med förändringen är att få en ökad tydlighet och likhet i teamens
utformning och innehåll. Även teamindelningen för biståndshandläggarorganisationen samt hälso- och sjukvårdsorganisationen kommer att anpassas efter
denna förändring i syfte att förbättra samverkan mellan verksamheterna.
Under året kommer enhetsindelningen att ses över med anledning av att de
skiljer mycket i storlek. Ur ett arbetsmiljöperspektiv ska frågan om beredskap
lösas.
Samordnarrollen inom särskilt boende och hemtjänst kommer att förändras
under året. Syftet är att effektivisera och kvalitetssäkra samordnarfunktionens
roll och uppgift samt att minska de administrativa kostnaderna.
På förvaltningskontoret avvecklas personalchefsfunktionen, och därmed enheten personaladministration (PA). Personalfunktionerna läggs direkt under
administrativ chef.
Det kommungemensamma arbetet med koncentrerad administration fortsätter.
Bland aktuella målgrupper finns löne- och ekonomiadministratörer. Bättre service och minskade administrativa kostnader är huvudargumenten till den föreslagna förändringen. Förvaltningen ser över resurscentrum mot bakgrund av
att gemensam bemanningspool inte längre är aktuell inom ramen för koncentrerad administration.
Arbetet för ökad samverkan mellan verksamheterna särskilt boende, hemtjänst,
biståndshandläggning och hälso- och sjukvårdsverksamheten är ett fortsatt
prioriterat område.
2.3 Regional samverkan
Samarbetet med länets övriga kommuner och landstinget fortsätter inom ram
av länsgemensam ledning. E-hälsa, trygg utskrivning från sjukhuset och Äldres
behov i centrum (ÄBIC) är några viktiga samverkansområden. ÄBIC innebär
en förändrad process i handläggning och dokumentation i äldreomsorgen och
rör såväl verksamheterna särskilda boenden, hemtjänst som biståndshandläggningen.
2.4 Kvalitet och ständiga förbättringar
Omsorgsförvaltningen implementerar en ny struktur för arbetet med kvalitetsuppföljning och ständiga förbättringar. Särskilt framtagna indikatorer och
nämndens mål är i fokus för kvalitetsarbetet. Kvalitetsarbetet genomförs och
följs upp på enhetsnivå. Verksamhetsdialoger genomförs mellan förvaltning
och enhetscheferna för att besluta vilka mål och prioriteringar som ska gälla för
varje enhet.
Miljö- och kvalitetsledningssystemen är certifierade i enlighet med standard
ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö). Arbetet med ständiga förbättringar
följs upp månatligen inom ram av förvaltningens Ledningens genomgång. Arbetet
med ledningssystemet är under ständig utveckling och integreras med Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
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Ett nytt arbetssätt införs i form av att verksamhetscontrollers inom både socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens områden skall systematiskt besöka, följa
upp och granska enheterna samt ge förslag på förbättringsåtgärder för att
stärka kvaliteten i verksamheterna.
Ett nytt förslag på upplägg av kvalitetspriset med mer inriktning på kvalitetsresultat och årets förbättrare utifrån nämndens mål ska tas fram.
2.5 Äldres behov i centrum
Äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov, inte utifrån
utbudet av existerande insatser. För att beskriva individens behov och mål behövs ett gemensamt språk och ett systematiskt arbetssätt. Socialstyrelsen har
därför tagit fram modellen Äldres behov i centrum, (ÄBIC).
ÄBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med strukturerad
dokumentation av behov, mål och resultat i handläggningen, genomförandet
och uppföljningen av vård och omsorg av äldre.
Kortfattat innebär ÄBIC:
• stöd för ett behovsinriktat arbetssätt
• systematik för en mer likvärdig handläggning
• gemensamt språk (ICF) för dokumentation och samarbete över professionsgränserna
• strukturerad dokumentation som ger möjlighet att samla in lokal och nationell statistik och följa verksamheten
Den beskrivna arbetsprocessen i ÄBIC och strukturerad dokumentation utifrån ICF kan ingå och utgöra en del i det systematiska kvalitetsarbetet för såväl
handläggare som utförare av äldreomsorg i syfte att stärka den äldres rättssäkerhet och insyn, i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Omsorgsnämnden beslutade 2014-06-18 att införa ÄBIC i omsorgsförvaltningen. Omsorgsförvaltningen har fått ca 290 000 kr i prestationsersättning
från regeringen och Socialstyrelsen för att införa ÄBIC.
Införandet av ÄBIC kommer nu att ske i projektform, under en två-årsperiod
(januari 2016 - februari 2018), inom projektet Handläggning och social dokumentation då utförarnas dokumentation ska digitaliseras. Nya IT-verktyg, kopplade till
vårt nuvarande verksamhetssystem Procapita, ska då också börja användas.
Att införa ÄBIC är ett långsiktigt förändringsarbete. En framgångsfaktor är
uthållighet eftersom det i allmänhet tar 2–4 år innan ett nytt arbetssätt är så väl
inarbetat att det blivit en självklar del av den ordinarie verksamheten.
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2.6 Biståndshandläggning
Införandet av biståndsbedömning av omsorgstagarnas behov på särskilt boende fortsätter. Biståndshandläggningen lägger grund för genomförandeplanen
och den hjälp i hemmet som ska erbjudas omsorgstagaren i såväl särskilt som
ordinärt boende.
Arbetet med kvalitetssäkring av biståndshandläggningen ska genomföras i syfte
att stärka likvärdigheten i bedömningen. Ytterliggare resurser har tillskjutis för
att kunna arbeta än mer med uppföljning. Riktlinjerna för biståndshandläggningen följs upp kontinuerligt. Förutsättningarna för ett mer rehabiliterande
förhållningssätt i biståndsbedömningen ökar i samband med förbättringsprojekt som ska genomföras av biståndshandläggare och arbetsterapeut och implementeringen av ÄBIC.
2.7 Särskilt boende och hemtjänst
Strukturomvandlingen med fler nya rum i särskild boende fortsätter. I februari
öppnar det nya boendet i Smedby (totalt 68 lägenheter). Den 21 mars flyttar
korttidsenheten för demenssjuka, Björketorp, in på Norrlidshemmet. Antalet
korttidsplatser för demens utökas därigenom från 16 till 24. Avveckling av
Trädgården skall ske successivt i enlighet med nämndens beslut (totalt 32 lägenheter). Sammantaget ökar antalet platser i särskilt boende och kortitidsboende för att bättre möta behovet. Samtidigt fortlöper planering för ytterligare
nybyggnationer av särskilda boenden.
Utvecklingen av det sociala innehållet, inklusive träffpunkternas verksamhet, är
ett prioriterat utvecklingsområde. Utifrån fullmäktigeuppdraget att erbjuda en
jämställd service till medborgarna kommer träffpunktsverksamhetens innehåll
och det sociala innehållet på särskilt boende också att vara ett prioriterat fokusområde.
Under 2016 ska förvaltningen också utreda hur demensvården- och omsorgen
kan bedrivas med färre skyddsåtgärder. Arbetet kommer att bedrivas i enlighet
med nationella riktlinjer för våd och omsorg av demenssjuka samt lokala vårdriktlinjer.
Ett nytt koncept ska tas fram för hur förvaltningen skall arbeta med anhörigstöd. Erfarenheter ska bland annat inhämtas från det förbättringsprojekt
med anhörigutbildning som pågår på korttidsboendet Linden. Samverkan kring
utveckling av anhörigstöd sker också med Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga.
Planeringsverktyget Laps Care ska införas på fler särskilda boendeenheter. Syftet är att bättre säkra upp att de individuella vård- och omsorgsinsatserna utifrån omsorgstagarens biståndsbedömning och aktuell genomförandeplan.
Arbete med mobilt stöd och utförd tid fortsätter i enlighet med nämndens
tidigare beslut. Inriktningen är att hemtjänstverksamheten skall kunna lägga
mer fokus på insatsen som skall utföras istället för tidsjakt. Erfarenhetsutbyte
sker bland annat med Landskrona kommun och ett utvecklingsprojekt genomförs tillsammans med Nordic Healthcare Group. Arbetet med att förbättra
personalkontinuiteten är ett prioriterat utvecklingsområde för samtliga hemtjänstgrupper.
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För 2016 planeras flera projekt som har till syfte att förbättra verksamheten,
öka effektiviteten och minska kostnaderna i våra verksamheter.
Specifikt kan nämnas:
-INF, ett projekt ihop med ett 50-tal kommuner där vi studerar hemtjänsten
-IBS, ett projekt som avser att stärka och förenkla handläggningen av hemtjänsten bl a.
-Fortsättning ”Östersundsmodellen” ett projekt där initialt fem boenden i
Kalmar studeras utifrån
-Vårdbehov
-Tillsyn
-Brukarnöjdhet
-Medarbetare
-Ekonomi och verksamhet
Detta projekt fortsätter så småningom ihop med andra kommuner är tanken.
-Boende/Eva Liljevall. Ett projekt som startar upp i december 2015 med
syfte att på boendet Jungmansgården, ihop med enhetschef, personal och fackliga, komma fram till bra verksamhet och goda arbetsförhållanden. Alla boendechefer blir löpande delaktiga.
-Bemanning och ekonomi. Ett projekt med initialt fyra enheter. Två boende
och två hemtjänst där vi avser att mera grundligt gå till botten med bemannings- frågorna utifrån berörda enheters aktuella förutsättningar. Alla enheter
blir löpande informerade.
Förstärkning av demensteamet och hur instruktörerna i psykisk hälsa ska användas tydliggörs och utvecklas. Under 2016 ska även en plan tas fram för hur
specialistundersköterskorna ska användas samt hur arbetet med specialistkompetensen inom den palliativa vård och omsorgen ska utvecklas.
2.8 Hälso- och sjukvårdsverksamheten
Den palliativa vården, minskade fallolyckor, läkemedelsavvikelser och trycksår
är prioriterade mål för verksamheten. Ökad samverkan med socialtjänstverksamheterna är högprioriterat. Arbetet med ett rehabiliterande förhållningssätt
är också fortsatt prioriterat. Ett nytt samarbetsprojekt med biståndshandläggningen ska genomföras under året.
Förvaltningen samverkar direkt med länssjukhuset för att utveckla vårdkedjan.
Införandet av en vårdkoordinator planeras för 2016 i syfte att effektivisera
arbetet avseende in- och utskrivningar till/från sjukhuset samt genomföra ett
förbättringsarbete att minska antalet LISA-avvikelser. Även införandet av ett
vårdplaneringsteam ska utredas under 2016.
2.9 Ledarskap
I den nya organisationen tydliggörs vikten av enhetschefens roll jämfört med
tidigare. Enhetscheferna får ett ökat helhetsansvar genom att fler budgetposter,
som t.ex. inköp och kompetensutveckling utdelas på enhetsnivå.
Mot bakgrund av att nya teamkonstellationer införs ska samtliga enhetschefer
delta i en gemensam kompetenstutvecklingsinsats inom ramen av kommunens
ledarutvecklingsprogram. Alla enhetschefer ska också delta i utbildningsinsats i
läkemedelskörkortet. För att betona betydelsen av lokal samverkan ska en gemensam utbildningsinsats riktad till chefer och arbetsplatsombud genomföras.
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Månatlig ekonomiuppföljning på enhetsnivå fortsätter. Kontinuerlig uppföljning kommer också att ske av enhetens kvalitetsmål- och resultat.
2.10 Medarbetarskap
Arbetet för ökad delaktighet fortsätter. Särskilda omsorgsdagar planeras för
samtliga anställda med information om förvaltningen mål- och utvecklingsarbete i fokus. Det påbörjade arbetet med att minska antalet delade turer fortsätter. 14 punktsprogrammet för att nå en mer hälsofrämjande arbetsplats och
minskad sjukfrånvaron sjösätts fullt ut. Plan för hur förvaltningen ska arbeta
med fullmäktiges beslut om rätt till heltid ska tas fram inom befintlig budget.
Planens innehåll är avhängigt huruvida ett lokalt kollektivavtal gällande rätt till
heltid överenskommes med Kommunal. Utveckling och samarbete är prioriterade lönekriterier för samtliga anställda i förvaltningen. Alla medarbetare skall
hålla sig informerade om aktuella mål och arbeta för ökad måluppfyllelse.
Ökad samverkan ska ske mellan och inom enheter och verksamheter.
2.11 Samverkan med Linnéuniversitetet och andra aktörer
Samarbetet med Linneuniversitetet ska vidareutvecklas. Fokus kommer ligga på
såväl verksamhetutveckling som kompetensförsörjningsfrågor gällande exempelvis socionomutbildningen och sjuksköterskeutbildningen. Möjligheten att
inrätta ett LNU-stipendium för bästa uppsats med fokus på äldreomsorg inom
socionomprogrammet och sjuksköterskeprogrammet ska utredas i syfte att få
fler intressera sig för vård och omsorg av äldre.
Gemensamma projekt kring e-hälsa fortsätter med Linnéuniversitetet; ehälsoinstitutet och nationellt kompetenscentrum för anhöriga. Förvaltningen
kommer även att delta i en nationell studie med 50 kommuner med fokus på
hemtjänstens effektivitet.
2.12 Välfärdsbokslutet
Ur välfärdsbokslutet kommer fokus att ligga på följande tre områden:
 minska fallolyckor i verksamheten
 minska sjukfrånvaron
 ta fram plan för det fortsatta arbetet med rätt till heltid
2.13 Välfärdsteknologin
Arbetet med e-hälsa fortsätter. Från och med 2016 kommer nattro (digital natttillsyn) att införas som ett möjligt alternativ till fysisk nattillsyn på plats. Nattro
införs som ett erbjudande till de omsorgstagare som önskar detta. Rutiner har
även tagits fram för att kunna erbjuda GPS-larm.
Arbetet med gemensam regional plattform för e-tjänster fortsätter i länet. Plattformen är en utgångspunkt för att utveckla kommunala e-tjänster.
Utifrån de regionala samverkansaktiviteterna inom e-hälsoarbetet läggs särskilt
fokus på följande områden:
 Genomföra ett pilotprojekt på några boenden som går ut på att installera wifi och få brukarna att använda den till att t.ex. kommunicera med
närstående och få tillgång till tjänster på internet, såsom SVT:s ”Öppet
Arkiv”.
 Kunskapsökning digitalisering – Att ta fram en strategi för att öka acceptans och kunskapen och visa på möjligheter med digitala hjälpmedel
och tjänster.
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Teknisk koll; Funktionalitet mobila enheter - Undersök möjligheter för
att genomföra en samordning/testning av olika IT-produkter för att utreda vad som gäller kring en eller tvåfaktorsinlogg för olika produkter
och system.

Mattias Ask
Förvaltningschef
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3. Ekonomi
3.1 Budgetförutsättningar och minskad budgetram
För år 2016 har kommunfullmäktige i juni 2015 beslutat om följande budgetförutsättningar för omsorgsnämnden, se bilaga 2
3.2 Minskad budgetram
Det är en minskad budgetram för 2016. De minskade kostnaderna på 11,4
mnkr kommer att klaras genom att
- Ökning av intäkterna med 4 mnkr – inga återverkningar i verksamheten
- Minska resursfördelade pengar inom hemtjänsten 5,4 mnkr - klaras genom
samma grundbemanning 2015 – inga konsekvenser för verksamheten
- Minskad administration, 2 mnkr – innebär inga konsekvenser för verksamheten
Budgetramen uppgår till 627 mnkr netto, se bilaga 3
3.3 Förvaltningsgemensamt
Med förvaltningsgemensamt avses kostnader för KOFFA(kostnader för inkontinens), MOMS-intäkter, gemensamma kostnader för utbildningar och IT.
3.4 Administration
Under ”administration” redovisas kostnader för verksamheten på Torsåsgatan
1, kostnader för löneadministratörer på Torsåsgatan 9, ekonomiadministratörer
på Dahmska villan och alla chefer ute i verksamheten. Det redovisas minskad
budget jämfört med 2015 eftersom antalet tjänster har minskats.
Fr.o.m. år 2016 kommer verksamheterna och SoL-cheferna att indelas i nya
team. För år 2016 planeras att ytterligare lägga ut budgetansvaret på enheterna.
3.5 Volymer resursfördelad hemtjänst
För år 2016 planeras 592 680 resursfördelade timmar till egen verksamhet och
LOV vilket är en minskning med 18 750 timmar. Detta klarar vi med oförändrad bemanning eftersom behovet av beviljade timmar minskat.
3.6 SoL – övergripande
Under denna rubrik redovisas kapitaltjänstkostnader(kopplat till våra investeringar) och intäkter(hyra, omsorgsavgift och kost) entreprenader(vi har tre st
boenden, Liljan, Vasallen och Ståthållaren med totalt 72 lägenheter), demografipengar mm. För år 2016 finns 4,5 mnkr tillstyrkt för ökad demografi.
Dessa pengar blir ”verkliga” efter avstämning i början av juli varför dessa inte
öronmärks i detalj just nu.
3.7 SoL – enheter
Här redovisas resursfördelad verksamhet inom boende och hemtjänst.
Boende:
400 lägenheter(exkl Ingelstorpsvägen)
Grundbemanning enligt budget 2015
Alla boenden med extra behov, initialt sju boenden, kommer att få ökad bemanning med de statliga stimulansmedlen motsvarande 7,2 mnkr. Dessa insatser följs upp löpande och kan förändras under året i omfattning och mellan
boenden.
Hemtjänst
Resursfördelning blir enligt samma modell samma som 2015. Det finns en
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tanke att ändra resursfördelningen efter utförd tid. Där är vi inte ännu men den
planeringen fortsätter. Resursfördelad timkostnad är fn 288:-/timma och räknas upp fr o m 1 april då 2016 års lönerevision skall vara klar. Dessutom räknas
ersättningen upp med ytterligare drygt en miljon kronor för att hitta rätt ersättningsnivå.
3.8 Kvalitetssatsning och stimulansmedel i äldreomsorgen 2016
För år 2016 uppgår preliminärt de statliga stimulansmedlen för Kalmar kommun till 12,9 mnkr. Av dessa fördelas 10 % till våra entreprenader och 10 % till
Södermöre kommundelsnämnd enligt tidigare beslut. För omsorgsförvaltningen kvarstår 10,3 mnkr som planeras främst för ökad bemanning i
våra äldreboenden, utveckla det sociala innehållet och utveckling i rehabiliterande förhållningssätt.
3.9 Investeringar
När vi pratar om investeringar inom omsorgsnämndens verksamhetsområden
så avses kostnader för ersättningsinventarier/utrustning vilka normalt uppgår
till ungefär 2 mnkr årligen. Utöver detta beräknas, ofta i samband med årsrapporten, planen för de kommande tre åren när det gäller utrustning/inventarier
till nya byggen eller andra nya verksamheter. För år 2016 är det äldreboendet
Ingelstorpsvägen 1 som medför ökade kostnader och detta har funnits med i
tidigare redovisad investeringsplan och har godkänts av kommunfullmäktige, se
bilaga 2.
4. Kvalitet-Miljö-Utveckling
Kommunfullmäktige har satt målet att Kalmar kommun ska bli en av Sveriges
30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020. Detta kommer att prägla kvalitetsarbetet flera år framåt. Omsorgsnämnden har identifierat följande områden i
detta arbete:
-

Inflytande - omsorgstagare är delaktiga och upplever självbestämmande
i nämndens vård- och omsorgsverksamhet.
Nöjda omsorgstagare med tillgodosedda behov
God och säker vård och omsorg
Vara en attraktiv arbetsgivare

Övriga strategiska utvecklingsområden för att nå det längsiktiga målet är utveckling av e-hälsa (inkl social dokumentation), boenden, anhörigstöd, samverkan Linnéuniversitetet och samarbete mellan verksamheter.
Omsorgsnämndens miljöaspekter är framför allt transporter och energiförbrukning. Störst möjlighet till att påverka miljöaspekterna finns i transporterna.
Totalt finns 117 fordon inom förvaltningen. Av dessa är 5 elbilar. Omställning
till fler elbilar sker när befintliga leasingavtal löper ut vilket kommer att ske
under året. En förutsättning för utökat antal elbilar är tillgång till laddstolpar.
Fler stolpar behövs vid fler arbetsställen för att kunna ta nästa steg mot fler
elbilar.
Ytterligare för minska resor och transporter är webmöten. Det finns interna
möten som skulle kunna ersättas med webmöten. Vid externa möten sker det
redan men kan utvecklas. Inventering av nödvändig utrustning och bedömning
av investeringen kommer att göras under 2016.
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För att ytterligare stärka förvaltningens kvalitetsarbete har tre nya gruppkonstellationer bildades med fokus på kvalitetsarbetet:






Kvalitet- Miljö- och Utvecklingsgruppen
Möte varannan vecka. Syftet är att stärka både framtid och nutid. Här
skall miljö och kvalitetsfrågor gällande vård och omsorg, ekonomi och
personal vara uppdraget. Även projekt skall initieras i denna grupp.
Uppdragsgruppen
Möte varannan vecka. En tydlig samarbetspartner ut mot verksamheten
samt uppföljning av dessa Ett forum för att öka kvaliteten ute i verksamheten.
Strategigruppen
Möte en gång per månad. Mötet innehåller information och diskussion
med fokus på utveckling samt bevakning av statliga och kommunala
beslut.

Grupperna ska utveckla verksamhetens arbetssätt och har till uppgift att stödja
den lokala verksamhetsutvecklingen, följa upp samt föreslå eventuella korrigerande åtgärder. Genom ett nära samarbete mellan stödenheten, enhetscheferna
och medarbetarna förväntas förmågan att direkt identifiera, realisera, testa och
justera arbetssätt öka och skapa större autonomi i arbetet, och därmed förväntas större arbetstillfredsställelse på arbetsplatserna. Ett nära ledarskap eftersträvas.
Dessa grupper är en ny arbetsform vars medarbetar arbetar med analyser och
strategiska beslut samt med utvecklingsarbete tillsammans med enhetscheferna.
Den ena delen av gruppen hämtar impulser, idéer och behov från verksamheten på vad som upplevs som problem och som behöver åtgärdas för de äldres
bästa medan den andra delen sätter in det inhämtade materialet i ett balanserat
helhetsperspektiv. Rollerna mellan de båda grupperna skiljer sig åt. Gruppen
Kvalitet miljö och utveckling har påbörjat processen att skapa sina egna arbetsformer, både det interna och de externa utförarna. En processutvärdering genomförs i syfte att fånga upp hur Uppdragsgruppen arbete har kommit igång
samt i vilken utsträckning det arbetet omfattas av omorganisationens bärande
ledord samverkan och delaktighet
Metoden att utvärdera ekonomin är det årliga bokslutet. Brukarnöjdhet mäts
genom årlig enkät likaså arbetsmiljön. Kvaliteten mäts i relation till utarbetade
kvalitetsindikatorer.
Medarbetarna kommer att fokusera mot de indikatorer som skall mätas och
kommer att visa brister eller styrkor som kan finnas i organisationen. Analyser,
handlingsplaner och åtgärder kommer att bli än mer tydligare, vilket ger förutsättningar för att omsorgsförvaltningens enheter förbättras och kan leverera en
god vård och omsorg.
Indikatorer som kommer att mätas och följas upp under året är följande:
Budget i balans, aktuell genomförandeplan, nattfasta, avvikelse läkemedelshantering, sjukfrånvaro, avvikelse fall, attraktiv arbetsgivare, trycksår och personkontinuitet inom hemtjänsten.
5. Biståndshandläggning
5.1 Äldres i behov i centrum
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Arbetet inriktas på att införa äldres behov i centrum. Det här innebär en stor
förändring för biståndshandläggarna när det gäller att tänka behov istället för
färdiga insatser. Det innebär också en mera strukturerad dokumentation.
5.2 Biståndsbeslut till personer från andra kulturer.
Under senare år har det skett en långsam ökning av biståndsbeslut till personer
från annan nationalitet. I förekommande fall innebär det ofta behov av tolkning för att kunna göra en bra utredning. När det gäller personer från annan
nationalitet där omsorgstagaren inte behärskar det svenska språket förekommer det ofta att de önskar att någon närstående ska bli anhöriganställd. Under
2016 och framåt behöver handläggargruppen utöka sina kunskaper om andra
kulturer för att lättare kunna utreda och besluta om de behov som föreligger.
5.3 Utveckla rutiner för uppföljning av biståndsbeslut
Ett projekt genomföras under 2016 där en biståndshandläggare tillsammans
men en arbetsterapeut kommer att arbeta fram ett material gällande hur uppföljningar ska genomföras för att uppnå bästa resultat för omsorgstagaren.
Modellen kommer att följa arbetsmetoden gällande uppföljningar som finns i
äldres behov i centrum. Det kommer bla. innefatta sakkunnighetsutlåtande från
rehabiliteringspersonal som underlag till biståndshandläggarens uppföljning.

6. Vård- och omsorgsboende och hemtjänst
6.1 Vård-och omsorgsboende
Ombyggnationen av vård- och omsorgsboendet i Smedby beräknas vara inflyttningsklart i månadsskiftet januari/februari 2016. Det nya boendet inrymmer 68 lägenheter fördelade på två plan. Boendet i Smedby kommer att bli
omsorgsförvaltningens andra profilboende med temat ”möte över generationsgränser, tidsresor och kulturarv” som ingång. Samarbetet som startade 2014
med Länsmuséet fortsätter och vid introduktionen kommer all omsorgspersonal få gå en utbildning med utgångspunkt i temat för profilboendet. Träffpunkten är integrerad i boendet för att ge ett ökat fokus på sociala aktiviteter och
kommer bli en öppen träffpunkt med aktiviteter som även alla äldre i närområdet kan ta del av.
Varvet öppnades hösten 2014 och var förvaltningens första profilboende fortsätter sitt arbete med ett salutogent förhållningssätt. Personalen arbetar med
inge omsorgstagarna en känsla av sammanhang (KASAM). Träffpunkten som
är inbyggd i boendet fortsätter sitt arbete med ett fokus på sociala aktiviteter
för omsorgstagare på boendet och äldre i närområdet.
Oxhagshemmet fortsätter att ordna aktiviteter i samarbete med en utbildad
servicehund och dennes ägare. Omsorgstagarna har uppskattat besöken mycket
och stunderna bidrar till lugn och engagemang. Under 2016 kommer en anhörig-App att prövas som ett pilotprojet på Oxhagshemmet och Stensberg. Projektet är till för att anhöriga på ett enklare sätt ska få information och bli mer
delaktiga i vardagen. Oxhagshemmets pilotverksamhet, där undervisning av
blivande undersköterskor sker i boendet med hjälp av lärare från yrkesskolan,
fortsätter under 2016. Läraren kommer till boendet och handleder elever i omsorg direkt på avdelning.
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Berga Backe kommer att genomföra utbildning av personalen i mångkulturellt
samhälle med inriktning på etiska dilemman. Kompetensen ska mynna ut i
kunskap om bemötande av människor från alla kulturer. Det pågår även ett
arbete för att integrera boendet i närområdet för att bli en del av samhället.
Planerna för ett nytt vård- och omsorgsboende i Norrliden (Vänskapens Hus)
fortsätter 2016. Det nya boendet kommer att ersätta Norrlidshemmet. Boendet
planeras efter en särskild metod som kallas Design med omtanke. Personal,
omsorgstagare och anhöriga är involverad redan vid planeringsstarten. I boendet kommer det att finnas både korttidsverksamhet, permanent boende och
träffpunkt samt dagverksamhet för demenssjuka. Totalt inrymmer boendet 84
lägenheter och planeras vara klart i november 2017.
Planering pågår för ett nytt vård-och omsorgsboende i södra delarna av Kalmar. Det nya boendet kommer ersätta två äldreboenden i området. Planering
pågår dessutom för ett nytt boende i norra kommundelen med placering i
Lindsdal.
Enliden kommer att fortsätta sin inriktning med att kunna erbjuda omsorgstagare att flytta in tillsammans med sina mindre husdjur. Idag finns flera husdjur
på boendet vilket ger en särskild livskvalitet för de omsorgstagare som önskar
ta med sig sitt husdjur. Boendet kommer under 2016 få ett nytt kök samt en
tillbyggnad av en inglasad veranda med öppningsbara dörrar vid det gemensamma utrymmet. På Enliden genomförs under 2016 även ett pilotprojekt med
planeringsverktyget LapsCare.
Vård-och omsorgsboendena Frikadellen, Stensberg, Norrlidshemmet, Oxhagshemmet och Enliden kommer att bli integrerade med träffpunkterna i sina
geografiska närområden. Genom förändringen kommer verksamheterna att få
ett ökat samarbete och fokus på sociala aktiviteter både för omsorgstagare i
boendet samt äldre i närområdet som kan ta del i utbudet av aktiviteter.
Verksamhetsöversynen avseende antal lägenheter i vård- och omsorgsboenden
och antal korttidsplatser sker fortlöpande för att motsvara de behov och ramar
som finns.
6.2 Hemtjänst
Mobilt IT-stöd är nu infört i alla hemtjänstgrupper och de använder nu mobiltelefoner för att låsa upp dörrar hos omsorgstagare, registrera tid, läsa sitt planeringsschema och annan nödvändig information i mobilen. Det finns nu möjlighet att utläsa utförd tid och en grund för att arbeta vidare med resursfördelningen. Under 2016 kommer även kommunsköterskor att använda det mobila
stödet.
Hemtjänstgrupperna Läckeby, Skogsrået, Funkabo/Djurängen, Malmen,
Kvarnholmen, Wollinska/Hasseln, Rinkabyholm samt Trekanten kommer
under 2016 att bli integrerade med träffpunkterna i sina geografiska närområden. Genom förändringen kommer verksamheterna att få ett ökat samarbete
mellan träffpunkt och hemtjänstgruppen vilket ger ett ökat fokus på sociala
aktiviteter både för omsorgstagare och äldre i närområdet som kan ta del i utbudet av aktiviteter.
Nattpatrullen kommer att arbeta med utveckling av sin verksamhet. Det kommer att inledas ett närmare samarbete med vård-och omsorgsboenden i varje
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område. Start och sluttider kommer att ses över i ett samarbete med hemtjänstgrupperna som arbetar dag och kväll. Därtill kommer en översyn av ärenden med enkel och dubbelbemanning med hänsyn till geografi och arbetsmiljö
att göras. Samarbetet nattetid mellan hemtjänst och sjuksköterskor ska under
nästa år utvecklas och rollerna ska klargöras.
Samordnarrollen har analyserats och arbetet med att förtydliga samordnarens
uppdrag kommer att slutföras i början av året. Därefter påbörjas arbetet med
implementering den uppdaterade samordnarrollen.
Översynen av hemtjänstprocessen fortsätter och kommer att kopplas samman
med införandet av äldres behov i centrum.
Under 2015 startade den första privata utföraren enligt lag om valfrihetssystem
(LOV) och det är nu två privata utförare som bedriver hemtjänst i Kalmar
kommun. De privata utförarna har cirka två procent av omsorgstagarna i hemtjänst. Under 2016 förväntas dessa utförare att utöka sin verksamhet löpande,
någon prognos för andelsökning är svår att göra. Nya utförare förväntas tillkomma.
7. Hälso- och sjukvårdsverksamheten
Hälso- och sjukvårdsverksamheten ansvarar för all vård upp till sjuksköterskenivå dygnet runt som utförs i hemmen, även rehabiliterings- och hjälpmedelsinsatser för patienter oavsett ålder.
Huvuddelen av sjuksköterskornas insatser riktas mot personer i vård- och omsorgsboende, inskrivna hemsjukvårdspatienter och till samtliga med behov av
hälso- och sjukvårdsinsatser inom LSS-boende, daglig verksamhet, boendestöd
och personlig assistans. För arbetsterapeuter och sjukgymnaster är insatserna i
högre grad än för sjuksköterskorna riktade till personer som inte är inskrivna i
hemsjukvården. Antalet inskrivna hemsjukvårdspatienter är för närvarande
750. Antalet akuta hembesök initierade av landstinget uppgår till drygt 70 per
månad.
Antalet inskrivna hemsjukvårdspatienter har minskat något sedan tidigare år,
men vårdtyngden har på flera enheter ökat. För att följa denna utveckling och
fördela hälso- och sjukvårdsresurserna på ett bra sätt mäts vårdtyngden kontinuerligt. En arbetsgrupp med sjuksköterskerepresentanter och ansvariga chefer
följer utvecklingen och arbetar med gemensamma riktlinjer avseende arbetssätt
och delegering.
För år 2016 planeras att de två sjukvårdsenheterna organiserar sig i två team
per enhet för bättre planering och resursnyttjande. Från 2015-12-01 övergår
habiliteringsteamet till socialförvaltningen. Ansvaret jourtid ligger kvar på
hälso- och sjukvårdsverksamheten inom omsorgsförvaltningen.
7.1 Kvalitetsregister
Arbetet med Palliativregistret, Senior Alert och BPSD-registret, beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, fortsätter som tidigare.
Palliativregistret identifierar förbättringsområden vid vård vid livets slut. Att
validera smärtskattning är något vi fortsätter utveckla ytterligare.
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Inom Senior Alert, där arbetet inriktas på att förebygga fall, undernäring och
trycksår, arbetar samtlig personal i team för att, via identifierade riskområden,
ta fram individuella handlingsplaner.
Ett prioriterat mål för kommande år är att minska antalet fall i hemtjänst och
på vård- och omsorgsboende.
Under 2016 utbildas ytterligare en sjuksköterska att bli certifierad BPSDutbildare tillsammans med undersköterska i demensteamet.
7.2 Läkemedel
Ett prioriterat mål inom omsorgsverksamheten är att minska antalet läkemedelsavvikelser i hemtjänst och på vård- och omsorgsboende.
Under kommande år ökas antalet utbildningar i läkemedelskörkort, både avseende basal del 1 och fortsättningskurs med inriktning diabetes. Båda utbildningarna kompletteras nu med ett kunskapstest, där 80 % av frågorna ska vara
godkända innan det blir aktuellt att gå vidare med en delegering. Alla nyanställda och semestervikarier ska gå läkemedelskörkort basal del 1. Även enhetschefer omfattas av läkemedelskörkort.
7.3 Rehabilitering
All personal inom omsorgsförvaltningen arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt som innebär att uppmuntra den enskilde att, med rätt individuellt
stöd, klara så mycket som möjligt själv.
Ett särskilt resursteam har bildats för strokerehabilitering för att säkerställa att
strokepatienter får en optimal och likvärdig rehabilitering.
Under 2015 förtydligades hemsjukvårdsavtalet avseende bland annat kognitiva
och sinnesstimulerande hjälpmedel. Arbetet med att förtydliga förskrivningsanvisningar inom detta område pågår. Utbildningsinsatser för rehabpersonal
planeras och en särskild resursgrupp för kognitiv rehabilitering har bildats.
7.4 Samarbete med landstinget
Primärt har all samverkan med landstinget syfte att förbättra vård- och omsorgsprocessen för den enskilde så att man inte ska uppleva huvudmannaskapsgränser. I arbetet med de mest sköra äldre pågår samarbete med landstinget i olika länsvisa arbetsgrupper under Länsgemensam ledning i samverkan
som bildades 2011. De kommande åren fokuserar landstinget på att identifiera
geriatriska riskpatienter som behöver en fast vårdkontakt och samordnad individuell plan (SIP), genom en särskild checklista vid utskrivning från sjukhuset.
Gemensamma utbildningssatsningar planeras inom exempelvis utbildning i
beslutsstöd för samtliga kommunsjuksköterskor och ambulanspersonal, utbildning i SIP och riktade poängutbildningar inom geriatrik och palliativ vård. En
utbildning i Cosmic Messinger, som meddelandefunktion mellan primärvård
och kommunal hälso- och sjukvård genomförs vid årsskiftet.
Återkommande samverkansmöten mellan sjukhusledningen och förvaltningsledning i Kalmar kommun samt möten med samtliga hälsocentralschefer inom
landstinget bidrar till ett förstärkt samarbete och ökad förståelse för varandras
verksamheter
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8. Personaladministration
8.1 Tjänster med hög sysselsättningsgrad
Arbetet med rätt till heltid fortsätter under 2016.
8.2 Jämställdhetsarbetet
Omsorgsförvaltningen arbetar aktivt med att främja jämställdhet både utifrån
ett arbetsgivarperspektiv och gentemot omsorgstagarna för att säkerställa likvärdig service gentemot kvinnor och män. Jämställdhet ska vara en självklar del
i organisationen och dess verksamhet.
Omsorgsförvaltningens jämställdhetsarbete ska främja allas lika rätt i frågor om
arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utveckling i arbetet.
8.3 Arbetsmiljö
Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter med inriktning på att förbättra
arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. Att minska sjukfrånvaron är ett område
med hög prioritet. Enheter med sjukfrånvaro högre än 10 % kommer att prioriteras. Omsorgsförvaltningen har format ett program som påbörjats under
2015 för att intensifieras under 2016 med fokus på att öka frisknärvaron. Aktiviteter som kommer genomföras är hälsosamtal, arbeta med hälsoduken i enheterna för att identifiera friskfaktorer. Därtill har vi erbjudit influensavaccin
under 2015 vilket vi hoppas ska ge effekt under 2016. Omsorgsförvaltningen
fortsätter arbetet med ytterligare kunskapstillförsel i ämnet såsom hälsofrämjande ledarskap liksom workshops i olika hälsofrämjande ämnen för att öka
kunskapsspridningen i verksamheten. Ett friskvårdsbidrag införs som ett pilotprojekt under två år. Att minska antalet ofrivilliga delade turer är ett arbete som
pågår och ska visa effekt under 2016 och därmed ska mer hälsosamma arbetstider kunna erhållas i större utsträckning.
8.4 Kompetensutveckling
Under 2016 kommer omsorgsförvaltningen att öka antalet utbildningsplatser
när det gäller första hjälpen – psykisk hälsa. För att bibehålla kompetensen
kommer även ett uppföljningstillfälle att bokas in för de som har gått utbildningen 2015.
10 undersköterskor läser till specialistundersköterskor via Nova i Oskarshamn
och kommer att bli klara under 2017.
Antalet utbildningstillfällen när det gäller brandutbildningen kommer att utökas
då även hemtjänstpersonal ska få gå utbildningen i sin helhet från och med
2016.
Antalet platser när det gäller utbildning i BPSD ökar och även för detta kommer uppföljningsträffar att anordnas.
Nytt blir att enheterna själva kommer förfoga över sin utbildningsbudget.
Detta för att kunna prioritera de utbildningar som är mest relevanta för respektives verksamhet.
8.5 Kompetensförsörjning
Sommarrekrytering är en omfattande process. Denna process har under 2015
optimerats och tydliggjorts vilket kommer ge effekter under 2016. Rekryteringskanaler har setts över och omsorgsförvaltningen kommer tydliggöra och
förbättra exponeringen av attraktiviteten i de olika förekommande yrkena. I
detta arbete ligger också ett omfattande arbete med olika former av skolkon-
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takter och praktikanordning från såväl gymnasienivå som universitetsnivå.
Omsorgsförvaltningens engagemang i Vård- och omsorgscollege som kommer
ge verkningar under 2016.
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Bild: www.bovieran.se

2015-års stadsbyggnadspris tilldelades Bovieran i Kalmar
Motiveringen till 2015-års stadsbyggnadspris;
”En väl och konsekvent utförd idé som blivit en oas för en stor grupp av Kalmarbor. En byggnad som
förenar teknik, energieffektivitet, tillgänglighet i kombination med en spännande grön oas med intryck
från olika miljöer. En oas som ger möjlighet till gemensamma planerade och spontana möten, samt
gröna upplevelser. En byggnad som Kalmarborna tagit till sitt hjärta och visat stort intresse för”.

Samhällsbyggnadskontoret
Antagen 2016-02-17
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Verksamhetsberättelse 2015
Under 2015 har samhällsbyggnadskontoret arbetat för att förvaltningen ska kunna leva upp till de
krav om ökad bostadsproduktion som präglar
hela Sverige. I Kalmar har det varit ett stort intresse från investerare och byggherrar som gärna
vill satsa och bygga. De beslut som kommit under året angående Linneuniversitetet har påverkat
utvecklingen positivt
För att klara de ökade kraven har kontoret arbetat med kartläggning och utveckling av arbetssätt
och processer, samt av budget- och målarbete.
Vissa organisatoriska förändringar har genomförts under året, bland annat har tjänsten som
infrastrukturstrateg flyttats till planenheten där
den övriga strategiska planeringen finns. Vidare
kommer kontorets verksamhetsutvecklare att
tillhöra staben från och med 2016, detta för att
stärka de behov som kontoret står inför med ökat
mål om bostadsplanering under de kommande
åren.
Under stora delar av 2015 har planchefen tillfälligt
varit tillförordnad chef för trafik- och landskapsarkitekterna. Kontoret har haft många vakanta
tjänster under året, vilket inneburit att mycket arbete har lagts på rekrytering av chefer och andra
medarbetare. Den arbetskraftsbrist som finns i
Sverige avseende vissa av kontorets personalgrupper, tillsammans med konkurrens från privata näringslivet och andra kommuner, innebär stora utmaningar när det gäller rekryteringsarbetet. Det
har varit svårt att hitta personer med rätt kompetens och erfarenheter, vilket medfört att tjänsterna
varit vakanta längre tid än beräknat.
Med anledning av att samhällsbyggnadskontoret
under 2015 haft många vakanta tjänster, samt att
ärendemängderna inom alla enheter har ökat, har
inneburit att verksamheterna varit ansträngda
under året. Trots detta har mål och uppdrag i
stort sett kunnat uppfyllas, handläggningstiderna
har kortats, intäkterna har ökat och andelen servicegarantier som har uppnåtts har ökat. Till
detta kan tilläggas den ökade problematik och
svårigheter som har uppkommit med anledning
av den ökade invandringen samt bostadsbristen i
Sverige.

Den ansträngda situationen är inte hållbar i ett
längre perspektiv. Förhoppningsvis kommer rekryteringsproblematiken att minska och att verksamheterna därmed kommer att bli fullt bemannade under 2016. Detta inte minst för att klara de
höjda målen avseende bostadsplanering under
perioden 2016-2018.
Service- och bemötandefrågor är viktiga för samhällsbyggnadskontoret. Under 2015 förbättrades
kontorets resultat i den nationella undersökningen
Insikt som mäter Nöjd-Kund-Index.
Det interna processarbete som påbörjades på
samhällsbyggnadskontoret under 2014 har fortsatt
under 2015. En kartläggning av planprocessen
blev klar under våren 2015 och under hösten 2015
pågick en kartläggning av genomförandeprocessen
samtidigt som den nyantagna planprocessen följs
upp och utvärderas. Syftet med arbetet är dels
kartläggning av arbetssätt och processer men
framför allt utveckling i hela organisationen, genom att skapa effektiva, tydliga och kvalitativa
processer.
Aktiviteten på samhällsbyggnadskontoret har under året varit hög inom samtliga verksamhetsområden. Bland annat har antalet inkomna bygglovansökningar ökat jämfört med föregående år,
liksom antalet ärenden om fastighetsbildning, antalet utsättningar och nybyggnadskartor, antalet
ärenden inom landskap och trafik samt antalet
ärenden inom miljöenheten. Antalet registrerade
livsmedelsobjekt har ökat. Antalet inkomna ansökningar om bostadsanpassningsbidrag ligger på
samma nivå som under 2014, men ärendena tenderar att vara mer omfattande med större kostnader som följd. Antalet ärenden som kommit in till
kontoret har ökat stort och detta pekar på en höjd
konjunktur för byggandet.
Ett av de viktigaste målen för Kalmar kommun är
att öka bostadsbyggandet och målet för 2015 är att
ta fram detaljplaner som ska omfatta 300 bostäder
varav 100 villatomter. Elva detaljplaner har under
2015 vunnit laga kraft. Det sammantagna innehållet i detaljplanerna består av 607 bostäder.
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De detaljplaneprojekt som omfattar bostäder och
som har vunnit laga kraft under året är följande;











Tegelviken 2:4 (25 hyreslägenheter)
Bryggaren 23 (15 hyreslägenheter)
Kungsljuset 3 (150 hyreslägenheter)
Harby 1:183 – Trekanten (11 hyreslägenhet)
Dörby 1:9, del av Dörby 1:8 (11 vårdbostäder)
Mältaren 30 (11 hyreslägenheter)
Tallbocken 1 (20 hyreslägenheter)
Hagby 16:5 (1 äganderätt)
Rapsen 4 (165 hyreslägenheter, 140 bostadsrättslägenheter)
Varvsholmen 1 (59 bostadsrättslägenheter)

Stora projekt som drivits under de senaste åren är
den fördjupade översiktsplanen för Rinkabyholm/
Södra staden, liksom detaljplanen på Fredriksskans. Vidare har omfattande arbete lagts på detaljplaner för förskolor i Norrliden och Lindsdal. I
arbetet med den översiktliga planeringen har det
bland annat tagits fram underlag för klimatanpassningsplan, belysningsprogram, VA-plan och förslag på placering av framtida bad och rekreationsanläggning.
Den nya framtagna planeringsprocessen med dess
olika delar har börjat användas i de detaljplaner
som startats under året. En ny prioriteringsmodell
för detaljplaner har tagits fram. Utifrån denna
modell har en politisk beslutad prioriteringsordning antagits. Prioriteringsordningen beslutas av
Planutskottet, två gånger om året - april och oktober och utifrån denna tas detaljplaner och resurssättning fram.
Året har präglats av att ta fram statistik kopplat
till samhällsbyggnadskontorets verksamheter;
antal uppförda bostäder, pågående byggprojekt,
planerade bostäder, planberedskap, flyttmönster
etcetera.
En 3D-skrivare har köpts in för att kunna fortsätta att utveckla stadsmodellen över Kalmar
centrum.
Det har varit ett intensivt år för bygglov. Under
2015 beviljades bygglov för 433 nya bostäder
varav 134 småhus och 297 lägenheter. Det innebär
en ökning med nästan 100 småhus jämfört med
2014, men en minskning när det gäller lägenheter i
flerbostadshus. Bygglov har bland annat beviljats
för Linneuniversitetets första etapp avseende nybyggnation i hamnen om ca 30 000 kvm bruttoarea.

3 (24)

Handläggningstiden för bygglovsärenden har under året förbättrats ytterligare och mediantiden för
ett bygglovbeslut är 10 dagar. Med detta ligger
Kalmar kommun bland de bästa i landet. Kalmar
kommun utsågs under 2015 av ett småhusföretag
till en av de bästa större kommunerna i hela landet
när det gäller handläggning av bygglov.
Arbetet med att förenkla och digitalisera arbetet
på bygglovenheten fortgår, detta i syfte att ytterligare förkorta handläggningstiderna. Kalmar
kommun är ansluten till e-tjänsten ”Mitt Bygge”.
E-tjänsten innebär en möjlighet för sökanden att
lämna in bygglovsansökningar via en webbsida
med hjälp av e-legitimation. Sökanden kan följa
sitt ärende samt den kommunikation som förs
med berörda i det aktuella ärendet via ett Webdiarium. Detta är en service för de sökande och
en möjlighet som används av de flesta som gör
en digital bygglovansökan.
Vid halvårsskiftet 2014 trädde nya regler för bygglovfritt byggande, de så kallade ”Attefallsreglerna”, i kraft. Attefallsreglerna innebär att vissa
åtgärder som tidigare krävt bygglov numera kan
genomföras utan bygglov. Under 2014 (andra
halvåret) inkom 35 anmälningar om bygglovsbefriade åtgärder. Under 2015 har antalet anmälningar
ökat till 107, varav 45 anmälningar avser komplementbyggnad och resterande 62 anmälningar avser
om- och tillbyggnad.
Samhällsbyggnadsnämndens servicegarantier för
värmepumpar och enskilda avlopp har uppfyllts till
100 % under 2015, medan servicegarantin avseende bygglovsärenden har uppfyllts till 93 %. Servicegarantier innebär att sökanden ska få beslut
inom fyra veckor, annars görs nedsättning av avgiften med 25 %. Under året har ytterligare en
servicegaranti tagits fram. Den nya servicegarantin
avser planbesked och gäller from 2016-01-01.
Under 2015 beviljades bostadsanpassningsbidrag
uppgående till 6,8 mnkr, vilket är en minskning
jämfört med föregående år men i samma nivå
som under 2013. Utbetalade bidrag har ökat de
senaste åren, och tendensen är att ärendena blir
mer omfattande och kostsamma. Målet om att
beslut om bostadsanpassning ska fattas senast 14
dagar efter att en komplett ansökan inkommit
(median) uppnås för 2015.
Antalet beviljade bostadsbidrag i flerbostadshus
överväger starkt jämfört med antalet beviljade
bidrag i småhus. De allra flesta bidragen handlar
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om förändringar och anpassningar för låga belopp men det finns undantag. Under 2015 uppgick det största beviljade enskilda bidraget till
0,6 mnkr.
Efterfrågan på lantmäteritjänster har varit fortsatt hög under året. Antalet avslutade förrättningar har ökat kraftigt. På mätsidan samt delvis
på kartsidan har aktiviteten också ökat. Antalet
husutsättningar och mätningar för nybyggnadskartor har varit högre än under föregående år.
Antalet färdigställda grundkartor har legat på
ungefär samma nivå som under föregående år.
Den enskilt största mätinsatsen under året är
arbetet i Södra staden.
Under året har totalt 130 lantmäteriförrättningar
avslutats. Många lantmäteriförrättningar har slutförts som ett led i att genomföra detaljplaner.
För ny bebyggelse har fastighetsbildning skett för
bland annat nytt universitet, bostäder vid före
detta Bergagården och i Kungsljuset nära sjukhuset, i Sandvik och vid Bergauddsvägen.
Flera andra ärenden har inneburit arbete av stor
omfattning. Exempel på detta är ledningsrättsförrättningar för utbyggnad av kommunalt vanät, anläggningsförrättningar i anslutning till ny
sträckning av E22, 3D-fastighetsbildning vid
Bragebron, omprövningar av gemensamhetsanläggningar i Åmunnen, Hossmo, avveckling av
samfälld mark samt förrättningar för ändringar
till nya fjärrvärmeledningar i Lindsdal och
Smedby. Dessutom har några av de genomförda
jord- och skogsbruksförrättningarna varit av
större volym. Handläggningstiderna har under
året ökat något beroende på hög arbetsbelastning
i kombination med begränsade personalresurser.
äsongen.
Under året har lantmäterimyndighetens
medverkan i detaljplanearbetet varit fortsatt hög. I
och med att många av detaljplaneprojekten berör befintlig bebyggelse och infrastruktur tenderar de fastighetsrättsliga genomförandefrågorna
att bli allt mer komplicerade.
Lantmäterimyndigheten har infört digital arkivering för alla nya ärenden. Detta innebär att förrättningsakterna kan lagras direkt i det nationella
digitala arkivet så att de blir tillgängliga direkt.
Projektet har genomförts i samarbete med det
statliga Lantmäteriet och övriga kommunala
lantmäterimyndigheter. Lantmäterimyndigheten
medverkar också i en nationell samverkan inom
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Svenskt lantmäteri i arbetet för förbättringar och
utveckling av verksamheten.
Ett nationellt arbete pågår för närvarande avseende kvalitetshöjningar i fastighetsregister och
registerkartor för ökad fullständighet och tillförlitlighet.
På GIS-sidan har efterfrågan på större arbeten
ökat. GIS-portalen har uppdaterats och samlar
numera all väsentlig GIS-information. Arbetet
med att utveckla den digitala 3D-modellen har
fortsatt.
Under året har data lagts på kommunens hemsida som allmänheten kan ladda ner och sedan
använda för att konsturera egna kartor, s.k.
öppna data-tjänster. Informationen är hela tiden
uppdaterad. Det finns också en interaktiv webkarta för detaljplaner, som visar de prioriterade
byggprojekten. Projektet med att skapa en digital
sammanställning av mycket av den information
som finns i detaljplanerna är snart klar och resulterar i en så kallad planmosaik.
En webbtjänst som gör det möjligt att uppskatta
hur bra ett hustak på en fastighet är för solceller
har tagits fram. Till nya översiktsplanen finns en
webbkarta som visar nuläge och framtida läge
parallellt med varandra.
Ett nytt parkeringsledningssystem invigdes i december 2015. Samhällsbyggnadskontoret har
projekterat parkeringsledningssystemet och installationen har påbörjat. I samarbete med Serviceförvaltningen pågår ett arbete med att ta
fram en app, där allmänheten kan se var det
finns lediga parkeringsplatser i de centrala delarna av Kalmar.
Miljöenhetens verksamheter har under året behandlat nästan 4 000 ärenden, vilket är en ökning
jämfört med tidigare år.
Miljöenheten har under 2015 deltagit i Miljösamverkan Sydosts projekt om buller. Syftet med
projektet är att bli bättre på att själva utföra orienterade bullermätningar/immissionsmätningar.
Ett annat projekt genom Miljökontor Sydost är
kopplat till den nya informationsförordningen
inom livsmedel. Syftet med projektet är att öka
kunskapen kring reglerna om livsmedelsinformation bland livsmedelsinspektörer och livsmedelsföretagare så att konsumenten kan känna sig
säker och kan göra medvetna val.
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Under 2015 avslutades Folkhälsomyndighetens
nationella projekt ”Inomhusmiljön i skolan”.
Under 2014 och 2015 har besök gjorts på samtliga grundskolor och gymnasieskolor i kommunen med inriktningen mot inomhusmiljö, ventilation och städning.
Inom livsmedel har fokus under många av de
offentliga kontrollerna varit märkningslagstiftningen. Ny lagstiftning inom märkningsområdet
har gjort att kontrollbehovet har ökat. Vidare har
ökade insatser krävts för att säkerställa en bra
livsmedelshygien vid nystartade verksamheter.
För verksamheter som säljer kosttillskott har
extra kontrollinsatser gjorts för att garantera att
inte substansen DMBA/AMP-citrat, som kan ge
allvarliga biverkningar, fanns till försäljning. Informationsinsatser för bättre egenkontroll avseende märkning och innehåll för de som säljer
kosttillskottprodukter har genomförts.
Livsmedelsverket utbildar Sveriges livsmedelsinspektörer för att utveckla kontrollmetoder, metoder för utredande samtal och intervjuteknik
samt informationssökning, detta för att skapa
förutsättningar för att upptäcka och bekämpa
livsmedelsbrott.
Under 2015 har det strategiska avloppsarbetet
fortgått och sammanlagt har 208 avloppsanläggningar fått nya tillstånd. Antal kontrollerade enskilda avlopp under 2015 uppgick till 501 stycken. Totalt är 73 % av beräknat antal enskilda
avlopp i kommunen kontrollerade.
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att
kommunfullmäktige ska anta en VA-plan som ett
tematiskt tillägg till översiktsplanen. Samhällsbyggnadskontoret är en viktig part i det fortsatta
åtgärdsarbetet och har fått i uppdrag att samordna framtagandet av en lokal vattenförsörjningsplan 2016.
Under 2015 lämnades en omarbetad ansökan om
projektmedel från EU-programmet ”Life” in.
Arbetet ska fokusera på att hitta metoder för att
på ett skonsamt sätt ta upp, behandla och göra
användbar produkt av sedimentet. Behandlingen
ska ske på den plats där sedimentet tagits upp.
Om projektmedel beviljas kommer projektet att
genomföras i Malmfjärden under åren 20162020.
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Under 2015 har åtgärdsprogram för både vattendirektivet och havsmiljödirektivet varit ute på
samråd. Kommunerna får ett antal uppdrag enligt åtgärdsprogrammen.
Under året pågick ett projekt där Kemikalieinspektionen och Jordbruksverket hade tagit fram
en checklista för att bedriva tillsyn på ”Integrerat
växtskydd”. Integrerat växtskydd handlar om
hållbar användning av kemiska växtskyddsmedel.
Detta är krav på EU-nivå som har införlivats i
svensk lagstiftning. Knappt 90 lantbruk inspekterades inom projektet.
Under 2015 hade Miljösamverkan Sydost ett
projekt som rörde tillsyn i verkstadsindustrin.
Miljöenheten har deltagit och har genomfört fyra
inspektioner inom projektet.
För att göra likvärdiga bedömningar kring oljeavskiljare har skriftliga riktlinjer antagits av samhällsbyggnadsnämnden. Miljöenheten har under
2015 påbörjat riktad tillsyn på oljeavskiljare och
ofta finns behov av besiktning och provtagning.
Energimyndigheten/regeringen vill utveckla
Energi- och klimatrådgivarrollen framöver. Rådgivningen utgör ett väl etablerat styrmedel genom informations- och rådgivningstjänster. Den
främsta målgruppen för rådgivningen idag är
hushållen men småföretagen har blivit en allt
mer prioriterad målgrupp.
Park- och infrastrukturenheten har under 2015
fått in 274 ärenden. Till största delen består ärendena av olika synpunkter och förslag gällande den
fysiska trafikmiljön; från parkering och önskemål
om farthinder till nybyggnation av cykelvägar.
Generellt har svarstiden och antalet besvarade
ärenden förbättrats jämfört med föregående år.
Ett av de större projekten som park- och infrastrukturenheten arbetat med under året är åtgärder för att förbättra framkomligheten för lastbilstrafik till hamnen. Detta har bland annat omfattat
ombyggnation av Svanebergsrondellen och Bragerondellen samt att korsningen Ölandskajen/
Tjärhovsgatan har fått signalreglering.
Andra stora projekt är Pendelstationen i Trekanten som invigdes i december, en bussvändplan i
Lindsdal, förbättring av gång- och cykelbanan
mellan Bergabanan och Funkaboskolan, byggnation av upphöjt övergångställe vid busshållplatser-

Årsrapport 2015 - Samhällsbyggnadsnämnden
na på Norrlidsvägen samt att arbetet med förbifart E22 Rinkabyholm har påbörjats.
Arbetet med att bygga bort felande länkar i
kommunens huvudcykelvägsnät har fortsatt,
bland annat genom utbyggnad av gång/cykelvägar utmed Fölehagsvägen, Slöjdaregatan, Tullslätten, Koltrastvägen och Granvägen. Vidare har
gång- och cykelbanorna längs Ångkoksleden och
Mörevägen i Ljungbyholm kopplats ihop och
längs Jutegatans östra sida har en gång- och cykelbana byggts för att skapa en säkrare skolväg.
Trafikrådet har under året tagit fram en handlingsplan för 2016-2018, genomfört en cykellysekampanjen samt uppmuntrade vid invigningen av
Kalmarsundsskolan föräldrar och barn att gå och
cykla mera.
Hastighetsöversynen fortlöper och beslut om
hastigheter för södra Kalmar tätort har tagits och
skyltningsarbetet har påbörjats. Ett förslag på
hastighetsplan för Rockneby har tagits fram.
Del av Östra och Västra Sjögatan samt Norra
Långatan har blivit gångfartsområde. Tillsammans
med etapp 1 och 2 av Fiskaregatan har 927 meter
gångfartsområde tillkommit på Kvarnholmen.
Samhällsbyggnadskontoret har medverkat i projektet Kalmar cykelstad. I detta projekt har cykelvägvisningen i Lindsdal färdigställts samt att förbättringar har gjorts för att skapa förutsättningar
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för att kombinera cykling med kollektivt resande.
Bland annat har totalt 308 cykelställ tillskapats vid
18 olika busshållplatslägen.
Beachsportanläggningen i Långviken färdigställdes i början av sommaren. På Fredriksskans Cplan har en parkering anlagts.
Nya fallskydd/vajrar på befästningsvallarna längs
Systraströmmen och nya sittplatser vid utsiktspunkter har installerats. Stigen upp till vattentornet har byggts om med kalkstenstrappor och de
gamla trapporna på södra befästningsvallarna har
restaurerats till fullo.
I Stadsparken har kalkstensbeläggningar vid huvudentrén har bytts ut och kalkstenstrappor vid
dammen har restaurerats. Wahlbomska paviljongen har restaurerats och gångvägarna har försetts med kantjärn för att underlätta drift och
underhåll. Sveriges längsta parkbänk finns numera i Kalmarsundsparken.
Rondellen vid Trädgårdsgatan/Norra vägen har
blivit utsmyckad med ett konstverk av Jörgen
Platzer, föreställande en häst.
Ett belysningsprogramet har tagits fram och antagits, liksom ett planeringsunderlag för anläggning
av utegym. Turistvägskyltning på Kvarnholmen
har färdigställts, och julbelysningen på Kvarnholmen har utökats och förnyats.
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Personal
2015 har varit ett intensivt år för samhällsbyggnadskontorets verksamheter och arbetet med
dess mål. Året har präglats av omfattande utvecklingsarbeten, som har påverkat flera delar av
personalområdet, ett arbete som kommer att
fortsätta under 2016.
Rekrytering
Under året har rekryteringsarbetet främst varit
inriktat mot ersättningsrekryteringar för medarbetare som slutat under 2014 eller planerat att
sluta/ta tjänstledighet under 2015. Det råder
fortfarande stor arbetskraftsbrist i Sverige inom
flera av samhällsbyggnadskontorets personalgrupper vilket blivit mycket tydligt under 2015.
Detta har inneburit att rekryteringsarbetet tagit
längre tid än tidigare och att mycket tid och resurser har fått läggas på att hitta nya och bättre
rekryteringskanaler.
Personalomsättning och personalsammansättning
Vid årets slut hade samhällsbyggnadskontoret
101 anställda, varav 5 visstidsanställda (5 män).
Av de 96 tillsvidareanställda medarbetarna var 43
män och 53 kvinnor, vilket är en ökning om 5
tillsvidareanställda medarbetare jämfört med
2014. Ökningen beror främst på tillsättning av de
vakanta tjänster som följde med från 2014. Personalomsättningen har även sjunkit drastiskt från
föregående år. Den främsta orsaken till att medarbetare slutat under 2015 har varit, precis som
under 2014, på egen begäran för att gå vidare till
liknande tjänster och då främst inom andra
kommuner.
Personalomsättning
Totalt
Varav egen begäran

2013
5,5 %
1,1 %

2014
9,3 %
7,9 %

2015
4,2 %
3,1 %

Ett antagande om att medarbetare kommer att gå
i pension vid 65 års ålder innebär att elva personer kommer att avgå med pension under de
kommande fem åren. Med tanke på de rekryteringssvårigheter som finns får inte dessa pensionsavgångar förringas.
I diagrammet visas de preliminära pensionsavgångarna de kommande åren, fördelat på kvinnor
och män respektive år.

Preliminära pensionsavgångar till 2020
3
2
1
0
2016

2017
2018
2019
Män
Kvinnor

2020

Personalens genomsnittliga ålder har, efter att
under några år sjunkit på grund av pågående
generationsskifte, börjat stiga igen.
Genomsnittsålder
Kvinnor
Män
Totalt

2012
46,9
46,7
46,8

2013
46,3
45,9
46,1

2014
43,1
44,4
43,7

2015
44,5
43,6
44,1

Åldersfördelningen på samhällsbyggnadskontoret
visar att personalgruppen som är mellan 30-39 år
är den största gruppen och utgör 35 % av kontorets samlade personal.
Närvaro och frånvaro
Den faktiskt arbetade tiden under 2015 har ökat
med motsvarande fyra heltidstjänster jämfört
med 2014. Detta trots att frånvaron, och då
framför allt föräldraledigheter, har ökat mellan
åren. Ökningen beror främst på de tjänstetillsättningarna som skett under slutet av 2014 samt
under 2015 i form av både visstidsanställningar/vikariat som tillsättning av vakanta tjänster.

ORDINARIE SCHEMALAGD TID
FRÅNVARO
SEMESTER
SJUKDOM
FÖRÄLDRALEDIGHET
VÅRD AV SJUKT BARN
ÖVRIG FRÅNVARO

182 713

Årsarbetare
92,3

48 387
22 951
4 539
10 562
1 931
8 404

24,4
11,6
2,3
5,3
1,0
4,2

FAKTISKT NÄRVAROTID

134 326

67,9

401
45
-132
488

0,1
0,0
-0,1
0,2

134 727

68,0

NÄRVARO OCH FRÅNVARO

ARBETAD TID - TIM, ÖVER-, FYLLNAD
FACKLIG INTERN
FYLLNADSTID
ÖVERTID

FAKTISKT ARBETAD TID

Timmar
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Sjukfrånvaron på samhällsbyggnadskontoret har
under 2015 ökat något, vilket resulterat i ökade
sjuklönekostnader jämfört med 2014. Det är
främst den längre sjukfrånvaron hos män som
har ökat men även den korta sjukfrånvaron har
ökat för båda könen sedan föregående år.
Sjukfrånvaro

8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
2012

2013

Kalmar kommun
Kvinnor

2014

2015

Alla SBK
Män

Kompetensutveckling
Samhällsbyggnadskontoret är en kunskapsintensiv verksamhet som ställer högra krav på kompetensutveckling och kompetensöverföring för att
fungera optimalt. Den omfattande personalomsättningen under 2013 och 2014 har inneburit ett
stort kompetensbortfall för kontoret. Detta har
kontoret fått hantera under 2015 och kommer
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behöva hantera under 2016 och framåt. Under
2015 har besparingar inom kompetensutvecklingsområdet inneburit tydligare prioriteringar
och kopplingar till verksamhetens behov. En
kompetensförsörjningsstrategi och plan för
2016-2019 kommer att tas fram under 2016.
Medarbetarenkäten
Arbetet med resultatet från medarbetarenkäten
som gjordes 2014 har pågått under 2015. Fokus
har legat på förbättringsområdena ledarskap samt
arbetssätt och mål. Verksamhetsutvecklingsarbetet
som har pågått under 2015 har resulterat i ny
planprocess och förbättrade prioriteringsrutiner
Arbetet fortsätter under 2016 med utveckling av
genomförandeprocessen samt utvecklingsarbete
inom bland annat kontorets målarbete samt arbetsätt och rutiner inom områdena trafik och
landskap.
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Resultatredovisning
Samhällsbyggnadskontorets verksamheter redovisar ett överskott för 2015 på 3,2 mnkr, mot budget
vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 5,5 %.
Med anledning av den stora ärendemängd som samhällsbyggnadskontoret har hanterat under året
ligger intäktsdebiteringen inom de flesta verksamheterna högre än budgeterat och ger totalt ett överskott på 1,6 mnkr mot budget.
Personalkostnaderna för året uppgår till 55,2 mnkr och ger ett stort överskott mot budget. Överskottet beror på att ett flertal vakanser samt föräldraledigheter under stora delar av året. Bland annat har
stadsarkitekten varit tillförordnad planchef under hela 2015, varpå motsvarande en chefstjänst varit
vakant samt att tjänster som planarkitekt, projektör och bygglovarkitekt varit vakanta under hela eller
delar av året. Framför allt miljöenheten har haft föräldraledigheter som inte har ersatts och därmed
påverkat resultatet positivt.
Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag uppgår till 10,2 mnkr för 2015 och innebär ett överskridande med 1,9 mnkr mot budget. Anledning till det stora underskottet på bostadsanpassning är ett
flertal omfattande bostadsanpassningsärenden, främst anpassningar för barn med funktionshinder.
Övriga kostnader uppgår till 19,6 mnkr mot budgeterade 17,2 mnkr, vilket innebär en budgetavvikelse på 2,4 mnkr. De största avvikelserna beror på att externa tjänster i vissa fall använts för att täcka
vakanser, vilket ger ett underskott på 0,9 mnkr samt att budgeterat belopp för subvention av länstrafikens pendelkort ger ett underskott på 0,4 mnkr. Utöver detta har verksamheterna haft ökade kostnader för IT och telefoni, rekryteringskostnader, deltagande i Bussiness Area samt inköp av nya licenser.

Samhällsbyggnadskontoret - bokslut (tkr)
Intäkter
Kapitaltjänstkostnader
Personalkostnader
Bostadsanpassningsbidrag
Övriga verksamhetskostnader
Summa

Samhällsbyggnadsnämnden
Intäkter
Kostnader
Summa driftsredovisning

Budget
2015
-29 733
1 157
61 079
8 304
17 228
58 034

Budget
0
1 627
1 627

Utfall
0
1 506
1 506

Bokslut
2015
-31 340
1 160
55 196
10 213
19 621
54 850

Avvikelse
2015
1 607
-3
5 883
-1 909
-2 393
3 184

Avvikelse
0
121
121

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett mindre överskott för 2015.
Kontorsledning
Intäkter
Kostnader
Summa driftsredovisning

Budget
0
4 401
4 401

Utfall
0
3 803
3 803

Avvikelse
0
598
598

Kontorsledningens utfall visar ett överskott på 0,6 mnkr, vilket till största del beror på att stadsarkitekten är utlånad till planenheten som tillförordnad planchef.
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Administrativa enheten
Intäkter
Kostnader
Summa driftsredovisning

Budget
-165
15 924
15 759

Utfall
-164
17 178
17 014

Avvikelse
-1
-1 254
-1 255

Administrativa enhetens utfall visar ett underskott på 1,3 mnkr. Personalkostnader och övriga kostnader ger ett överskott på 0,6 mnkr medan bidrag för bostadsanpassning ger ett underskott på 1,9 mnkr.
Anledning till det stora underskottet på bostadsanpassning är ett flertal omfattande bostadsanpassningsärenden, främst anpassningar för barn med funktionshinder.
Bygglovsenheten
Intäkter
Kostnader
Summa driftsredovisning

Budget
-5 000
4 521
-479

Utfall
-7 752
4 379
-3 373

Avvikelse
2 752
142
2 894

Bygglovenheten redovisar större intäkter än budgeterat, med anledning av fler och större inkomna
och beviljade bygglovsärenden.
Planenheten
Intäkter
Kostnader
Summa driftsredovisning

Budget
-8 325
13 622
5 297

Utfall
-3 883
12 388
8 505

Avvikelse
-4 442
1 234
-3 208

Planenheten redovisar ett lägre utfall avseende intäkterna än budgeterat. Vakanta tjänster gör att utfallet på personalkostnader ligger under budget, vilket till viss del motverkar underskottet på intäktssidan. Ett underskott på totalt 3,2 mnkr redovisas för enheten.
Park- och infrastrukturenheten
Intäkter
Kostnader
Summa driftsredovisning

Budget
-2 300
11 749
9 449

Utfall
-3 757
11 897
8 140

Avvikelse
1 457
-148
1 309

Park- och infrastrukturenheten redovisar ett bättre utfall än budgeterat med anledning av högre intäkter. Vakanta tjänster ger överskott även på personalkostnaderna, vilket till viss del balanseras genom
att konsulttjänster har köpts in för att täcka vakanserna. Kostnaderna för subventionering av periodkort inom Kalmar kommun ger ett underskott på 0,4 mnkr. Totalt för enheten visas ett överskott på
1,3 mnkr.
Stadsingenjörsenheten
Intäkter
Kostnader
Summa driftsredovisning

Budget
-7 633
22 026
14 393

Utfall
-9 215
22 178
12 963

Avvikelse
1 582
-152
1 429

Stadsingenjörsenhetens redovisar ett överskott på 1,4 mnkr för 2015. Det är framför allt högre intäkter men också vakanta tjänster som gör att utfallet blir lägre än budgeterat.
Miljöenheten
Intäkter
Kostnader
Summa driftsredovisning

Budget
-6 310
14 047
7 737

Utfall
-6 569
13 010
6 441

Avvikelse
259
1 036
1 296

Miljöenhetens visar ett positivt resultat på 1,3 mnkr. Detta med anledning av ökade intäkter, vakanta
tjänster samt återhållsamhet under året.
Investeringar
Under 2015 har samhällsbyggnadskontoret gjort investeringar avseende maskiner och inventarier på
totalt 311 tkr. Det handlar om ny mätutrustning till stadsingenjörsenheten.
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Framtiden
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en viktig förutsättning för Kalmars framtid! Det kräver en professionell ledning och organisation för att förvaltningen ska leva upp till de mål som kommunfullmäktige
och samhällsbyggnadsnämnden satt för organisationen. Det innebär också att medarbetarna ska
känna sig viktiga och delaktiga i Kalmar kommuns framgångar. Alla måste ta ansvar och medverka till
att möjliggöra bostadsbyggnationen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att jobba strukturerat med ledarskap och medarbetarskap de
kommande åren. Medarbetareenkäten är ett viktigt verktyg för att komma vidare med arbetet. Varje
medarbetare är en viktig länk för att måluppfyllelsen ska bli verklighet. Ett viktigt fokusområde är att
tydliggöra målen för chefer och medarbetare så att arbetsiden läggs på rätt saker.
För att uppnå en organisation som jobbar målinriktat krävs också arbetsglädje och stolthet. Därför är
det viktigt att förvaltningen jobbar vidare med att vara en attraktiv arbetsgivare. En plan för friskvårdsarbetet på kontoret ska prioriteras och verkställas. Vidare är det viktigt att hitta möjligheter för
kunskapsutveckling och kompetensutveckling.
Förvaltningen står inför stora utmaningar de kommande åren. Mycket sannolikt kommer Kalmars
roll som residensstad förändras, samtidigt som strukturomvandling i näringslivet, Linnéuniversitetets
fortsatta etablering, urbanisering och globalisering kontinuerligt påverkar villkor och förutsättningar.
Det innebär att samhälsbyggnadskontoret måste vara en modern organisation med flexibla och
nytänkande medarbetare. Samtidigt är det viktigt att ha medarbetare med erfarenhet och god kännedom om lagstiftningen.
Det är utmanande och spännande att jobba i en tillväxtkommun eftersom det innebär att vi får förmånen att arbeta med många saker samtidigt. Därför är det viktigt att vi är snabbfotade och lösningsfokuserade. Vi ska arbeta för en modern förvaltning där alla ska känna sig välkomna och få ett gott
bemötande. Vi är till för våra medborgare.
Kalmar är ett attraktivt centrum i en region präglad av framtidstro. Med Linnéuniversitetet som motor utvecklas ett kunskapsdrivet kluster av universitetsstäder runt södra Östersjön. Kalmar är en populär kommun att växa upp, bo och åldras i. I kombinationen av den stora stadens möjligheter och
den lilla stadens charm skapas en livsmiljö präglad av trygghet, tillgänglighet, kvalitet, mångfald, öppenhet och nyfikenhet. Optimism och framtidstro är signum för Kalmar kommun.
Det viktigaste uppdraget vi har är att möjliggöra för bostadsbyggande. Att få fart på bostadsbyggnationen är helt avgörande för Kalmar kommuns framtid och tillväxten i regionen. En del för att attrahera byggnationen är att Kalmar kommun ska anordna en bomässa 2018, vilket kommer att bli en
drivkraft i förvaltningen och som kommer att ge positiva effekter i hela regionen.
För att kunna effektivisera verksamheten är det nödvändigt att systemstöden stödjer verksamheten.
Stora förändringar behöver göras, främst inom processerna för bygglov, planering och miljöenheterna. Detta bland annat på grund av ny lagstiftning men också på ökade krav såsom statistik och skyndsamhet av handläggning av ärende. Idag sköts mycket manuellt som skulle kunna göras digitalt och
därmed säkerställa processerna.
Att förbättra och utöka medborgardialogerna kostar pengar. För att kunna visa visuellt behöver flygfotograferingar göras varje år. Detta är också viktigt beslutsunderlag för handläggarna. Dessa kostnader
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har redan ökat och det finns ingen budget för detta. Det nya sättet att visa planer på i 3D blir också en
kostnad som ökar driftbudgeten.
Samhällsbyggnadskontoret ser att kostnaderna för bostadsanpassning ökar stadigt.
Kostnaderna för rekrytering ökar också då det blir allt svårare att hitta personal inom samhällsbyggnadssektorn.
Vi ska jobba för att bli Årets stadskärna under mandatperioden. Det är ett viktigt projekt för Kalmar
kommun. Resan dit är lika viktig där vi får samverka med fastighetsägare, näringsliv och Kalmar city
samt medborgarna för att skapa en attraktiv stadskärna.
Stora projekt som Södra staden och RIFA kommer att bidra till att Kalmar kan minska bostadsbristen. Projektet med snabba bostäder är också otroligt viktigt för att Kalmar ska kunna möta kraven
från omvärlden men också ligga i framkant.
Utvecklingen för Kalmar kommun har bara precis börjat.
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Uppföljning av budgetmål 2015 - Hypergene
I kommunallagens bestämmelser står skrivet att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i
sin verksamhet på lång och kort sikt. Varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som vi själva beslutar om och som vi själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna
återbetalas. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och
ekonomisk planering för 2016-2017, sid 6-7.
Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.
Nämndmål - Samhällsbyggnadskontorets verksamheter ska vara ändamålsenliga och kostnadseffektiva.
Fokus under verksamhetsåret kommer att ligga på att se över processer och rutiner samt att kontinuerligt uppdatera och förbättra dessa. Det kommer bland annat att handla om att genomlysa verksamheterna för att skapa effektivare processer, följa upp och åldersanalysera inkomna och pågående ärenden, se över och i förekommande fall utveckla och skapa bättre rutiner för tidredovisning i olika projekt samt koppla detta till debitering av ärenden och projekt.
Kommentar
Processarbeten pågår inom samhällsbyggnadskontorets verksamheter, detta för att skapa effektiva
processer. Arbetet kommer att vara ständigt och kontinuerligt. Arbetet med framtagande och rapportering av statistik för samhällsbyggnadskontorets verksamhetsområden genomlyses för att kvalitetssäkra arbetet och den information som publiceras. Arbete har påbörjats och till viss del införts avseende mallar för planavtal och underlag för debitering av plankostnader samt projekt. Genom att förbättra rutiner för tidsredovisning och debitering är det lättare att följa upp verksamheterna för att
uppnå effektivare processer. Ett arbete har påbörjats med att kartlägga processen för genomförande
samt investeringsbudget.
Den inkommande ärendemängden har ökat inom i princip alla områden på samhällsbyggnadskontoret
jämfört med de närmast föregående åren. Personalresurserna har inte utökats men ändå har handläggningstiderna minskat och samhällsbyggnadskontoret har lyckats öka andelen servicegarantiärenden
som behandlas inom garanterat handläggningstid. Detta visar att samhällsbyggnadskontorets verksamheter bedrivs mer ändamålsenligt och kostnadseffektivt jämfört med tidigare år.
Jämförelser med andra kommuner är svåra att göra då det inte finns några utarbetade nyckeltal inom
samhällsbyggnadskontorets verksamhetsområden. Dock pågår arbete, under ledning av Sveriges
kommuner och landsting (SKL), för att ta fram gemensamma nyckeltal avseende bygglov- och planverksamheterna. Kalmar kommun deltar i detta arbete och kommer framöver att använda framtagna
nyckeltal för utvärdering av verksamheten och jämförelse med andra kommuner.
Aktivitet
Utvärdering av genomförda processarbeten
Rutiner för tidredovisning på enhetsnivå
Åldersanalys av ärenden

Startdatum
2015-01-01
2015-01-01
2015-01-01

Slutdatum
2015-12-31
2015-12-31
2015-12-31

Status
Påbörjad
Påbörjad
Genomförd

Handläggningstider för ärenden
Utvärdering projektgenomförande

2015-01-01
2015-01-01

2015-12-31
2015-12-31

Genomförd
Genomförd
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Planprocessen beslutades i slutet av april. Fortsatt effektiviseringsarbete kring planprocessen pågår
kontinuerligt, liksom justeringar kring planprocessen. Fortsatt arbete kring processkartläggning avseende genomförandeprocessen av allmän platsmark har påbörjats. Syftet med arbetet är att formalisera
en standardiserad, effektiv och gemensam process för genomförandet av allmän platsmark. En central
del i uppdraget är att beskriva de olika rollerna som finns i genomförandeprocessen samt dess befogenheter. I uppdraget ingår att särskilt tydliggöra arbetsmiljöansvaret i projekten. Uppdraget ska leverera en processkarta med tillhörande processbeskrivning för att genomföra projekt inom allmän
platsmark, och ska tydliggöra beslutspunkter och beroenden kopplat till detaljplaneprocessen (SBK),
lantmäteriets genomförandeprocess (SBK), exploateringens genomförandeprocess (KLK), genomförandeprocessen för att bygga hus (SF) samt investeringsbudgetprocessen (KLK). Uppdraget har initierats av samhällsbyggnadskontoret men då genomförandeprocessen är förvaltningsövergripande är
plan- och investeringsberedningen styrgrupp för processkartläggningen.
Rutiner för tidredovisning har arbetats fram på enhetsnivå och kommer att införas på samtliga enheter
inom samhällsbyggnadskontoret.
Under 2015 har arbete genomförts för att fortsättningsvis kunna ta fram statistik kopplat till antal pågående ärenden och åldersanalys av dessa. Under 2016 och framåt kommer uppföljning av detta att
göras kontinuerligt.
När det gäller handläggningstider har målen för 2015 uppnåtts för samtliga ärendetyper med undantag
för lantmäteriförrättningar. Detta med anledning av ett antal stora äldre ärenden har avslutats. Handläggningstiden är dock på väg nedåt och bedömningen är att målet kommer att uppnås under första
halvåret 2016.
Planprocessen är införd och arbetas med. Utvärdering sker kontinuerligt, men den slutliga utvärderingen kommer att genomgöras när en detaljplan har gått igenom hela processen.
Servicegarantier
Samhällsbyggnadsnämnden har servicegarantier kopplade till bygglov, värmepumpar och enskilda avlopp. Servicegarantierna innebär att sökanden ska få beslut i sitt ärende inom 4 veckor efter att komplett ansökan lämnats in. När det gäller bygglov måste ansökan följa gällande detaljplan och överensstämma med plan- och bygglagens krav för att omfattas av servicegarantin. Om samhällsbyggnadskontoret inte leverarar beslut i enlighet med servicegarantierna, görs nedsättning av avgiften med 25 %.
Servicegarantier för värmepumpar och enskilda avlopp har uppfyllts till 100 % under 2015 medan servicegarantin avseende bygglovsärenden har uppfyllts till 93 %. Under året har ytterligare en servicegaranti tagits fram. Den nya servicegarantin avser planbesked och gäller from 2016-01-01.
Servicegarantier
Bygglovsärenden
Enskilda avlopp
Värmepumpar

2015
93%
100%
100%

2014
88%
100%
99%

2013
87%
99%
99%
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Under de senaste åren har flera tydliga steg tagits när det gäller klimat och miljöarbetet. Kalmar ska
fortsätta ligga i framkant och vårt arbete ska präglas av konkreta insatser som ger effekt både på kort
och på lång sikt. Uttalanden: Kalmar kommun uttalar att vi är positiva till att KSRR är minoritetsdelägare i eventuella nya biogasanläggningar. Kalmar kommun uttalar att vi är positiva till att KSRR tar
ledning och ansvar för att etablera ett Miljöteknikforum. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa
i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för 2016-2017, sid 8-9.
Fullmäktigemål - Cykeltrafiken
Cykeltrafiken ska årligen öka.
Nämndmål - Cykeltrafiken
Cykeltrafiken ska årligen öka.
Kommentar
Cykeltrafiken har ökat med ca 6 % jämfört med 2014. Cykelprojektet fortsätter med fokus på att öka
cykeltrafiken, till exempel genom att göra det enklare för cyklisterna, såsom utökning av antalet cykelställ vid busshållplatser och stationer samt genom att minska antalet felande länkar i cykelstråken.
Dessa åtgärder redovisas separat i cykelbokslutet.
Antalet meter cykelväg per invånare har ökat de tre senaste åren och Kalmars statistik är bättre jämfört
med 3KVH-kommunerna samt liknande kommuner, övergripande.
Fullmäktigemål - Kollektivtrafik
Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka.
Nämndmål - Kollektivtrafik
Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka.
Kommentar
Genom att planera bostäder intill väl fungerande kollektivtrafikstråk samt ha dialog med KLT vid planering av bostäder ska möjliggöra för ökad kollektivtrafikanvändning. Kalmar kommun ska tillsammans med KLT arbeta aktivt med beteendepåverkande åtgärder för att öka användande av kollektivtrafiken. Kalmar kommun arbetar aktivt med olika typer av åtgärder som stärker och möjliggör ett
ökat kollektivt resande. Exempel på detta är driftsättning av tågsstationerna i Smedby och Trekanten
samt hållplatsåtgärder för busstrafiken.
Fullmäktigemål - Ekologisk eller närproducerad mat
Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 % år
2020.
Nämndmål - Ekologisk eller närproducerad mat
Andelen ekologisk eller närproducerad mat inom samhällsbyggnadskontorets verksamheter ska öka.
Kommentar
Samhällsbyggnadskontoret försöker i största mån beställa ekologiska eller närproducerade livsmedel
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vid tex. kontorsmöten och representation.

Uppdrag - Kalmar cykelstad
Samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden får i uppdrag att fortsätta projektet Kalmar cykelstad.
Uppdraget förlängs fram till och med 2018.
Kommentar
Projektet är pågående med olika aktiviteter och insatser. Redovisas separat i cykelbokslutet.
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Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen
om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Kalmar är idag ett av Sveriges mest
attraktiva besöksmål och vi fortsätter att utveckla detta. Men attraktiviteten ska också finnas i vardagen. För det behöver vi bra och varierade bostäder och en väl utbyggd infrastruktur i hela vår region.
Vi ska fortsätta att erbjuda ett rikt kultur- och fritidsutbud och vi utvecklar att vi redan är ett spännande besöksmål. Vi berättar gärna om allt bra vi gör och allt det positiva om Kalmar. Fokusområdets
text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för 20162017, sid 11-15.
Fullmäktigemål - Bostadsplanering
Kalmar ska planera för minst 300 bostäder årligen, varav 100 villatomter.
Nämndmål - Planlägga för bostäder som möjliggör en årlig produktion av minst 300 bostäder
varav 100 villatomter.
Planlägga för bostäder som möjliggör en årlig produktion av minst 300 bostäder varav 100 villatomter.
Kommentar
Under 2015 har 11 detaljplaner vunnit laga kraft som totalt omfattar 563 nya bostäder. Målet om att
planlägga för 300 bostäder har därmed uppnåtts med stor marginal. Dock har inte målet om att planlägga för 100 villatomter uppnåtts. En detaljplan som omfattar 10 villatomter har antagits av samhällsbyggnadsnämnden men denna har överklagats och därmed inte vunnit laga kraft. Ytterligare en detaljplan som omfattar 50 villatomter är färdigbehandlad av samhällsbyggnadsnämnden och har lämnats
till kommunfullmäktige för antagande.
Uppdrag - Årets stadskärna
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder, styrelser och Kalmar
City arbeta för att Kalmar ska bli årets stadskärna under innevarande mandatperiod.
Kommentar
Arbetet med årets stadskärna pågår tillsammans med berörda förvaltningar. Ett flertal aktiviteter har
genomförts, bland annat lekplatsen i Vattentornsparken, införande av parkeringsledningssystem, översyn av belysning på Kvarnholmen, julbelysning på Stortorget, planering för nya och återkommande
event framöver.
Uppdrag - Regional bomässa
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med bostadsmarknadens aktörer utreda förutsättningarna för en regional bomässa år 2018.
Kommentar
Utredning om en regional bomässa är genomförd och presenterad för politiken.
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Uppdrag - LIS-områden (från 2014)
Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att skapa fler LIS-områden i översiktsplanen, för att underlätta för landsbygdsutveckling i strandnära områden.
Kommentar
Samhällsbyggnadskontoret har identifierat några få möjliga nya LIS-områden, enligt de kriterier som
anges i översiktsplanen. Vid avstämning med samhällsbyggnadsnämndens presidium i februari 2015
beslutades att en översyn av LIS-områdena ska göras i samband med aktualitetsprövningen av översiktsplanen.
Uppdrag - Utegym (från 2013, KF §148, 2012-06-18)
Samhällsbyggnadsnämnden och serviceförvaltningen får uppdraget.
Kommentar
Beslut om att godkänna planeringsunderlaget för utegym i Kalmar kommun togs i samhällsbyggnadsnämnden 2015-03-25.
Uppdrag - Belysningsprogram (från 2013, KF §131, 2013-06-17)
Uppdraget till samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden att ta fram belysningsprogram ska gälla
tätorterna i kommunen utifrån aspekterna trygghet, trafiksäkerhet, energiförbrukning, utveckling och
gestaltning.
Kommentar
Beslut om att godkänna Belysningsprogrammet togs i samhällsbyggnadsnämnden 2015-12-16.
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I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare i Kalmar
ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den
och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Den fattigdom som drabbar barn ska med alla tillgängliga medel speciellt bekämpas. Varje barn och elev i Kalmar kommun ska utvecklas allsidigt, såväl
socialt och emotionellt som kunskapsmässigt. Våra förskolor och skolor ska hålla en hög kvalitet. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för 2016-2017, sid 17-19.
Fullmäktigemål - Förebyggande insatser bland barn och ungdomar
Barn och ungas bruk av tobak, alkohol, dopingpreparat och narkotika ska minska. Bruket av droger
ska aktivt bekämpas på alla nivåer men speciellt fokus ska riktas på förebyggande insatser bland barn
och ungdomar.
Kommentar
I planarbetet tas hänsyn till trygga omgivningar som kan bidra till en god miljö för barn och ungdomar.
Fullmäktigemål - Bästa skolkommun
Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner.
Kommentar
Genom god planberedskap möjliggörs nybyggnationer samt om-/tillbyggnationer av skolor och förskolor. Arbete för att skapa trygga och säkra skolvägar genomförs kontinuerligt. Tillsyn av inomhusmiljöer på skolor och förskolor skapar förutsättningar för en god inlärningsmiljö.
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Kalmar kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme. Vi ska attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och även avveckla personal för ett hållbart arbetsliv. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö
där människor trivs och känner sig delaktiga. För att klara av detta behöver vi samverka inom kommunen och samarbeta externt med andra kommuner för att utveckla kompetensen och organisationen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk
planering 2016-2017, sid 20-22.
Fullmäktigemål - Rätt till heltid
Vid utgången av 2016 ska rätten till heltid (önskad sysselsättningsgrad) vara genomförd på nämnder
och bolag. Arbetet ska ske inom befintliga budgetramar.
Nämndmål - Rätt till heltid
Vid utgången av 2016 ska rätten till heltid (önskad sysselsättningsgrad) vara genomförd på nämnder
och bolag. Arbetet ska ske inom befintliga budgetramar.
Kommentar
Heltid erbjuds samtliga tillsvidareanställda på samhällsbyggnadskontoret.
Fullmäktigemål - Praktikplatser
Kalmar kommun ska till utrikes födda årligen erbjuda cirka 150 praktikplatser.
Nämndmål - Erbjuda praktikplatser till utrikesfödda personer med utbildning eller erfarenhet
inom samhällsbyggnadsområdet.
Samhällsbyggnadskontoret ska erbjuda praktikplatser till utrikesfödda personer med utbildning eller
erfarenhet inom samhällsbyggnadsområdet.
Kommentar
Kontoret har under året erbjudit 5 praktikplatser (inriktade mot våra fem verksamhetsområden) varav
en plats har tagits i anspråk under hösten 2015 inom området planering och arkitektur. Syftet är att ge
studenterna möjlighet att utveckla sitt svenska språk inom det yrke man är utbildad/har arbetat inom.
Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet
Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad.
Nämndmål - Detaljplaneprocessen ska jämställdhetssäkras.
Kommentar
Arbetet med att jämställdhetssäkra detaljplaneprocessen har påbörjats med ett arbete att ta fram verktyg för att säkerställa att samrådsmöten och medborgardialoger sker på ett jämställdhetssäkrat sätt.
Arbetet kommer fortgå och breddas under 2016.
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Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron
Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag.
Nämndmål - Samhällsbyggnadskontoret ska bibehålla sin låga sjukfrånvaro.
Kommentar
Sjukfrånvaron på samhällsbyggnadskontoret är i slutet av november 2015, 2,4 % (män 2,8 % och
kvinnor 2,1 %), en ökning jämfört med samma period 2014 med en %-enhet. Sjukfrånvaron består
främst av kort sjukfrånvaro och det är männens sjukfrånvaro som har ökat mest även om sjukfrånvaron bland kvinnorna också har ökat under samma period. Sjuklönekostnaden har ökat med nästan
50 % jämfört med samma period 2014.
Uppdrag - Välfärdsbokslutet
I årsrapporten ska respektive nämnd redovisa hur man använder välfärdsbokslutet i verksamheten.
Samverkan och samarbete kring åtgärder måste fördjupas. Både internt inom Kalmar kommun och
externt.
Kommentar
Samhällsbyggnadskontoret har tagit till sig av det senaste välfärdsbokslutet och arbetar aktivt med
frågor som rör och är kopplade till välfärdsbokslutet. Detta genom att till exempel öka medborgarnas
inflytande i planprocessen. Ett exempel är de medborgardialoger som har hållits under 2015 angående
utvecklingen av Södra staden. Under medborgardialogerna har medborgarna kunnat diskutera och
komma med synpunkter och idéer angående detaljplanerna för Södra staden.
Vidare håller planenheten på att ta fram nya metoder att nå ut till medborgarna, bland annat genom att
ta fram en container som kommer att användas för att informera medborgarna om nya detaljplaner
och projekt. Containern kommer även göra det möjligt för politiker och tjänstemän att möta medborgaren i sin vardag, och därmed kunna få in nyttiga synpunkter från medborgarna hur vi tillsammans
ska hjälpas åt att utveckla Alla Tiders Kalmar.
Ett annat pågående projekt är att samhällsbyggnadskontoret håller på att ta fram metoder för att göra
det möjligta för medborgarna att tycka till om lokaliseringen av den nya bad- och friskvårdsanläggningen.
Kart- och sökfunktioner på kommunens hemsida uppdateras kontinuerligt, detta i syfte att öka delaktighet och inflytande för medborgare och besökare. Till exempel finns information om kommunens
prioriterade planprojekt, kommunens cykelvägar, motionsspår och skolors upptagningsområde, öppna
data med information om bland annat handikapparkeringar, cykelpumpar, offentliga toaletter samt
information om pågående och planerade arbeten i kommunen; byggprojekt, asfaltering, cykelvägars
omläggning etcetera.
Samhällsbyggnadskontoret har fått pengar för att genom föra ett socialt hållbarhetsprojekt inom planenheten under 2016.
Uppdrag - Service och bemötande
Alla nämnder får i uppdrag att genomföra aktiviteter för att ytterligare förbättra service- och bemötandefrågor.
Kommentar
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Samhällsbyggnadskontoret har under 2015 aktivt arbetat med service- och bemötandefrågor, vilket
bland annat märks genom ett förbättrat resultat i NKI-mätningen (Nöjd-kund-index) samt genom att
bygglovsenheten fått en utmärkelse kopplat till korta handläggningstider.
Samhällsbyggnadskontoret har en egen reception som gör att kontorets kunder och besökare får ett
personligt bemötande som präglas av respekt och engagemang. Samhällsbyggnadskontorets kunder
och besökare ska få svar på brev, e-post, fax, sms eller dylikt inom två arbetsdagar. Svaret innebär
antingen ett direkt svar på frågan/synpunkten eller ett besked om när kunden kan förvänta sig ett svar.
Uppföljning av detta görs genom inkomna synpunkter och klagomål.
Statistik visar att information och tillgänglighet på kommunens hemsida har ökat de senaste åren, både
när det gäller området "Bygga och bo" och "Tillstånd, tillsyn mm" som omfattar samhällsbyggnadskontorets verksamheter. Kalmar kommun har bättre resultat jämfört med 3KVH-kommunerna samt
liknande kommuner, övergripande.
Samhällsbyggnadskontoret kommer under det kommande året att genomföra ytterligare aktiviteter
tillsammans med näringslivskontoret för att belysa bemötande- och servicefrågor.
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Bilaga: Redovisning Verksamhetsmått
VERKSAMHETSMÅTT, januari - december
Detaljplaner
Prioriterade detaljplaner
Överklagade/ej avgjorda
Lagakraftvunna detaljplaner
- antal bostäder
- antal ha verksamhet
Bygglovsärenden
Inkomna ärenden
- varav anmälningsärenden
Beviljade ärenden
Handläggningstid* (median)
Bev. bygglov - enbostadshus
Bev. bygglov - lgh i flerbost.hus
Bostadsanpassning
Inkomna ärenden
Beviljade ärenden
Utbetalade bidrag (tkr)
Handläggningstid* (median)
Servicegarantier
Bygglovsärenden
- servicegaranti ej uppnådd
Enskilda avlopp
- servicegaranti ej uppnådd
Värmepumpar
- servicegaranti ej uppnådd

2015

2014

2013

41
1
11
607
3

47
0
12
260
10

75
3
25
695
585

1 205 1 127 1 003
320
337
249
682
636
629
10
12
23
134
37
65
297
392
251

656
655
694
462
487
415
9 434 9 148 8 054
4
4
6

199
13
208
0
89
0

248
31
138
0
70
1

61
8
82
1
87
1

2015

2014

2013

Fastighetsbildning
Inkomna ärenden
Avslutade ärenden
Handläggningstid** (median)

110
129
138

117
109
142

128
113
147

Mät-, kart- och GIS-uppdrag
Nybyggnadskartor
Utsättning (utförda)
Kart- och GIS-uppdrag

117
68
384

71
47
309

58
48
325

Park- och infrastruktur - inkomna ärenden
Landskap
23
11
Trafik
251
250

17
224

Miljöärenden
Hälsoärenden
Tillsyn hälsoskydd
Livsmedel
Tillsyn livsmedel
Miljöskydd
Tillsyn miljöskydd
Naturvård
Tillsyn naturvård

526
372
1 389
1 139
1 962
1 688
116
47

681
352
1 439
1 189
1 779
1 334
88
40

751
494
1 293
1 000
1 558
1 217
102
29

* Med handläggningstid i bygglov- och bostadsanpassningsärenden avses
från att ansökan är komplett tills dess att beslut fattats.
** Med handläggningstid i fastighetsbildningsärenden avses från att
ansökan kommer in till dess ärendet slutförts.

De prioriterade detaljplaner som redovisas i tabellen ovan (41 st) avser antalet detaljplaner i den prioriteringslista
som planutskottet fattade beslut om 2015-10-27. Under 2013 och 2014 användes en annan modell för beräkning av
prioriterade detaljplaner.

Antalet nytillkomna bostäder i lagakraftvunna detaljplaner under 2015 fördelas enligt följande;
 Tegelviken 2:4, möjliggör för 25 hyreslägenheter
 Bryggaren 23, möjliggör för 15 centralt belägna hyreslägenheter
 Kungsljuset 3, möjliggör för 150 hyreslägenheter samt 200 parkeringsplatser
 Harby 1:183 – Trekanten, möjliggör för 11 hyreslägenhet, samlingslokal, kontorsverksamhet
 Dörby 1:9 och del av Dörby 1:8, möjliggör för 11 nya vårdbostäder
 Mältaren 30, möjliggör för 11 nya hyreslägenheter
 Karlslunda-Fagerhult 2:69 i Påryd (inga nya bostäder/verksamhetsytor)
 Tallbocken 1, möjliggör för 20 hyreslägenheter
 Hagby 16:5, 1 äganderätt samt utökad verksamhetsyta
 Rapsen 4, möjliggör för 165 hyreslägenheter och 140 bostadsrättslägenheter
 Varvsholmen 1, Norra kajen, möjliggör för 59 bostadsrättslägenheter
Överklagade/ej avgjorda detaljplaner;
 Del av Berga 10:2, område vid Svensknabbevägen

Verksamhetsplan och budget 2016

Samhällsbyggnadsnämnden
Antagen 2015-12-16
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Samhällsbyggnadsnämndens inriktning för budgetåret 2016, verksamhetsplan 2017-2018
Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag till verksamheten är att vi ska bidra till att Kalmar är en motor i
regionen som erbjuder fler bostäder och verksamhetsområden där hela kommunen växer och utvecklas.
Vi vill ha ett växande, integrerat och framgångsrikt Kalmar som är klimatsmart, socialt, ekologiskt och
ekonomiskt hållbart. Vårt arbete ska präglas av allas lika värde, rättigheter och skyldigheter. Vår verksamhet skall präglas av god kvalitet och bemötande, service och tillgänglighet. Vi ser alltid till barnperspektivet i vår planering. Vi verkar för ökad integration och jämställdhet. Vi har stor respekt för vårt
kulturarv och de värden som präglar vår kommun. Vi ska verka för att en god grönstruktur upprättas
och bevaras på platser där människor kan och vill utnyttja dem för kultur- och miljöupplevelser, rekreation och social samvaro. Vi ska nyttja vår mark mer effektivt. Därför ser vi gärna att vi bygger mer på
höjden i områden där det är möjligt.
Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag till verksamheten är att vara en katalysator för att främja investeringar och byggnation. Vi ska vara en tillgång i att förstärka den positiva utveckling som Kalmar är inne
i. Vi ska vara nyfikna, intresserade, samarbetsvilliga och lösningsfokuserade.
Vi vill vara en attraktiv kommun, rik på arbetstillfällen och en välfärd av högsta klass. Då måste befolkningen öka. Det finns en direkt koppling mellan ny bostadsproduktion och befolkningsutveckling. Kan
vi erbjuda attraktiva boenden med rätt kvalitet i hela kommunen ökar möjligheterna för människor att
bosätta sig i Kalmar.
Vi ska i vår samhällsplanering verka utifrån våra miljömål och lagstadgade krav vad det gäller miljö och
hälsa. Planering av verksamheter och bostäder ska präglas av effektiva energilösningar och miljö- och
ekologiskt tänkande i materialval. Vår trafikplanering ska vara modern och lyhörd för politiska beslut
och medborgerliga krav.
Hög tillgänglighet och service och ett gott bemötande är grunden för vår verksamhet. Vi är till för
medborgarna och företagarna. Därför ska vi ha tydliga mätbara mål vad det gäller våra medborgarkontakter. Vi ska ha garantier avseende vår servicenivå. Medborgare och företagare har rätt att veta vad de
kan förvänta sig från nämnden. Vi ska också mäta och följa upp vår tillgänglighet, utvärdera våra kontakter med medborgarna och företagarna, samt synliggöra våra ambitionsnivåer och resultat.
Vi ska förbättra möjligheten för personalen att utvecklas och arbetar för att fortsatt vara en attraktiv
arbetsplats som lockar till sig personer med hög kompetens inom samtliga verksamhetsområden.
Det övergripande målet är att planera för 2 500 bostäder, varav 300 småhus, fram till och med
år 2018. Det innebär att kontoret ska planera för minst 833 bostäder varav 100 småhus under år
2016.
Samhällsbyggnadskontoret får ett särskilt uppdrag för att utveckla förvaltningens informations- och
kommunikationsarbete. I detta ingår:
 Utveckla medborgardialoger i detaljplaneprocesserna. Ökad förståelse för den långsiktiga utvecklingen av Kalmar. Utveckla tekniker för medborgardialog t.ex. lokal för visning av modeller, digitala samråd, ökad närvaro på sociala medier och ökade uppsökande informationsinsatser.
 Hitta metoder för uppföljning/utvärdering av ärenden och mäta kundnöjdhet.
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1.

Inledning

1.1 Samhällsbyggnadsnämndens organisation
Samhällsbyggnadskontoret är kommunens förvaltning för lantmäteri och geografisk information, stadsbyggnad, planering och bygglov, trafikplanering, projektledning, gestaltning och utformning av kommunens allmänna platser och infrastruktur, miljö- och hälsoskydd, livsmedelstillsyn samt bostadsanpassning.
Samhällsbyggnadskontorets verksamhet är organiserad i sju enheter; kontorsledning/stab, administrativa
enheten, bygglovsenheten, miljöenheten, park- och infrastrukturenheten, planenheten och stadsingenjörsenheten. På samhällsbyggnadskontoret finns även kommunens stadsarkitekt, en personalutvecklare
samt en verksamhetsutvecklare.

Bild 1: Samhällsbyggnadskontorets organisation

Ansvaret för den kommunövergripande översiktsplaneringen ligger på kommunstyrelsen efter förslag
från samhällsbyggnadsnämnden. På kommunledningskontoret finns ett planutskott vars uppgift är att
prioritera de planer som ska arbetas fram och genomföras. Detta innebär att all fysisk planering hanteras
av samhällsbyggnadsnämnden och att planarbeten startas efter det att planutskottet beslutat om prioriteringar.
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1.2 Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt inom plan- och byggnadsväsendet, dock med undantag för planbesked. Planarbete startas
enbart efter beslut av kommunstyrelsens planutskott. Samhällsbyggnadsnämnden fullgör också de uppgifter som kommunen har enligt lag eller annan författning inom dessa områden.
Samhällsbyggnadsnämnden ska åt kommunstyrelsen planera för hur mark och vatten ska användas på
lång sikt, det vill säga fördjupade översiktsplaner och översiktsplaner.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens trafikplanering och övergripande frågor om trafiksäkerhet. Samhällsbyggnadsnämnden ska också ge servicenämnden ett underlag gällande trafikplanering
inför förslag till taxa för parkering.
Vidare fullgör samhällsbyggnadsnämnden de trafikuppgifter som avses i § 1 lagen om nämnder för vissa
trafikfrågor, utom vad gäller tillfälliga föreskrifter, undantag från trafikförordningen, undantag från lokala trafikföreskrifter eller om parkeringstillstånd på grund av sådana föreskrifter.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för frågor som gäller den kommunala lantmäterimyndighetens organisation, personal och ekonomi.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens tillsyn enligt tobakslagen, med undantag för tillsyn
av handel enligt § 12 – 12 c i tobakslagen och anmälan av försäljning av tobaksvaror enligt § 12 c i
samma lag. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar också för tillsyn enligt smittskyddslagen, strålskyddslagen samt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för ärenden om bostadsanpassningsbidrag.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för kommunens uppgifter enligt lag (2006:378) om lägenhetsregister. Detta gäller dock inte i de fall då kommunfullmäktige uppdragit åt annan att ansvara för dessa
uppgifter.
Samhällsbyggnadsnämnden ska
– uppmärksamt följa frågorna inom sitt ansvarsområde och göra de framställningar som behövs
– lämna information till allmänheten om sin verksamhet
– arbeta för att effektivisera och förenkla regler, rutiner och administration
– vara registeransvarig för de personregister som nämnden för och förfogar över.
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente är under omarbetning, vilket innebär att ovanstående ansvarsområden kan komma att förändras under verksamhetsåret.

1.3 Verksamhetsplan med budget 2016, ekonomisk planering för 2017-2018
Kommunfullmäktige har fattat beslut om en verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering för 2017-2018. I verksamhetsplanen med budget har kommunfullmäktige definierat fem fokusområden med inriktningstexter; Ordning och reda i ekonomin, Ett grönare Kalmar, Ett växande attraktivt
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Kalmar, Hög kvalitet i välfärden samt Verksamhet och medarbetare. Fokusområdena är de samma som i
verksamhetsplan med budget 2015.
Respektive fokusområden har brutits ner till fullmäktigemål som delas ned till nämnderna. Berörda
nämnder bryter ned fullmäktigemål till nämndmål och kompletterar med aktiviteter och indikatorer för
uppföljning.
Fokusområdena har också genererat uppdrag som delas ned till berörd nämnd.
Samhällsbyggnadsnämnden har brutit ned de fullmäktigemål som nämnden är berörd av till nämndmål.
Nämndmålen kommer att kompletterats med aktiviteter och i vissa fall indikatorer för att underlätta
arbetet med uppföljning och utvärdering.
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit till sig av de uppdrag som fullmäktige gett till nämnden, antingen
genom eget ansvar för genomförande eller genom delat ansvar tillsammans med en eller flera andra
nämnder. De respektive uppdragen kommer att kompletteras med uppdragsbeskrivningar och tidplaner
för att underlätta arbetet med uppföljning och utvärdering.
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2.

Samhällsbyggnadsnämndens mål och verksamhetsinriktning

Det viktigaste och tydligaste målet under de
kommande åren är att planlägga för fler bostäder
i Kalmar kommun. Kommunfullmäktige har i
detta sammanhang uttalat ett mål om att Kalmar
ska planera för 2 500 bostäder, varav 300 småhus,
till och med 2018. Målet förutsätter en årlig planering av minst 833 bostäder, varav 100 småhus.
Detta är det mål som samhällsbyggnadsnämnden
och samhällsbyggnadskontoret kommer att fokusera på och prioritera högst under den aktuella
budget- och planperioden.
För att kunna nå målet om fler bostadsplaner/projekt samt en förstärkt planberedskap är
det av största betydelse att såväl kommunens förvaltningar som samhällsbyggnadskontorets olika
delar samverkar tidigt och effektivt i processen.
Framgångsnycklarna heter ökad samsyn, respekt
för roller och kompetensområde och ett mer projektorienterat arbetssätt. Processkartläggningen av
detaljplaneprocessen som genomförts under 2014
och 2015 kommer att följas upp och utvärderas.
Processkartläggning av genomförandeprocessen
har påbörjats under 2015 och detta arbete kommer att följas av andra processarbeten, i syfte att
skapa framgångsrika arbetssätt.
I Kalmar kommun bör det produceras ca 1000
bostäder per år för att möta upp det ökade behovet av bostäder med anledning av utveckling av
Linnéuniversitetet samt den befolkningsökning
som det prognostiseras för Kalmar kommun.
En ökad planberedskap ger möjligheter till ökad
bostadsproduktion, som i sin tur skapar möjligheter att öka antalet invånare i Kalmar kommun.
Kommunfullmäktige har satt mätbara mål för bostadsproduktionen i kommunen. Kontoret har
lagt ned mycket resurser under de senaste åren på
att ta fram översiktliga planer, program och detaljplaner för bostäder. Idag finns planlagd mark
för flera tusen bostäder. Trots detta bedömer
samhällsbyggnadskontoret att efterfrågan på nya

detaljplaner för bostäder och verksamheter
kommer att vara fortsatt hög, inte minst med
tanke på den rådande bostadsbristen.
Arbete med att föra in jämställdhetsaspekten i
den fysiska planeringen har pågått en tid. På kontoret har fokus lagts på att arbeta med jämställdhet i detaljplanearbetet. Detta arbete kommer att
fortsätta under de kommande åren.
Samhällsbyggnadskontoret arbetar för en demokratisk och transparent verksamhet. Ett uppdrag
kring att öka medborgarnas inflytande och stärka
medborgardialogerna i verksamhetens olika processer kommer att vara ett fortsatt prioriterat område.
Samhällsbyggnadskontorets planering ger ett
stort avtryck på vår yttre miljö. Detta sker genom planering av byggande, planering av vägar,
hantering av dagvatten/avloppsvatten till Kalmarsund, tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen,
tillsyn enligt miljöbalken samt tillsyn enligt PBL.
Samhällsbyggnadskontorets verksamhet består i
stor omfattning av myndighetshandläggning och
beslut, vilket innebär att service- och bemötandefrågor är högst prioriterat. Under 2016 kommer
samhällsbyggnadskontoret tillsammans med näringslivskontoret arbeta med bemötandefrågor.
Utbildningar och föreläsningar kommer att planeras in under året.
En strategi för att skapa ökad delaktighet och
korta handläggningstider är att erbjuda enkla och
effektiva kontaktvägar, självservice och e-tjänster.
Utveckling och utökning av servicegarantier samt
olika former av e-tjänster inom förvaltningens
verksamheter skall ske under planeringsperioden.
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Ekonomi
Samhällsbyggnadsnämnden har ett fortsatt besparingskrav på 1 % per år 2016-2017 av den totala
nettoramen. Besparingskravet innebär drygt 0,5
mkr per år för samhällsbyggnadsnämnden. Besparingskravet har hanterats dels genom utökade
budgeterade intäkter men också genom neddragning av budgeterade kostnader för kurser och
konferenser samt transporter och resor. Besparingarna har fördelats mellan samtliga enheter.
Inför budgetsåret 2015 gjordes en del interna omfördelningar mellan de respektive enheterna, i
syfte att anpassa internbudgeten till den nya organisationen. Justeringarna har följts upp och
några mindre anpassningar av budgeten har gjorts
inför budgetåret 2016. Några mindre organisationsförändringar har gjorts inför 2016, och internbudgeten har justerats utifrån detta.
Samhällsbyggnadskontorets verksamhet är personalintensiv, vilket innebär att den övervägande
delen av budgeten består av personalkostnader
samt kostnader för lokaler och utrustning som
krävs för att utföra arbetsuppgifterna. Förvaltningens enheter har fått i uppdrag att tidsredovisa. Vissa enheter har fullt ut infört tidredovisning medan andra har påbörjat arbetet.
Samhällsbyggnadskontorets budget är känslig för
svängningar i konjunkturen. Detta med anledning
av att 30 % av verksamheten bekostas av intäkter
i form av bland annat plankostnader, avgifter för
planbesked, avgifter för kart- och mätningsuppdrag, bygglovsavgifter och avgifter för miljö-, hälsoskydd- och livsmedelstillsyn.
Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag har
ökat de senaste åren med anledning av ett flertal
större och kostsamma anpassningar. Detta med
anledning av att äldre personer tenderar att bo
kvar hemma längre. Samhällsbyggnadsnämnden
har inte fått någon utökad budgetram med anledning av detta utan budgeterat belopp är det
samma för 2016 som för de närmast föregående
åren.

Personal
Samhällsbyggnadskontoret består av 97 tillsvidareanställda samt 4 visstidsanställda medarbetare.
Av de tillsvidareanställda är 53 kvinnor och 44
män. Medelåldern för alla tillsvidareanställda är
44,2 år (kvinnor 44,8 år och män 43,6 år), vilket
innebär en höjning med 0,1 år jämfört med föregående tolvmånadersperiod.
Sjukfrånvaron på samhällsbyggnadskontoret
sjönk kraftigt under 2014, från 3,1 % för 2013 till
1,6 % 2014, men har fram till september 2015
ökat igen till 2,3 % (kvinnor 1,8 % och män
2,7 %). Detta innebär en ökad kostnad för sjuklöner på 50 % jämfört med samma period 2014.
Sjukfrånvaron på samhällsbyggnadskontoret har
de senaste åren legat betydligt lägre än genomsnittet i Kalmar kommun.

10,0%

Sjukfrånvaro på
samhällsbyggnadskontoret

5,0%

0,0%
2012
Alla på SBK
Män

2013

2014
Kvinnor
Kalmar kommun

Stillasittande arbete och stress är de två största
arbetsmiljöriskerna som konstaterats på samhällsbyggnadskontoret.
Under 2016 kommer samhällsbyggnadskontoret
att arbeta fram en hälsoplan och även fortsättningsvis kommer resurser att satsas på förebyggande friskvård i form av utbildning, hälsokontroller, hälsofrämjande aktiviteter på gruppnivå,
förebyggande och tidiga insatser vid sjukfrånvaro
samt personalsociala aktiviteter. Detta med syfte
att behålla den låga sjukfrånvaron, förebygga
sjukfrånvaro samt öka trivseln på arbetsplatsen.
Ett antagande om att medarbetarna kommer att
gå i pension vid 65 års ålder innebär att 13 personer kommer att avgå med pension under de
kommande fem åren.
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Diagrammet nedan visar de preliminära pensionsavgångarna de kommande åren, fördelat på kvinnor och män respektive år.
Preliminära pensionsavgångar fram till 2020
3
2

med arbetssätt och mål och under 2016 kommer arbetet fortsätta med insatser riktade mot ledarskap.
Under hösten 2016 genomför Kalmar kommun
en ny medarbetarenkät och jämförelser med den
tidigare enkäten kommer att göras för att mäta
resultatet av de insatser och förbättringar som
gjorts på samhällsbyggnadskontoret sedan 2014.
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Med tanke på de svårigheter samhällsbyggnadskontoret ser i samband med rekryteringar av erfarna medarbetare är generationsskiftet fortsättningsvis en utmaning för förvaltningen. Samtidigt
märks en trend att fler och fler medarbetare väljer
att arbeta efter 65 års ålder.
Samhällsbyggnadskontoret är en kunskapsintensiv verksamhet i en bransch där det råder stor
konkurrens om arbetskraften i hela Sverige. Att
utveckla befintlig personal och samtidigt attrahera
erfaren kompetent personal är två stora utmaningar som samhällsbyggnadskontoret har framför sig.
Under 2016 kommer fokus läggas på att ta fram
en kompetensförsörjningsstrategi samt arbeta
mer målmedvetet med kompetensutveckling och
att vara en attraktiv arbetsgivare. Rekrytering av
nya medarbetare kommer att fortsätta vara en
utmaning för kontoret på grund av den rådande
arbetskraftsbristen inom våra yrkeskategorier,
framför allt av erfarna personer. Det finns en
fortsatt risk att kommande rekryteringar tar lång
tid, att befattningar står vakanta och att befintlig
personal får täcka upp där personal saknas.
Under hösten 2014 genomfördes en medarbetarenkät inom Kalmar kommun som visade att ledarskap samt arbetssätt och mål var de två områden
med störst behov av utveckling och förbättring.
Under 2015 har samhällsbyggnadskontoret arbetat med insatser inom dessa områden, framför allt
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2.1 Ordning och reda i ekonomin
”Kalmar kommun står, i likhet med övriga kommunsektorn, inför en situation med ansträngda ekonomiska
förutsättningar kommande år.” (Ur kommunfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2015). Ökad samverkan med andra kommuner, undersökning av möjligheter till extern finansiering samt hög effektivitet och
kvalitet per skattekrona är delar som lyfts fram för att skapa ändamålsenliga och kostnadseffektiva verksamheter. En stabil ekonomi utgör grunden för att bedriva bra verksamhet och därför planeras och genomförs effektiviseringar och anpassningar av verksamheterna under ordnad former i hela kommunen.
Fullmäktigemål - nämndmål
 Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.
• Samhällsbyggnadskontorets verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Målet bedöms och kommenteras med hjälp av bland annat indikatorer och
nyckeltal (verksamhetsmått).
Samhällsbyggnadskontorets verksamheter ska vara ändamålsenliga och kostnadseffektiva. Ett antal parametrar och nyckeltal kommer att användas för att bedöma om samhällsbyggnadskontorets verksamheter är
ändamålsenliga och kostnadseffektiva.
Fokus under verksamhetsåret kommer att ligga på att se över processer och rutiner samt att kontinuerligt
uppdatera och förbättra dessa. Det kommer bland annat att handla om att genomlysa verksamheterna för
att skapa effektivare processer, följa upp och åldersanalysera inkomna och pågående ärenden.
Nyckeltal och indikatorer kommer att tas fram, vilka kommer att användas som analysverktyg för att bedöma om verksamheterna bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. I de fall jämförande
nyckeltal finns kommer jämförelser göras med KKVH-kommunerna samt med liknande kommuner övergripande, enligt Sveriges kommuner och landstings kommunindelning. I de fall jämförande nyckeltal inte
finns kommer bedömningen att grunda sig på verksamhetens utfall/nyckeltal sett över tid samt i relation till
de förbättringar och effektiviseringar som har genomförts.
Mätning och utvärdering kommer bland annat att göras genom;
 Uppföljning och utvärdering av detaljplaneprocessen (följa ett ärendes gång)
 Åldersanalys av ärenden, ärendebalans IB/UB
 Handläggningstider på ärenden
 Uppföljning och utvärdering av projektgenomförande – systematiskt utvecklingsarbete
 Servicegarantier (bygglov, värmepumpar, enskilda avlopp, planbesked)
 Öppna jämförelser – nyckeltal och indikatorer kommer att plockas fram
 Uppföljning av prioriteringslistan – verktyg för uppföljning kommer att arbetas fram
 Uppföljning av planberedskap – verktyg för uppföljning kommer att arbetas fram

2.2 Ett grönare Kalmar
I kommunfullmäktiges verksamhetplan med budget 2016 pekas bland annat miljövänliga transporter, cykelkommunen Kalmar och kustmiljöarbete ut som viktiga framgångsfaktorer. Långsiktigt hållbara och effektiva transportsystem ska utvecklas genom satsning på mötesstationer och pendeltåg, ökade transporter med
cykel och kollektivtrafik, bibehållande av antalet parkeringsplatser på Kvarnholmen samt minskat utsläpp
av fossil koldioxid.
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Fullmäktigemål - nämndmål
 Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030.
 Cykeltrafiken ska årligen öka.
 Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka.
 Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska upp till 70 % år
2020.
 År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala.
 Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status.
Uppdrag till SBK
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med nämnder och kommunala bolag ta fram förslag och aktiviteter för att minska miljöpåverkan från kommunanställdas arbetspendling.
• Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genom trafikplanering underlätta för skapandet av ett
superbusstråk mellan Karlskrona, Kalmar och Oskarshamn och vidare till Norrköping.
• Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med barn- och ungdomsnämnden, servicenämnden och Södermöte kommundelsnämnd ta fram en plan för hur, samt också starta arbetet med att fasa ut farliga ämnen i förskole- och skolmiljöer får att skapa en så giftfri miljö som
möjligt.
• Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Kalmar Vatten AB och servicenämnden ta fram en kommunal vattenförsörjningsplan i samverkan med länsstyrelsen och berörda
kommuner.

2.3 Ett växande attraktivt Kalmar
För att skapa ett växande och attraktivt Kalmar lyfter kommunfullmäktige fram att det är betydelsefull att
skapa möjligheter för mer effektiva processer genom bland annat utökade elektroniska tjänster och olika
servicegarantier. En välutbyggd infrastruktur är nödvändig för den fortsatta utvecklingen. Detta gäller såväl
flygtrafik och bredbandsutbyggnad som upprustning av vägar och cykelvägar. Linnéuniversitetet, besöksnäringen, kollektivtrafiken och en attraktiv stadskärna är andra delar som lyfts upp som viktiga för Kalmars
attraktivitet och utveckling.
För att växa behöver Kalmar fler bostäder både i staden och på landsbygden. Kalmar ska ha en blandad
bebyggelse där hyresrätter värnas. Kalmar kommun ska medverka till att det skapas möjligheter för byggande i hela kommunen, då det är viktigt att hela kommunen får del i befolkningsökningen.
Fullmäktigemål - nämndmål
 Till och med 2018 ska Kalmar planera för 2 500 bostäder, varav 300 småhus. Målet förutsätter en
planering för minst 833 bostäder, varav 100 småhus, för år 2016.
 Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner.
Uppdrag till SBK
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder, styrelser och Kalmar City
fortsätta arbetet för att Kalmar ska bli årets stadskärna under innevarande mandatperiod.
• Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med bostadsmarknadens aktörer utreda
förutsättningarna för en regional bomässa år 2020.
• Kommunstyrelsen får tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden, servicenämnden och socialnämnden i uppdrag att i kontakten med näringslivet förbättra bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättssäkerhet.
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden starta dialog med
fastighetsägare om utveckling av Kalmars gatumiljöer och dess finansiering.
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2.4 Hög kvalitet i välfärden
”I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet.” (Ur kommunfullmäktiges
verksamhetsplan med budget 2015). Detta innefattar bland annat trygga och säkra skolvägar, en giftfri vardag, attraktiva boendeformer för äldre och funktionshindrade och möjligheter för personer med funktionsnedsättning att leva ett aktivt och meningsfullt liv.
Fullmäktigemål - nämndmål
 Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020 (SKL, Öppna jämförelser).
 Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020 (SKL, Öppna
jämförelser).
 Skillnaden i hälsa och välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper och olika delar av
kommunen ska minska.

2.5 Verksamhet och medarbetare
Kalmar kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, erbjuda en trygg arbetsmiljö där människor trivs och
känner sig delaktiga. Arbetsplatserna inom Kalmar kommun ska vara jämställdhetssäkrade samt erbjuda
goda villkor och trygga anställningar i ett öppet arbetsklimat. Kalmar kommuns medarbetare ska vara kompetenta och motiverade med ett riktigt bra bemötande.
Fullmäktigemål - nämndmål
 Vid utgången av 2016 ska rätten till heltid (önskad sysselsättningsgrad) vara genomförd på nämnder och bolag. Arbetet ska ske inom befintliga budgetramar.
 Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad.
• Samhällsbyggnadskontoret påbörjar arbetet med att jämställdhetssäkra verksamheten inom
samtliga enheter.
 Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag.
• Samhällsbyggnadskontoret ska behålla sina låga sjukfrånvarotal.
Uppdrag till SBK
• Mot bakgrund av det nya Välfärdsbokslutet för 2014 får alla nämnder i uppdrag att i sina årsrapporter redovisa hur man använder bokslutet i verksamheten.
• Alla nämnder får i uppdrag att vidta aktiviteter för att ytterligare förbättra tillgänglighet och bemötande.
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3.

Kvalitetslöften

3.1 Tillgänglighet och bemötande








Samhällsbyggnadskontorets kunder och besökare möts av respekt och engagemang.
Samhällsbyggnadskontorets kunder och besökare får inom två arbetsdagar svar på brev, e-post,
fax, sms eller dylikt. Svaret innebär antingen ett direkt svar på frågan/synpunkten eller ett besked
om när kunden kan förvänta sig ett svar.
Målsättningen för Kalmar kommun är att 95 % av alla inkommande samtal ska besvaras av en person alternativt genom ett besked om när personen som söks är anträffbar. Det finns också möjlighet att lämna ett meddelande till personen.
Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträden finns att läsa på Kalmar kommuns
hemsida. Protokollen läggs ut senast två arbetsdagar efter det att protokollet är justerat.
På Kalmar kommuns hemsida finns Tyck till, där det finns möjlighet att lämna synpunkter, beröm
och klagomål. Samhällsbyggnadskontoret tar till sig alla synpunkter, beröm och klagomål och använder detta i arbetet med att förbättra service och bemötande.

3.2 Samhällsbyggnadskontorets servicegarantier
Bygglov - Beslut om bygglov lämnas inom 4 veckor efter att komplett ansökan lämnats in. Ansökan ska
följa gällande detaljplan och överensstämma med plan- och bygglagens krav.
Värmepumpar - Beslut om värmepumpsansökan lämnas inom 4 veckor efter att komplett ansökan lämnats in.
Enskilda avlopp – Beslut om enskilt avlopp lämnas inom 4 veckor efter att komplett ansökan lämnats in.
Planbesked – Beslut om planbesked ska lämnas inom 4 månader efter att komplett ansökan lämnats in.
Om samhällsbyggnadskontoret inte leverarar beslut i enlighet med servicegarantierna ovan, görs nedsättning av avgiften med 25 %. Servicegarantierna gäller inte för ärenden som måste behandlas av samhällsbyggnadsnämnden.

3.3 Samhällsbyggnadskontorets handläggningstider


Handläggningstiden för fastighetsbildningsärenden skall behållas vid 122 dagar (medianvärde).



Grundkartor skall levereras senast på utsatt leveransdag. Leveransdagen bestäms i samråd med beställaren.



Utsättning av hus skall ske i överenskommelse med kunderna, när kunderna vill.



Nybyggnadskartor (A, B o C) levereras inom två veckor (medianvärde).



Nybyggnadskartor (utdrag) levereras senast arbetsdagen efter beställning (medianvärde).



Levereras av GIS-uppdrag sker efter överenskommelse med kund.



Beslut om bostadsanpassning skall lämnas senast 14 dagar efter komplett ansökan (medianvärde).
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Beslut om bygglov som följer gällande detaljplan och överensstämmer med plan- och bygglagen lämnas
inom 4 veckor efter att komplett ansökan lämnats in.



Beslut om värmepumpsansökan lämnas inom 4 veckor efter att komplett ansökan lämnats in.



Beslut om enskilt avlopp lämnas inom 4 veckor efter att komplett ansökan lämnats in.



Beslut om planbesked ska lämnas inom 4 månader efter att komplett ansökan lämnats in.
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4.

Internbudget

Samhällsbyggnadskontorets förslag till internbudget för 2016 är lagt inom de ramar för driftbudget och
investeringsbudget som anvisats av kommunfullmäktige.
Samhällsbyggnadskontorets internbudget för nettodriftkostnader uppgår sammantaget till 57,8 miljoner
kronor, vilket innebär en minskning med 398 tkr jämfört med 2015. De förändringar som påverkat kontorets budgetram redovisas i nedanstående tabell.
Förändringar budgetram 2016 jämfört med 2015 (tkr)
Budgetram 2015
Besparing - stabil ekonomi
Löneökning 2015 - helårseffekt
Kontaktcenter rambudgetering
Kompensation för kostnadsökn. köp av verksamhet
Budgetram 2016

-

58 183
552
361
237
30
57 785

Kommentarer till förändringarna:
 Ett besparingskrav på 1 % av nettodriftbudget har lagts på samhällsbyggnadsnämnden, vilket innebär en budgetminskning med 552 tkr mellan åren 2015 och 2016.
 Löneökning för 2015 ger helårseffekt 2016, vilket innebär en budgetutökning på 361 tkr.
 Kontaktcenter har finansierats genom interndebitering till förvaltningarna, detta har ändrats till
rambudgetering på KLK och budgetramen flyttas.
Utökningar i verksamheterna kompenseras genom utökade intäkter samt minskning av andra kostnader.
Justeringarna i SBK:s internbudget ser i stort ut enligt följande;
Förändringar budget 2016, jämfört med 2015 (tkr)
Budgetram 2015
Löneökning 2015 - helårseffekt
Kontaktcenter rambudgetering
Utökning intäkter
Minskning lokalkostnader
Utökning personalkostnader
Minskning kurser, konferenser och resor
Utökning IT-kostnader
Budgetram 2016

-

58 183
361
237
1 160
40
750
140
68
57 785

Inför verksamhetsåret 2015 gjordes en del interna omfördelningar mellan de respektive enheterna, i syfte
att anpassa internbudgeterna till den nya organisationen på samhällsbyggnadskontoret. Justeringarna har
följts upp och några mindre anpassningar har gjorts i internbudgeten för verksamhetsåret 2016. Verksamheten för strategiska infrastrukturfrågor har flyttats från Park- och infrastrukturenheten till planenheten/översiktsplanering samtidigt som tjänsten som verksamhetsutvecklare har flyttats från planenheten till
kontorsledningen/staben.
Inom de flesta enheterna har budgeterade intäkter utökats. Detta för att täcka ökade kostnader för bland
annat IT-tjänster, IT-system/licenser och andra tillkommande fasta kostnader men också utökade personalkostnader. Under det gångna året har ett flertal tjänster varit vakanta, varför det vid full bemanning
finns möjlighet till ökad debiteringsgrad.
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Budget för lokaler samt för kurser, konferenser och resor har minskat. På samma sätt som tidigare år har
budget för kurser och konferenser, resor samt representation delvis fördelats ut till enheterna i förhållande
till antalet anställda, medan resterande del av dessa kostnader har budgeterats centralt på samhällsbyggnadskontoret.
SBK - driftbudget (tkr)
Intäkter
Kapitalkostnader
Lokalkostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Driftbudget SBK

2016
-30 893
1 157
2 567
62 339
22 615
57 785

2015
-29 733
1 157
2 607
61 228
22 924
58 183

Differens
-1 160
0
-40
1 111
-309
-398

Besparingskravet på 1 % av samhällsbyggnadsnämndens totala nettoram har hanterats dels genom utökade
budgeterade intäkter men också genom neddragning av kostnader för kurser och konferenser samt transporter och resor. Besparingarna har fördelats mellan samtliga enheter.

16

4.1

Detaljbudget på enhetsnivå

Driftbudget SBK (tkr)
Samhällsbyggnadsnämnden
Arvoden
Övriga kostnader
Nettobudget
Kontorsledningen
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettobudget
Administrativa enheten
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettobudget
Bygglovenheten
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettobudget
Stadsingenjörsenheten
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettobudget
Planenheten
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettobudget
Miljöenheten
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettobudget
Park- och infrastrukturenheten
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettobudget
Summa SBK
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettobudget, totalt SBK

2016

2015

2014

1 212
375
1 587

1 212
415
1 627

1 161
495
1 656

3 634
1 173
4 807

3 133
1 268
4 401

2 483
511
2 994

-165
5 849
10 023
15 707

-165
5 854
10 070
15 759

0
5 356
9 579
14 935

-5 500
3 761
932
-808

-5 000
3 570
951
-479

-4 073
3 703
969
599

-7 778
16 757
5 278
14 257

-7 633
16 559
5 467
14 393

-7 082
15 552
4 951
13 421

-8 325
10 050
4 968
6 693

-8 325
9 857
3 765
5 297

-4 600
9 441
2 243
7 084

-6 310
11 963
2 203
7 856

-6 310
11 789
2 258
7 737

-6 595
11 276
2 568
7 249

-2 815
9 113
1 389
7 686

-2 300
9 253
2 497
9 449

-2 000
6 224
1 458
5 682

-30 893
62 339
26 339
57 785

-29 733
61 228
26 688
58 183

-24 350
55 196
22 774
53 620
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4.2

Investeringsbudget

Investeringsbudget (tkr)
Inventarier
Mätinstrument
Mätbuss
Summa

2016
300
200
500
1 000

2017
300
200
500
1 000

2018
300
200
500
1 000
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Årsrapport 2015 inklusive måluppföljning
Förslag till beslut
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Det självklara valet
Servicenämnden ansvarar för kommunens verksamheter fastighet, support, produktion
och IT. Verksamheterna bedrivs i serviceförvaltningen och ska präglas av
kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet. Förvaltningen ska vara en självklar intern
leverantör av varor och tjänster inom sina ansvarsområden. Ständig utveckling och
kvalitetshöjning av den breda leveransen ska gynna både medborgare och övriga
förvaltningar.
En bra dialog med övriga förvaltningar och
bolag ska utveckla våra produkter mot
kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet
bland annat genom standardisering.
Fortsatt fokus på det planerade underhållet i
våra fastigheter gör att vi ser effekter på
både det akuta underhållet och driftskostnaderna. Det stora energitjänstprojektet
rullar på och effekterna vad gäller minskad
energiförbrukning utvecklas enligt plan.
En växande infrastruktur och nybyggnation
kräver ökade resurser för både drift och
underhåll. De senaste årens omfattande
investeringsbudget får stora effekter på
resurserna för drift och underhåll, eftersom
de inte håller samma utökningstakt.
Det nya Linnéuniversitetet innebär
omfattande omflyttningar och kommer att
vara en utmaning för kommunens
lokalförsörjning flera år framåt.
Kommunens belysningsanläggningar står
inför stora utmaningar både vad gäller
underhåll och framtida utveckling. Ett
belysningsprogram är under framtagande
vilket blir ett stöd för framtida
reinvesteringar i anläggningarna.
Kalmar växer och ambitionerna är höga.
Servicenämnden ansvarar för
kommunens byggnationer inom olika
områden. Förvaltningens egna och
externa resurser utmanas när vi ska möta
det ökade behovet.
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Variationen i väderleken framförallt
under vinterhalvåret påverkar
serviceförvaltningens budget i mycket
hög grad. När skillnaderna kan variera
med 10-25 miljoner kronor är det en stor
utmaning att hantera dessa inom
befintliga ekonomiska ramar.
E-portal och samlastning fortsätter att
utvecklas tillsammans med centralförrådet. Under avtalsperioden har
kommunerna i Borgholm, Emmaboda
och Mörbylånga samt Kalmarsunds
Gymnasieförbund, möjlighet att via
option ansluta sig till
samlastningscentralen.
Serviceförvaltningen arbetar vidare
tillsammans med övriga förvaltningar för
att visa på fördelarna med att använda
cykel istället för bil och för att cyklingen
ska vara en naturlig del i all trafikplanering. Vi tittar även på möjligheten
att etablera bilpooler och verkar aktivt
för att öka mängden miljöfordon i
kommunen.
Kalmar fortsätter att profilera sig som en
evenemangsstad vilket i högsta grad
påverkar serviceförvaltningen som är en
viktig resurs för att både Kalmarbor och
besökare ska trivas i Kalmar.
Förvaltningen jobbar vidare med ledarutvecklingsplanen och i den ingår bland
annat utveckling av team- och
medarbetarskapet där bemötande är en
viktig del.

Organisation
Serviceförvaltningen har fyra olika verksamhetsområden: Fastighet, IT, Support och Produktion. På
serviceförvaltningen finns också kommunens upphandling. Förvaltningen leds av en förvaltningschef och centralt på förvaltningen finns också viss central administration och övergripande
funktioner inom personal, ekonomi och kvalitets- och miljösamordning.
Förvaltningen har totalt cirka 500 tillsvidareanställda, varav cirka 55 procent är kvinnor och cirka 45
procent är män. De anställda omfattar ett 50-tal olika yrkeskategorier, beroende på förvaltningens
breda verksamhet.
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Servicenämndens mål 2016
Ordning och reda i ekonomin
Fullmäktigemål– Ändamålsenligt och kostnadseffektivt
Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.
Ansvar: Benny Wennberg (Alla)
Nämndsmål‐ Hålla budget
Servicenämnden ska hålla budget för 2016.
(2013: -1,6 miljoner, 2014: +9,2 miljoner)
Ansvar: Benny Wennberg (Alla)

Ett grönare Kalmar
Fullmäktigemål– Fossilbränslefri kommun år 2030
Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030.
Nämndsmål‐ Hållbara transporter
Fördubbla andelen fordon med el, biogas eller laddhybrid i transportcentralens leasingflotta från 60
till 120 till utgången av 2018.
(2013: 27, 2014: 44, 2015: 60)
Ansvar: Björn Hedbäck

Fullmäktigemål – Cykeltrafiken
Cykeltrafiken ska årligen öka.
Ansvar: Projektledning för Kalmar cykelstad. Uppföljning: Cykelbokslut.

Fullmäktigemål – Ekologisk och närproducerat
Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70
procent år 2020.
Nämndsmål – Ekologisk och närproducerat
Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till
55% under 2016.
(2013: 51%, 2014: 60%, 2015: 59% (prel.))
Ansvar: Björn Hedbäck
Nämndsmål– Ekologisk fruktstund
Serviceförvaltningen ska så långt som möjligt öka andelen inköp av ekologisk frukt till
förskola/fritidshem/skola. Andelen ekologisk frukt i dessa verksamheter ska uppgå till 40%
till 2016.
(Startvärde för ekologiskt år 2015 är 27%.)
Ansvar: Björn Hedbäck

Fullmäktigemål – Klimatneutrala transporter
År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara
klimatneutrala.
Se nämndsmål hållbara transporter.
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Fullmäktigemål – Vattendrag och Kalmarsund
Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status.
Ansvar: Christina Karlberg

Fullmäktigeuppdrag – Arbetspendling
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med nämnder och kommunala bolag ta fram
förslag och aktiviteter för att minska miljöpåverkan från kommunanställdas arbetspendling.

Fullmäktigeuppdrag – Giftfri förskola
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med barn- och ungdomsnämnden,
Södermöre kommundelsnämnd och servicenämnden ta fram en plan för hur, samt också starta
arbetet med att fasa ut farliga ämnen i förskole- och skolmiljöer för att skapa en sådan giftfri miljö
som möjligt.

Fullmäktigeuppdrag – Kommunal vattenförsörjningsplan
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Kalmar Vatten AB och
servicenämnden ta fram en kommunal vattenförsörjningsplan i samverkan med länsstyrelsen och
berörda kommuner.

Fullmäktigeuppdrag – Kalmarsundskommissionen
Kommunstyrelsen och servicenämnden får i uppdrag att aktivt understödja
Kalmarsundskommissionens arbete med särskild tonvikt på konkreta åtgärder.
Ansvar: Christina Karlberg

Fullmäktigeuppdrag – Egenproducerad förnyelsebar energi
Servicenämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och kommunala bolag
arbeta för att andelen egenproducerad förnyelsebar energi, av den elenergi som används i
kommunens verksamheter ska öka.

Ett växande attraktivt Kalmar
Fullmäktigeuppdrag – Årets stadskärna
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder, styrelser och Kalmar
City fortsätta arbetet för att Kalmar ska bli årets stadskärna under innevarande mandatperiod.

Fullmäktigeuppdrag – Näringslivskontakt
Kommunstyrelsen får tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden, servicenämnden och
socialnämnden i uppdrag att i kontakten med näringslivet förbättra bemötande, effektivitet,
tillgänglighet, information, kompetens och rättssäkerhet.

Fullmäktigeuppdrag – Idrottsturism
Servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att stödja Destination Kalmar i
deras framgångsrika arbete med idrottsturism, detta som ett sätt att stärka besöksnäringen och det
lokala föreningslivet.

Hög kvalitet i välfärden
Fullmäktigemål – Rätt till heltid
Vid utgången av 2016 ska rätten till heltid (önskad sysselsättningsgrad) vara genomförd på
nämnder och bolag. Arbetet ska ske inom befintliga budgetramar.
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(2014: Kost skola saknar 14 timmar/dag, 2015: 9 personer inom kost skola och 7 personer inom kost omsorg
önskar heltid, men har fortfarande deltid.)
Ansvar: Björn Hedbäck

Fullmäktigemål – Jämställdhetssäkrad verksamhet
Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad.

Fullmäktigemål – Sjukfrånvaro
Kommunens sjukfrånvaro ska minska i både bolag och förvaltningar.
Nämndsmål‐ Sjukfrånvaro
Förvaltningens sjukfrånvaro 2016 ska vara lägre än 2015.
(2013: 4,3%, 2014: 5,2%, 2015: 4,5% tom sept )
Ansvar: Monika Nordh Cangemark (Alla)

Fullmäktigeuppdrag – Välfärdsbokslutet
Mot bakgrund av det nya Välfärdsbokslutet för 2014 får alla nämnder i uppdrag att i sina
årsrapporter redovisa hur man använder bokslutet i verksamheten.
Ansvar: Christina Karlberg

Fullmäktigeuppdrag – Service‐ och bemötande
Alla nämnder får i uppdrag att vidta aktiviteter för att ytterligare förbättra tillgänglighet och
bemötande.
Ansvar: Martina Adiels Balk

Egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter
Nämndsmål ‐ Uppföljning matsvinn
Matsvinn i skolmatsalar ska vara lägre än 2015 års siffra, 15 gram/elev.
(2013: 15 g, 2014: 14 g, 2015: 15g)
Ansvar: Björn Hedbäck
Nämndsmål ‐ Energitjänsteprojektet
Energitjänsteprojektet fortgår till 2017. Energianvändning avseende uppvärmning, el, och
tappvarmvatten (kWh per kvadratmeter Atemp yta) ska minska med 20 % från 2010 till
2017.
Ansvar: Gunilla Svensson
Nämndsmål ‐ Energianvändning nybyggnation
Vid upphandling av nybyggnation säkerställa att energianvändningen är 20 % lägre än kraven
enligt Boverkets byggregler.
Ansvar: Gunilla Svensson
Nämndsmål ‐ Hur medborgarna ser på produktions verksamheter i statistiska
centralbyråns mätningar
Nå ett genomsnittsbetyg på 6,5 i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning för 2015
avseende nedanstående områden som rör produktions verksamheter.
(2013: 6,6, 2014: 6,5)





Tillgången till parker, grönområden och natur.
Belysningen av gång- och cykelvägar.
Underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar.
Snöröjning av gång- och cykelvägar.
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Belysningen av gator och vägar.
Underhåll och skötsel av gator och vägar.
Snöröjning av gator och vägar.
Belysningen i kommunens motionsspår.
Kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse
Renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun

Ansvar: Tomas Lexinger
Nämndsmål‐ Serviceförvaltningens utförande av uppdrag
Mäta serviceförvaltningens utförande på uppdrag som tilldelats förvaltningen.
Tio uppdrag eller projekt (som avslutas under 2016) ska mätas under 2016 (Fem från
Produktion och fem från Fastighet.). 75 % av dessa tio uppdrag ska nå värdet sju poäng i
denna mätning. (2014: 75% nådde värdet 6 poäng )
Mall för utvärdering av uppdrag
Budget:
4 poäng, Utfall budget + 0-5%
3 poäng, Utfall budget + 6-10%
2 poäng, Utfall budget + 11-15%
1 poäng, Utfall budget + 16-20%
0 poäng, Utfall budget + mer än 21%

Leveranstid:
4 poäng, Leverans enligt tidplan +0-1 vecka
3 poäng, Tidplan + 2-3 veckor
2 poäng, Tidplan + 4-5 veckor
1 poäng, Tidplan + 6-7 veckor
0 poäng, Tidplan + mer än 7 veckor

Ansvar: Gunilla Svensson och Tomas Lexinger
Nämndsmål ‐ Systematisk uppföljning av kvalificeringskriterier för
ramavtalsleverantörer.
100 procent uppföljning av ramavtalsleverantörer inom 24 månader efter avtalsstart.
Ansvar: Maria Kleveborn
Nämndsmål‐ Kundnöjdhet kost och lokalvård
Kundnöjdhet ska ligga på minst 70 procent för kost skola.
Kundnöjdhet ska ligga på minst 90 procent för kost omsorg.
Kundnöjdhet ska ligga på minst 95 procent för lokalvård.
(Kost skola
2013: 72%, 2014: 65%, 2015: 72%
Kost omsorg
2013: 94%, 2014: 87%, 2015: 89%
Lokalvård
2013: 95%, 2014: 97%, 2015: 96% (prel.))
Ansvar: Björn Hedbäck
Nämndsmål‐ Kundnöjdhet IT
Under 2014 togs en enkät för kundnöjdhet fram. Denna ska nu skickas ut till
verksamheterna. Kundnöjdhet ska ligga på minst 95% för IT.
(2015: 93%)
Ansvar: Robert Carlsson
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Driftsbudget 2016
Förändringar av totalsumman för driftsbudgeten
Sammanställningen nedan utgår ifrån serviceförvaltningens internbudget för 2015.
Vid nämndens beslut av internbudget i februari 2015 var förvaltningens budgetram 224 704 tkr.
Budgetramen har sedan dess förändrats enligt nedanstående sammanställning. Den totala ramen för
budgetåret 2016 slutar nu på 232 546 tkr.
Internbudget 2015 (beslut nämnd febr 2015)

(belopp tkr)

Löneöversyn (apr-dec)

ramverksamheter

Överföring från KoF avseende skötsel anläggningar

Produktion

Samlastningscentral

Upphandling

Internbudget 2015 (nov 2015)

224 704
2 280
-700
330
226 614

Kompensation lokalkostnader

Kost omsorg

227

Kompensation lokalkostnader

Kost skola

643

Kostenheten, förändring barn och elever

Kost skola

1 030

Kompensation kapitalkostnader

Produktion

Internbudget 2015 (jan 2016)

228 514

Löneöversyn (jan-mars)

ramverksamheter

751

Enligt beslut kommunfullmäktige juni 2015
Stabil ekonomi

-2 264

Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet

Produktion

411

Underhålls- och reinvesteringsbehov

Produktion

4 500

Bidrag enskilda vägar

Produktion

1 200

Kostenheten, förändring barn och elever

Kost skola

1 031

Samlastningscentral

Samlastning

Delsumma beslut kommunfullmäktige juni 2015

-110
4 768

Kostenheten, förändring barn och elever (ny prognos)

Kost skola

Internbudget 2016 (beslut november 2015)

65
232 198

Kompensation lokalkostnader

Kost omsorg

Kompensation lokalkostnader

Kost skola

68

Kostenheten, förändring barn och elever (dec 2015)

Kost skola

-1 030

Kontaktcenter, rambudget ersätter internfaktura

Adm

Kompensation kapitalkostnader

Produktion

Kompensation "nya ytor"

Produktion

Internbudget 2016 (jan 2016)

320

-910

232 546

Följande justeringar av ramen har skett under 2015 efter nämndens beslut i februari 2015:
Budgeten för lönekostnader har utökats med 2 280 tkr till följd av löneöversynen (april-december)
för de verksamheter inom förvaltningen som har rambudget.
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Vid budgetbeslut i februari fanns inkluderat en överföring av rambudget från kultur- och
fritidsförvaltningen till produktion med 700 tkr avseende skötsel av Rockneby sporthall,
Rinkabyvallen, Falkenbergs sporthall, Ljungbyholms sporthall och Ljungbyholms konstgräs. Detta
ändrades sedan efter diskussion med kultur- och fritidsförvaltningen till att serviceförvaltningen
under 2015 skickar internfaktura på den överenskomna summan om 700 tkr till kultur- och
fritidsförvaltningen.
Enligt beslut i kommunfullmäktige har serviceförvaltningen fått i uppdrag att upphandla och
etablera en entreprenör för samordnad varudistribution för Kalmar kommun tillsammans med
övriga intresserade kommuner/förbund som ingår i upphandlingssamverkan. För detta uppdrag
fick serviceförvaltningen en ramförstärkning 2015 med 330 tkr.
Kost omsorg och kost skola har fått kompensation för ökade lokalkostnader med anledning av
ombyggnationer av kök med 227 tkr respektive 643 tkr. Kost skola har också vid avräkning för
december fått kompensation för förändring av antal barn och elever med 1 030 tkr.
Inför 2016 har följande justeringar skett:
Nämnderna har fått en generell ramjustering på en procent för 2016. Detta innebär för
serviceförvaltningen en besparing på 2 264 tkr. Fördelningen av besparingen mellan serviceförvaltningens olika verksamheter framgår av nedanstående tabell. Varje verksamhet har gjort en
genomlysning av möjlig besparing och inom vilka områden dessa kan ske. 2016 är andra året som
förvaltningarna har denna generella besparing. Besparingarna blir mer och mer kännbara, men har i
budgeten för 2016 inkluderats utan allvarliga förändringar i verksamheterna. Utmaningen blir att
klara av denna och kommande besparing och ändå leverera kostnadseffektiva och ändamålsenliga
tjänster.
Fastighetsförvaltningen beräknar sänka kostnaderna genom effektivisering och systematisering av
driften. Lokalvård, kost, transport och IT möter ökad volym med befintliga resurser och blir
därmed mer kostnadseffektiva. Förrådet har förändrat sin verksamhet vilket genererat lägre
kostnader. Övriga verksamheter har sett över ett antal kostnadsposter för att nå årets budgetram.
Serviceförvaltningen stabil ekonomi (tkr)
Verksamhet

2015

Ledn/Nämnd/Adm

2016
-120

Upphandling

Total 2015-2016
-89

-8

IT

-209
-8

-29

-50

-79

Fastighet (inkl bygg och fastighetsservice)

-805

-950

-1 755

Förråd

-116

-75

-191

Transport

-332

-250

-582

Verkstad

-59

-50

-109

Lokalvård

-235

-250

-485

Kost skola

-261

-200

-461

-39

-50

-89

-194

-300

-494

-2 198

-2 264

-4 462

Kost omsorg
Produktion
Totalt belopp stabil ekonomi SF

Budgeten för lönekostnader har utökats med 751 tkr till följd av löneöversynen (jan-mars) för de
verksamheter inom förvaltningen som har rambudget.
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Enligt beslut i kommunfullmäktige har produktion fått kompensation för kostnadsökning vid köp
av verksamhet med 411 tkr, vilket avser kostnadsökningar för entreprenadinköp. Produktion har
också fått ramen utökad för underhålls- och reinvesteringsbehov med 4 500 tkr och för bidrag till
enskilda vägar med 1 200 tkr. Vid nämndens beslut om internbudget för 2015 omdisponerades
1 100 tkr från beläggningsarbeten till enskilda vägar. Dessa medel har för 2016 flyttats tillbaka till
beläggningsarbeten med anledning av det tillskott som enskilda vägar nu fått.
Kost skola har fått kompensation för förändring av antal barn och elever med 1 031 tkr. För
uppdraget med samordnad varudistribution/samlastningscentral har serviceförvaltningen fått en
ram under tre år. För 2015, som var det första året, erhöll förvaltningen 330 tkr. För det andra året
är ramen endast 220 tkr, detta innebär att ramen för 2016 minskas med 110 tkr.
En ny prognos har tagits fram för antalet barn och elever avseende 2016. Denna prognos visar på
ett större antal barn och elever än underlag för beslut i kommunfullmäktige i juni 2015. Med
anledning av detta justeras ramen för kost skola med ytterligare 65 tkr.
Internt inom serviceförvaltningen flyttas 319 tkr rambudget från produktion till centrala
administrationen. Ramomflyttningen avser en tjänst som organisatoriskt de senaste åren tillhört
administrationen centralt, men verksamheten har funnits inom produktion. Denna verksamhet
avsåg från början uppdrag inom ”snyggt och tryggt” med bland annat sanering av klotter, men har
de senaste åren mer och mer styrts över mot cykelområdet, enligt uppdrag och mål i budgeten.
Produktion har kvar driftsbudget enligt tidigare inom området ”snyggt och tryggt”. Ramomflyttningen avser endast finansiering av 50 procent tjänst. Tjänsten som helhet är på 100 procent
och resterande 50 procent finansieras via uppdrag och investeringsprojekt, liknande som kustmiljö
och bygg.
Kost omsorg och kost skola har fått kompensation för beräknad ökning av lokalkostnader med
anledning av ombyggnationer av kök med 320 tkr respektive 68 tkr. Kost skola fick vid avräkning i
december 2015 kompensation för förändring av antal barn och elever med 1 030 tkr. Den ökningen
finns inkluderad i den beräknade summan för förändring av antal barn och elever avseende 2016
som beslutades av kommunfullmäktige i juni 2015 (1 031 tkr) och december 2015 (65 tkr), varför
den dras av i ovanstående sammanställning. I december 2015 beslutade också kommunfullmäktige
att den internfakturering som tidigare gjorts för kontaktcenter till alla förvaltningar upphör 2016
och istället justeras ramen med samma belopp. För servicenämnden innebär detta en justering av
ramen med 910 tkr.
Utöver ovanstående kommer serviceförvaltningen begära utökad ram för produktion avseende nya
tillkommande ytor och för kapitalkostnader genererade av investeringar inom infra.
Indikatorer för uppföljning
Den största delen av kommunens verksamhet bedrivs genom den ansvarfördelning som
kommunfullmäktige gjort till respektive nämnd och bolagsstyrelse via reglementen och bolagsordningar. Verksamheten ska vara ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Därför mäts och jämförs
verksamheten med andra kommuner. Mätningen sker via kommun- och landstingsdatabasen
KOLADA och resultatet redovisas i årsredovisningen. Även andra nyckeltal och jämförelser som
förvaltningen jobbar med redovisas i årsredovisningen.

Sida
11

Sammanställning driftsbudget 2016
(tkr)
Verksamhet
Förvaltningsledning, Administration

Budget 2015
Kostnader Intäkter
Netto
10 964

‐9 241

‐22 937

240 909
100

240 909
‐77 583
‐17 745
‐34 018
‐106 357

‐77 906
‐17 500
‐35 620
‐115 561

‐3 512

3 512

0

Enhet Bygg
Enhet Fastighetsservice
Summa Fastighet

‐9 757
‐17 208
‐266 280

9 878
17 208
271 607

Support
Centralförrådet
Transport/Verkstad
Lokalvård
Kost Skola
Kost Omsorg
Summa Support

‐9 876
‐52 255
‐46 765
‐83 086
‐52 031
‐244 013

Upphandling (inkl E‐portal/samlastning)
Försäkringsfond

Fastighet
Hyror och arrenden
Drift
Avhjälpande underhåll
Planerat underhåll
Kapitaltjänstkostnader
Vindkraft

Produktion
Produktionsresurs
Kapitaltjänstkostnader
Gata
Park
Fritid
TME
Summa Produktion
IT
Total Serviceförvaltningen

‐20 205

Kostnader

Budget 2016
Intäkter

Netto

14 308

‐8 629

252 692
51

252 692
‐77 855
‐17 500
‐35 620
‐115 561

‐3 134

3 134

0

121
0
5 327

‐7 523
‐19 288
‐276 532

7 644
19 288
282 809

121
0
6 277

5 630
52 646
47 000
6 453
33 294
145 023

‐4 246
391
235
‐76 633
‐18 737
‐98 990

‐9 182
‐59 843
‐55 339
‐83 942
‐54 129
‐262 435

4 989
60 534
55 824
7 088
34 989
163 424

‐4 193
691
485
‐76 854
‐19 140
‐99 011

‐7 106

4 032

‐3 074

‐7 217

4 224

‐2 993

‐4 700

4 700

0

‐4 700

4 700

0

‐49 287
‐64 618
‐39 703
‐24 498
‐17 840
‐7 852
‐203 798

46 074

‐53 248
‐64 711
‐43 730
‐24 429
‐18 150
‐8 434
‐212 702

48 411

9 500
4 920
3 264
17 475
81 233

‐3 213
‐64 618
‐30 203
‐19 578
‐14 576
9 623
‐122 565

9 195
4 975
3 571
18 281
84 433

‐4 837
‐64 711
‐34 535
‐19 454
‐14 579
9 847
‐128 269

‐41 791

41 820

29

‐49 628

49 707

79

‐787 893

559 379

‐228 514

‐836 151

603 605

‐232 546

‐77 683
‐17 745
‐34 018
‐106 357
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Förvaltningsledning, Nämnd och Administration
Huvudverksamhet
Under förvaltningsledning/administration samlas gemensamma kostnader och aktiviteter som avser
hela förvaltningen. Här finns förvaltningens övergripande frågor inom områdena ekonomi,
personal, kommunikation samt samordning av IT och telefoni. Här finns också administrationen
kring nämnd, diarie, kvalitets- och miljöledning, samt
förvaltningens projektledare för kustmiljö och Kalmar
cykelstad.
Förvaltningen administrerar den bilpool som är
gemensam i stadshuskvarteret för kommunledningskontoret, samhällsbyggnadskontoret och
serviceförvaltningen. Bilpoolen har elva bilar, som
leasas av transportenheten.
Verksamhetsplanering för 2016
Administrationen kommer i början av 2016 att träffa samtliga chefer inom förvaltningen för att se
över behovet av administrativt stöd samt göra en uppföljning av det befintliga stödet. Liksom
tidigare år kommer en ledardag för alla chefer i förvaltningen att anordnas under våren.
Under 2016 kommer grundläggande brandskyddsutbildning att genomföras inom förvaltningen
enligt kommunövergripande rutin. Under året kommer också en ny medarbetarenkät i hela
kommunen och denna ligger sedan till grund för det fortsatta förbättringsarbetet. I linje med
förvaltningens ledarutvecklingsplan har ledningsgruppen genomfört
”UL-medarbetarskap”. I detta finns också en koppling till
bemötande. Planen ska genomföras i hela förvaltningen under
kommande år.
Inom kustmiljö har en projektansökan beviljats som ska undersöka
om det går att använda musslor till foderproduktion.
Förhoppningsvis kommer en stor ansökan om investeringsmedel till
en storskalig musselodling att beviljas. Vattenrådssamordnaren och
kommunens tre vattenråd arbetar vidare med projekten som
beviljades 2015. De handlar om utveckling av vattenrådskartan och
vattenkunskap för skolelever. Pågående projekt utreder möjlighet till
restaurering av Snärjebäckens mynningsområde.

Verksamhet fastighet
Huvudverksamhet
Det gemensamma målet är att med givna medel förse kommunens verksamheter med anpassade
lokaler som upprätthåller en god funktion och ett gott klimat. Detta gör vi med hög
kostnadsmedvetenhet och kompetent personal. Utmaningen ligger i att behålla konkurrenskraften
utan att det påverkar servicenivån.
Förvaltarna ansvarar för att lösa kommunens lokalbehov och förvalta skolor, omsorgslokaler,
förvaltningslokaler och fritidslokaler. Förvaltarna är även samordnare för externt hyrda lokaler. I
beståndet finns även bostäder och bostadsrätter vars syfte är att hjälpa socialförvaltningen,
invandrarservice och omsorgsförvaltningen med bostäder för medborgare med särskilda behov. För
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närvarande uppgår fastighetsbeståndet till cirka 346 000 kvm lokalyta. Dessutom finns ansvaret för
kommunens vindkraftverk här.
Enhet Bygg ansvarar för ny- och ombyggnation av kommunens fastigheter.
Bygg fungerar som beställarombud och leder hela byggprojekt från projektering fram till
färdigställande. Detta innebär upphandling av
projektörer och entreprenörer i enlighet med
lagen om offentlig upphandling samt ledning
och samordning genom hela byggprocessen.
Gruppen består av fyra stycken
byggprojektledare samt en expertkompetens
inom området värme och ventilation för att
säkerställa våra energi- och inneklimatmål.
Enheten ansvarar för projektens
genomförande med avtal, budget- och prognosarbete, tidplaner, uppföljning och kundkontakter.
Bygg fungerar också som internkonsulter och rådgivare i olika utredningsuppdrag kopplat till
byggprojekt.
Enhet Fastighetsservice ansvarar för den löpande driften, skötseln och det avhjälpande underhållet
av kommunens fastigheter. Kommande år ingår även resursen för planerat underhåll i enheten.
Inom fastighetsservice finns flera yrkeskompetenser, såsom fastighetsskötare, snickare, murare,
anläggare, drifttekniker och rörmokare. I åtagandet ingår att åtgärda och förebygga fel. Att snabbt
kunna vara på plats och åtgärda skadegörelse samt uppdrag från verksamheterna är en stor fördel.
Fastighetsskötarna sköter yttre underhåll av markanläggningar och grönytor. Personalen är utbildad
att besiktiga och underhålla alla kommunens lekplatser. Driftteknikerna övervakar, styr och åtgärdar
de tekniska installationernas funktion, såsom värme-, vatten-, luft- och elförsörjning.
Fastighetsservice hanterar samtliga larmfunktioner anslutna till fastigheterna; brandlarm,
styrdatorlarm (värmeförsörjning), passagesystem och till viss del skolornas inbrottslarm. Vanligt är
också att fastighetsservice agerar anläggningsskötare för brandlarm när verksamheterna själva inte
har resurser eller behöver stöd.
Verksamhetsplanering för 2016
För närvarande pågår rekrytering av en ny fastighetsförvaltare. Det är viktigt att förstärka arbetet
med att studera lokalnormer och effektivisera befintliga lokalytor. Målet är att erbjuda
kostnadseffektiva och ändamålsenliga lokaler över tid. Ett ständigt förbättringsarbete pågår för att
leverera sunda och effektiva miljöer och lokaler till våra verksamheter. Arbetet med att skapa
giftfria skolmiljöer utvecklar vi tillsammans med flera enheter inom kommunen. Resurser och
kompetensutveckling kommer att behövas inom detta område. Detsamma gäller arbetet med att
implementera kommunens nya projektverktyg, som är en viktig pusselbit för att kvalitetssäkra vårt
arbete.
Energitjänsteprojektet går nu in på sitt sista genomförandeår. Under året kommer uppföljningsrutiner och anpassade arbetsrutiner att fastställas tillsammans med vår entreprenör.
För att minska fastigheternas elbehov, har medel
anslagits under tre år för installation av solceller på
lämpliga fastigheters tak. Under året har fyra
stycken skolor och förskolor fått solenergi på
taken. Arbetet med att kartlägga fler lämpliga
anläggningar fortsätter.
Resursen för planerat underhåll tillhör
fortsättningsvis enhet fastighetsservice. Här finns
samordningsfördelar mellan det avhjälpande och
det planerade underhållet. Motorn i detta arbete är
det förebyggande underhållet för att få kunskap
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om behoven och minimera de oväntade och akuta insatserna. Nytt systemstöd och nya
arbetsrutiner gör arbetet mer kostnadseffektivt. Prioriteringen i underhållsbudgeten är även
fortsättningsvis klimatskal och energieffektiviserande åtgärder. Avloppssystem och stammar kräver
också ett större utrymme i budgeten. Staten erbjuder möjlighet att söka statliga bidrag för att rusta
upp skollokaler. Vi tar chansen och lägger upp en plan för detta i samarbete med barn- och
ungdomsförvaltningen.
På personalsidan ser vi ett behov av förstärkning inom el- och teleområdet för att möta
utbyggnaden inom tekniksidan.
Kompetensutveckling av personalen är viktig att värna om. Förändringar inom lagsystemen kräver
ständig uppdatering liksom nya interna systemstöd.
Fastighetsförvaltningens lokalhyror och arrenden tillämpar konsumentprisindex (KPI) för
uppräkning, med indextalet för oktober månad som bas. Förändringen mellan 2014 och 2015 var
endast 0,08 procent och genererar då inte någon indexhöjning av lokalhyror och arrenden, som
endast träder i kraft då förändringen överstiger 0,5 procent.
Timpriset för byggenheten har varit oförändrat sedan 2011 och höjs nu med 5,3 procent till 695 kr.
Timpriset för fastighetsservice (410 kr) är oförändrat jämfört med föregående år. Kalmarhem är
prisledande för regleringen av bostadshyrorna och hyreshöjningen där blev 0,5 procent efter
förhandling. Förvaltningen kommer under december ha förhandling med hyresgästföreningen
gällande hyresnivå för 2016. Bostadsrättsföreningarnas styrelser reglerar avgifterna som fastighetsförvaltningen följer.
Axplock av pågående och kommande projekt 2016:
 Lindöskolan, nybyggnad av 6 förskoleavdelningar plus ”nattis”.
 Nybyggnad av brandstation i Oxhagen.
 Lindsdalsskolan, etapp 2, nybyggnad av skollokaler, 12 klassrum.
 Falkenbergsskolan, om- och tillbyggnad av skollokaler.
 Hagby förskola, nybyggnad av sex avdelningar, tillagningskök och matsal.
 Hagby skola, om- och tillbyggnad av skollokaler
 Halltorpskolan, om- och tillbyggnad av administrativa lokaler och ersättning av paviljong.
 Norrliden förskola, nybyggnad 6 avdelningar
 Kalmarsundsskolan, ombyggnad för att skapa fler klassrum/arbetsplatser
 Barkestorpsskolan, ombyggnad av tillagningskök
 Djurängsskolan

Verksamhet IT
Huvudverksamhet
Verksamhet IT består av fyra enheter som tillsammans ansvarar för hela kommunens IT-miljö och
arbetar med att leverera en stabil och säker IT-funktion till kommunens anställda och skolelever.
Enhet Kundservice arbetar med första kontakten mot användaren. Här svarar de på inkommande
samtal, installerar och levererar datorer, guidar användare att lägga till ny skrivare, hjälper till med
lösenord som gått ut och liknande uppgifter. Kundservice arbetar med kända lösningar och är
ansiktet utåt.
Enhet Klienthantering ansvarar för klientmaskinerna. En stor del av tiden går åt att paketera
program (i dagsläget hanterar verksamhet IT över 400 olika program), leverera färdiga lösningar till
servicedesk samt ta fram nya lösningar enligt önskemål från användare. Plattformen utvecklas
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löpande för att hänga med i den föränderliga värld
som IT handlar om. Enheten ansvarar även för hela
kommunens telefoni.
Enhet Infrastruktur arbetar med drift och
utveckling av serverparken samt kommunens
nätverk. För de som hanterar servrarna går den
mesta tiden åt till uppgradering och drift av de cirka
200 servrar och de hundratals system som hanteras.
De underhåller även systemen och utvecklar nya
funktioner samt är tillgängliga resurser i de många
införandeprojekt som verksamheterna bedriver för
att vidareutveckla arbetssätten för kommunens
anställda. Nätverksteknikerna möjliggör
datakommunikation för hela kommunen och
arbetar ständigt med att säkerställa driftssäkra
nätverkslösningar. En av de viktigaste frågorna i
verksamhetens IT-stöd är att verka för utbyggnad av
fibernätet så att alla kommunens verksamheter
försörjs med bra nätverk. I infrastruktur ligger även
ansvar för det trådlösa nätverket, som idag består av
över 800 accesspunkter vilka dagligen förser tusentals elever och personal med
nätverksanslutningar.
Enhet Strategi- och tjänsteutveckling ansvarar för systemförvaltning, kundvård och processer för
hela IT-verksamheten. Ansvaret för framtagande av en IT-strategi ligger även i denna enhet. Till
hjälp har enheten ramverket ITIL (Information, Technology, Infrastructure, Library), som ligger till
grund för samtliga processer och arbetssätt på IT. Enheten arbetar för att tidigt komma med i ITrelaterade projekt så att utgången blir mest optimal för hela koncernen.
Verksamhetsplanering för 2016
En tjänstekatalog kommer att definieras och de tjänster som paketeras inom ramen för denna
kommer att ha specifika servicenivåavtal kopplade till sig. Dessa avtal kommer att ingå i
systemförvaltarmodellen och för att tydliggöra verksamhet ITs ansvar. IT som tjänst fortsätter att
paketeras och kommer att innehålla nätverk och servrar/system i nästa version.
Samverkan med övriga kommuner i länet realiseras genom gemensamma upphandlingar och
projekt, bland annat inom e-tjänsteplattform och gemensam licenshantering.
För att kunna leverera rätt IT behöver verksamheten information om kundernas behov. Detta ska
tillgodoses genom kundmöten där planering av aktiviteter under kommande år hanteras.
Kundservice
Självbetjäningsportalen vidareutvecklas med fler automatiska flöden och tjänster till kunderna. ”En
väg in” tydliggörs ytterligare då flera verksamheter pekar på interna flöden direkt mot servicedesk
istället för till egen personal inom bland annat systemförvaltning. Enheten tar över utfärdande av
SITHS-kort från personal och brandkår.
Strategi- och tjänsteutveckling
Nästa process på tur är Changeprocessen. Denna process säkerställer beställningar av nya tjänster
och förändringar av gamla. Systemförvaltarmodellen sjösätts och kommer att revolutionera
systemförvaltandet i koncernen då tydlighet för roller och ansvar sätts på pränt. Återkommande
systemförvaltarmöten säkerställer hanteringen av tjänsterna. Nästa steg i hemtagning av system är
TEIS och applikationsdrift Procapita/Aditro AL vilka kommer att hanteras under året.
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Klienthantering
Windows 10 är nästa operativsystem att sjösättas för klienthantering. I samband med Windows 10
kommer det molnbaserade Office 365 att utvärderas som fullvärdig ersättare till nuvarande
Officeversion. Enheten kommer även att titta på konceptet SDI för att kunna leverera datorer och
program till både administrativa- och utbildningsdatorer i samma miljö. En stor förändring som
effektiviserar IT främst inom skolsidan. Nästa version av administrationsverktyget SCCM installeras
under 2016.
Infrastruktur
Kommunens e-postplattform kommer under året att flyttas till nyare version då hårdvaran i den
befintliga är föråldrad.
I den genomlysning av nätverket som genomförts kommer den centrala nätverksutrustningen att
uppgraderas till moderna brandväggar för att bland annat klara av ökade säkerhetshot, men även för
att lägga grunden till nätverk 2.0. En ny bättre standard för switchar sätts, för att kunna möta upp
framtida krav på ett bättre sätt.
Den centrala tekniken för trådlösa nätverk uppgraderas för att kunna leverera bättre och snabbare
nätverk via trådlöst. Genomlysningen pekar även på ett behov av att byta ut föråldrade accesspunkter vilket kommer göras löpande under året.
Datalagringen står inför en större översyn vilket kan komma att landa i en upphandling om det inte
går att komplettera befintlig utrustning. Behovet av utrymme ökar lavinartat.

Verksamhet produktion
Huvudverksamhet
Verksamhet produktion består av fyra enheter och stödfunktioner. Här arbetar cirka 85
tillsvidareanställda. Eftersom verksamheten är en stor mottagare av bland annat arbetsmarknadspolitiska åtgärder är antal personer cirka 120 i snitt över året. Huvudansvaret ligger på drift och
underhåll, men det genomförs också nybyggnation och exploateringsarbeten samt uppdrag åt andra.
Detta är en förutsättning för att rymma verksamheten inom rambudgeten.
Enhet Gata ansvarar bland annat för kommunens gator
och vägar, gång- och cykelvägar, broar, industrispår,
busshållplatser, dagvattenbrunnar,
dagvattenpumpstationer, beläggningsunderhåll, enskilda
vägar, gatljus och kommunens vinterberedskap.
Enhet Park ansvarar bland annat för grönytor, lekplatser,
parker, tätortsnära skogar, växthus, djurhagar,
naturreservat, fornlämningar, odlingslotter, stadsträd,
utsmyckning, fontäner, julbelysning och flaggning.
Enheten utför också arbeten enligt avtal/kontrakt åt
avdelningsexterna kunder, främst verksamhet fastighet och
KIFAB.
Enhet Fritid ansvarar bland annat för badplatser,
motionsspår, vandringsleder, kommunens
produktionsskogar, ishall, sporthallar, fotbollsplaner,
träbroar/bryggor, kustmiljö, vassbekämpning, dämmen,
inre sjöleder, båtplatser och fritidsbåtshamnar. Kostnader
utöver arbetstid, bilar, arbetsmaskiner etc som behövs till
idrottsanläggningarna såsom fotbollsplaner, sporthallar
med mera står kultur- och fritidsförvaltningen för.
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Enhet TME (Trafik, Markupplåtelse och Evenemang) ansvarar bland annat för trafikärenden, lokala
trafikföreskrifter, trafikanordningsplaner, parkeringstillstånd, avstängningar, polistillstånd,
fordonsflytt, markupplåtelse, evenemang, torghandel, vägmärken, vägvisning, trafikljus, parkering
och parkeringsautomater.
Verksamhetsplanering för 2016
Belysningen har en budget som inte räcker till för det ökade underhållet eftersom stora delar av
kommunens belysningsanläggningar har passerat den tekniska livslängden runt 40 år. Dyra kabelfel
är vanligt förekommande i de ännu äldre anläggningarna. Reinvesteringsarbete på belysningsanläggningen kommer ske mer påtagligt där LED får en framträdande roll. Det sista kvicksilvret ska
byggas bort i centrala Kalmar. En fortsatt satsning kommer även att ske i tätorter. Alla satsningarna
måste på sikt leda till att sänka driftskostnaderna. Parallellt kommer ett EPC-projekt (Energy
Performance Contracting) genomföras i Lindsdal med målsättningen att sänka energi och
driftkostnaderna på belysningar med 80 procent, utan avkall på upplevd ljuskvalitet.
Under några år har rambudgeten utökats för beläggningsunderhåll för att uppnå en relevant nivå. Vi
ser i det fortsatta arbetet att underhållsunderskottet på kommunens huvudgator minskar. En
fortsatt satsning kommer att ske på äldre gång- och cykelvägar och det ekonomiska utrymmet till
enskilda vägar har förbättrats.
Verksamhet produktion har fortsatta utmaningar i att klara önskvärda driftåtgärder i förhållande till
rambudgeten. En snöfattig vinter räddar en lätt ansträngd snöbudget, men det omvända innebär en
stor utmaning att hantera detta inom befintliga ekonomiska ramar. Kostnader för gaturenhållning
och ogräsbekämpning samt städning ökar varje år, vilket också kan vara svårt att hantera inom
befintliga ramar. Nytt ökat driftåtagande kommer i och med införandet av P-ledningssystem vilket
kommer kräver en ökad budgetram. Det råder även oklarheter i hur en dagvattentaxa kommer
påverka ekonomin. Ett kostnadsneutralt avtal med Kalmar vatten AB avseende ansvar för
kommunens dagvatten är under framtagning.
Inom enheterna park och fritid behövs cirka 30 personer från arbetsmarknadsenheten för att
upprätthålla nuvarande drift. Förändring av lagar och föreskrifter kan innebära begränsade
möjligheter att använda ej utbildad personal, vilket medför ökade kostnader eller sänkt ambitionsnivå.
Infrastrukturinvesteringarna fortsätter och under 2016 förväntas ett större antal projekt för att
åtgärda enkelt avhjälpta hinder i gatumiljöer samt felande länkar. Fortsatt byggnation etapp III av
gångfartsgata på Fiskaregatan börjar tidigt till våren. Miljöerna kring gamla vattentornet och
Teatervallen ska fortsätta rustas upp innan sommarsäsongen och kommer vara särskilt utvalt för att
prova ut ny belysning och trygghetssäkras. Mer förbättringar för Kvarnholmen kommer att
identifieras i projekt Kalmar City och göras med hög prioritet som ett led i målet att bli Årets
stadskärna. I kvarteret Valnöten kommer ett stort och intressant stensättningsarbete att göras under
året. Infarten till Skälby kommer att byggas om och skapa fler parkeringsplatser. Vid badet i Vita
Sand kommer en ny större brygga byggas och toaletterna att rustas upp. Lindsdal ska få upprustade
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amtidigt som några kommer att läggas ner. Arbetet i tätorter kommer att fortsätta utifrån vad som
framkommit i utvecklingsdialogerna. Fiberutbyggnaden kommer fortgå vilket drar med sig
merarbeten i gamla trottoarbeläggningar. Djurängen planeras få en ljudbarriär mot E22 och vi
kommer inviga Kalmars första P-ledningssystem.
Tillståndsgivningen för ledningsgrävning ska revideras för att säkra kvaliteten och minska
kostnaderna. Garantitid kommer att diskuteras med Kalmar Vatten som har omfattande
ledningsgrävningar. Ansvar avseende dagvattenhanteringen kommer också att diskuteras med
Kalmar Vatten där ansvarsgränssnittet kan förändras. En fortsatt upprustning kommer att ske av
dagvattenbrunnar.
Omfattningen för arbetsledningen att hantera sommarens alla evenemang kommer fortsatt innebära
att produktionen avseende infrastruktur måste minskas runt semestertider. Kalmar vid havet med
fina somrar och Kalmar som årets sommarstad innebär att mer turister och fler husbilar hittar hit.
Detta måste mötas med bättre lösningar, t ex särskilda p-avgifter för husbilar, för att kunna erbjuda
den service som förväntas.
Under 2016 är det fortsatt återhållsamhet inom vassbekämpning, Kalmar dämme, växthus, uteplanteringar, julbelysning med mera.

Verksamhet support
Huvudverksamhet
Verksamheten servar kommunens förvaltningar samt till viss del även bolagen och förbund med
lokalvård, kost, förbrukningsmaterial, tyngre transporttjänster med lastbil, leasingfordon, verkstadsoch servicearbeten på egna fordon och andra utrustningar.
Centralförrådet på Torsåsgatan är
kommunens leverantör av
förbrukningsmaterial. I lager finns 3000
kvalitets- och miljösäkrade artiklar och man
arbetar kontinuerligt med att utöka och
förstärka sortimentet. Ett stort fokus finns på
att hjälpa kunderna med sina inköp utöver de
lagerförda artiklarna, då det finns goda
kunskaper om de upphandlade avtalen.
20 000 beställningar kommer in via webbshop, mail och telefon varje år. De distribueras med egen bil till 550 olika adresser.
Centralförrådet har utvecklat skräddarsydda samarbeten med andra enheter inom kommunen för
att bistå med inköp och kompetens. En omfattande upprustning har även spelat stor roll i
verksamhetens fokus på kunden, där man nu har utökade öppettider och en kundanpassning av
lagret.
Kost skolas uppdrag är att laga god och näringsriktig mat till barn och elever i Kalmar kommuns
skolor, förskolor och fritidshem. Kost skola arbetar efter en gemensam matsedel med stor andel
matlagning från grunden. Detta utförs av 118 medarbetare som lagar ca 9 000 lunchportioner varje
dag. Dessutom serveras frukost och mellanmål till förskola och fritidshem. Kost skola är indelad i
sex geografiska områden och består av ca 70 kök.
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Kost omsorg är indelade i två geografiska områden, Kost
omsorg norra och Kost omsorg södra. Inom Kost omsorg
arbetar cirka 54 medarbetare fördelade på nio kök. Maten som
lagas ska vara god, näringsrik, säker och väcka lust att äta.
Kost omsorg lagar i huvudsak mat till äldre som bor i
kommunens vård- och omsorgsboende eller personer som har
beslut om matdistribution. Kost omsorg lagar också mat till
delar av kommunens dagliga verksamheter samt för servering i
våra restauranger. Några av köken lagar även mat till skolan och
förskolan på orten.
Kost omsorg lagar cirka 1800 portioner lunch varje dag. Därtill kommer middag och frukost till
kommunens vård och omsorgsboende.
Kostverksamheterna i Kalmar kommun samverkar i frågor som rör ledning, personal och
produktion. Vi arbetar ständigt med att öka andelen ekologiska och/eller närproducerade varor.
2016 ska andelen ekologisk och/eller närproducerad mat vara 55 procent och 2020 är målet 70
procent (52 procent 2015). En gemensam vision är ytterligare exempel på att verksamheterna drar
åt samma håll.
Vision
Vi erbjuder våra matgäster och kunder en god, varierad och näringsriktig kost tillagad av i huvudsak
ekologiska och närproducerade råvaror.
Lokalvård erbjuder regelmässig lokalvård och periodiskt underhåll av kommunens fastigheter. Den
största delen av verksamheten består av kontraktstäd inom olika förvaltningar och bolag. Utöver
regelmässiga uppdrag kan vi även erbjuda tjänster som flyttstäd, byggstäd, smittstäd, golvvård,
fönsterputs, gardintvätt, textiltvätt av möbler och mattor, skötsel av kaffeautomater och
diskmaskiner, tvätt av arbetskläder samt höjdstäd med skylift. Från och med sommaren 2014
erbjuder lokalvården även hyrmattor och från hösten 2015 sker beställning av hyrmattor digitalt via
internservice.
Transport
Transport består av transportcentralen med åkeri- och leasingverksamhet samt verkstad. Kalmar
Vatten AB och SF Produktion är de största kunderna till åkeridelen som tillhandahåller lastbilar,
hjullastare och sopsugbil. . Leasingdelen omfattar numera cirka 500 objekt. Fordon under 3,5 ton
står för cirka 85 procent. Övriga objekt är bland annat traktorer, gräsklippare och diverse
utrustningar. Verkstaden servar och reparerar till största delen objekt som ingår i leasing- och
åkeridelen, men även en del av de kommunala bolagens fordon och utrustningar som inte ingår i
leasingverksamheten.
Verksamhetsplanering för 2016
Lokalvård






Fortsätta att hålla en god investeringstakt avseende maskinparken
Införa hantering av gröna påsar i verksamheten från 1 jan 2016.
Fortsätta arbete med att vara kostnadseffektiva och ändamålsenliga.
Prisspecificera tjänsterna mot förvaltningarna, förtydliga för kunden.
Priserna för lokalvård höjs enligt avtal med tre procent eller enligt
städindex med maj eller november som basmånad. Justera prisbilden
på extrabeställda tjänster för att ha enhetligt pris för dessa tjänster.
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Kost skola
 Handlingsplaner utifrån reviderad kostpolicy, till exempel:
o tydliga riktlinjer kring vad som serveras
o arbete för minskad klimatpåverkan genom samverkan med skolan
o bättre introduktion för nyanställda och ökad tydlighet kring specialkoster
o arbete för ökad måltidsupplevelse
 Kontinuerligt förbättringsarbete för ökad kundnöjdhet och bemötande
 Fortsatt arbete med önskad sysselsättningsgrad
 Fortsatt byggnation, renovering och upprustning av kök
Kost omsorg
•
Digitalisering av internfaktureringsprocessen.
•
Erbjuda alternativrätt till kommunens vård och omsorgsboende.
•
Enkätundersökning till samtliga kundgrupper.
•
Utvärdering av kyld mat i matdistributionen
•
Kontinuerligt förbättringsarbete för ökad kundnöjdhet och bemötande.
•
Fortsatt arbete med önskad sysselsättningsgrad.
•
Fortsatt utvecklig av samarbetet med våra kunder.
•
Utveckla restaurangerna
•
Översyn av kostnadsutvecklingen för ökad kostnadseffektivisering.
•
Nedbruten kostnadsbild för portioner.
Rationaliseringar inom kostorganisationen, investeringar i köken och god avtalstrohet vid inköp, ger
effekt på kostnadsutvecklingen. Traditionellt har kostnaden för kost höjts upp med 3 procent vid
varje nytt år, avseende bland annat råvarukostnader. Med anledning av genomförda förändringar
stannar ökningen på 1 procent, vilket innebär lägre kostnader för omsorgen med ca 475 tkr och för
Södermöre med ca 105 tkr.
Centralförrådet
Under 2016 kommer ombyggnationen att färdigställas. Ett scanning-system införs som ett naturligt
steg i den nya kundanpassade miljön. Web-butiken kommer att förändras till en mer användarvänlig
plattform. Sortimentet fortsätter att förnyas och förstärkas. Nya leverantörsavtal medför ytterligare
förändringar. Samarbetet med IT-enheten innebär att centralförrådet även är inköpare av datorer,
skärmar och kringutrustning. Under året ska E-portalen implementeras i förrådets verksamhet.
Transport
Förutsättningarna för 2016 ser bra ut.
Transportenhetens leasingverksamhet växer för varje år
vilket gör att behovet av service, däckbyten och
reparationer också ökar. Andelen elbilar kommer sannolikt att fördubblas under 2016 vilket leder till nya
utmaningar.
Under 2016 kommer investeringar att göras i två
spolbilar till Kalmar Vatten, två traktorer till SF
produktion och en tung lastbil till åkeridelen. I övrigt
kommer ett tjugotal lätta fordon med diesel eller etanol
som drivmedel att bytas ut till biogas eller el.
Transport kommer att utreda och säkerställa den
administrativa funktionen. Eventuellt kan en utökning bli aktuell.
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Kalmar Vatten är i en expansiv fas med planer på att utöka med ytterligare ett arbetslag vilket
genererar många transporter. SF produktion är även under 2016 en stor beställare av
transporttjänsterna.
Timpriserna för transport och verkstad är oförändrade jämfört med föregående år.

Upphandling
Huvudverksamhet
Kalmar kommun upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader för cirka 600 miljoner varje år.
Upphandlingsenhetens huvuduppgift är att genomföra och samordna upphandlingar av varor och
tjänster för kommunens olika verksamheter. Enheten är också en inköpscentral som samordnar
ramavtalsupphandlingar med Borgholm, Emmaboda, Mörbylånga, Nybro och Torsås kommuner
samt hjälper dessa vid övriga upphandlingar. Även länsövergripande upphandlingar utförs från tid
till annan. Enheten administrerar också Kalmar kommuns försäkringar.
Under upphandling finns också e-portal och samlastning. Genom samlastningscentral samordnar
sedan 2015 Kalmar kommun sina matvaruleveranser till kommunens enheter för att minska antalet
transporter och miljöpåverkan samt för att öka trafiksäkerheten och effektiviteten. Sedan 2014
arbetar Kalmar kommun med en komplett e-handelslösning, ett beställningssystem gällande hela
flödet från beställning till betald fakturan. Målet med elektronisk handel på sikt är effektivare
beställningar och fakturahantering som i sin tur bidrar till minskade kostnader samt en bättre miljö.
Verksamhetsplanering för 2016
Större planerade upphandlingar för det kommande året är; livsmedelsupphandlingar, omsorgsboende, personbilar, tvättservice för brukare med hemtjänst, fakturascanning samt många olika
tjänster till byggenheten och till samverkanskommunerna. Ett fåtal länsupphandlingar kommer
också att genomföras. Samlastningen kommer att arbeta vidare med att identifiera fler varugrupper
för samlastning och e-portalen ska utöka antalet användare av systemet i kommunen och fler
leverantörer ska integreras.
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Investeringsbudget
Investeringsbudget för serviceförvaltningen enligt beslut i kommunfullmäktige är för 2016 totalt på
422,2 miljoner kronor, fördelat enligt nedanstående.
Investeringar 2016

Belopp (tkr)

Ramanslag fastigheter och infrastruktur

315 182

Räntabla investeringar

106 156

Övriga investeringar serviceförvaltningen
Summa investering

858
422 196

Investeringar per kategori med ”bruttolista” per objekt för perioden 2016-2018, enligt bilaga beslut
i kommunfullmäktige.
Förskolelokaler 182,7 mnkr
Djurängsområdet, ny förskola
Förskola 4-6 avdelningar Norrliden
Förskola centrala Lindsdal
Förskola Hagby
Förskola Lindö (Gäddan 1)
Norrliden ny förskola, tillagningskök
Rinkabyholm ny förskola (Parallellt med
FÖP) med tillagningskök

Förvaltningslokaler 104,8 mnkr
Brandstationen Rockneby, omklädning
Ny brandstation
Serverhall IT nya Brandstationen
Fastighet övrigt 14,0 mnkr
Oförutsedda fastighetsinvesteringar
Gatuverksamhet 216,2 mnkr
Bergagården
Fjölebro vägar m.m.
Gesällen ombyggnad Fiskaregatan
Belysning (ny) i gamla staden bl.a.
slottsallén (sista kvicksilvret)
Belysning Belysningsåtgärder landsbygd
Belysning Gatubelysning
Belysning Kompletterande belysning
Belysning Nedgrävning belysningskablar
Bil med skylift
Broar Boholmarna
Broar reinvestering Västerportsbron
Broar renovering
Bullervall Djurängens bostadsområde
Byte av reglerutrustning trafikljus
Dagvattenåtgärder i tätorter
Detaljplan Lindsdals centrum. Flytt av två
busshållplatser, anläggande av ny GC-väg
Djurängens bostadsområde
gatuombyggnad
Erik Dahlbergs väg
Fjölebro
Fortsatt upprustning Kvarnholmen
Förprojektering ombyggnad E22
Rinkabyholm
Hastighetsplan fysiska åtgärder
Hastighetsplan omskyltning/info

Skollokaler 258,9 mnkr
Barkestorpsskolan, ombyggnad kök
(Gärdet 3)
Djurängsskolan om- och tillbyggnad (ej
kök Djurängsskolan)
Hagby klassrum, grupprum etc.
Halltorpsskolan, om- och tillbyggnad av
skollokaler
Kalmarsundsskolan, ombyggnad av
lokaler
Lindsdalsskolan etapp 2 och Skolor
Lindsdal tillagningskök
Lindsdalsskolan sju klassrum, etapp 1
(Pulpeten 1)
Lindöskolan, entré/skolgård (Gäddan 1)
Ljungbyholmsskolan ersättning paviljong
Ny särskola vid Falkenbergsskolan (Älgen
1)
Fritidslokaler 468,8 mnkr
Bad- och friskvårdsanläggning
Berga: konstgräsplan, ersätter
Fredriksskans
Klubbhus Södra utmarken
Kulturcentrum
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Infrastruktur ny brandstation
Investeringsåtgärder vid VA-sanering
Jägarevägen, delen Hjortvägen Tallhagsvägen
KLT åtgärder
Korsning E Dahlbergs väg - Galggatan
Kvarteret Bilen - gestaltning
Lasarettsvägen, Standardhöjning p.g.a.
exploatering
Lasarettsvägen, övertagande
Lindöskolan
Linnéuniversitetet efter 2016 DP
Ombyggnad cirkulationsplats Södra
vägen/Bragegatan
Reinvestering allmänna gator
Reinvestering Kroksväg, ny gata
Ebbetorpsvägen exploatering
Skyltar turistvägvisning Kvarnholmen
Slottsentrén Kungsgatan Slottsallén
Storgatan beläggningsåtgärd
Ställplatser husbilar Svinö och Dämmet
Superbusstråk Kalmar - Oskarshamn
Svaneberg rondell
Svängbommar GC-väg
Södra långgatan, Västra Vallgatan Larmgatan
Trafikplats Ölandsleden
Trafikstudier
Tunnbindarevägen Ljungbyholm
Upprustning dagvattenbrunnar
Uppsnyggning Södra vägen
Utredning stationsområdet
V Vallgatan Teater t. Strykjärnet
Valnötsträdet
Västra Sjögatan, ombyggnad
gångfartsområde
Västra Sjögatan, Strömgatan - Stortorget
(likt Larmgatan och Fiskaregatan)

Norr om Träningsplanerna - ny GC-väg
Reinvestering GC-vägar
Röda Ugglan, GC-väg
Skeppsbrogatan
Södra Vimpeltorpet GC-väg Ljusstaden
Norrlidsvägen
Tallhagsvägen - projektering
Tallhagsvägen Funkabovägen Jägarevägen
Vägmarkeringar GC
Ängöleden, Södra Kanalgatan-Varvsgatan
Övergångställe Norrlidsvägen
Övergångställe Ståthållaregatan
Parkering 35,4 mnkr
Parkeringsanläggning Kvarnholmen
Övriga parkeringsåtgärder
Trafiksäkerhetsåtgärder 2,9 mnkr
Diverse trafiksäkerhetsåtgärder
Säkra skolvägar
Friluftsverksamhet 20,6 mnkr
Bad, bryggor/landfästen
Fortsatt upprustning motionsspår
Isbanor inklusive elanläggningar
Kalmarsundsparkens sportanläggning
Norrliden bryggor och bad
Vita sand bryggor och bad
Miljöåtgärder 13,2 mnkr
Avveckling/sanering mudderupplag
Hagbynäs
Musselodling
Oförutsett infrastruktur
Samordnad muddring
Vattengenomströmning Malmfjärden
("bada i Malmfjärden")
Parkverksamhet 64,4 mnkr
Belysning Skälby
Berga strandpark
Berga vattentornspark, Berga
Bro Laboratorieholmen
FredriksskansbroarnaGestaltningsåtgärder på ön mellan
broarna
Frimurarvallen - Teatervallen
Lekplatser Lindsdal
Lekplatser och lekredskap
Norrliden parken
Nytt tak växthus
Parkinvesteringar
Trädplan
Trädplanering
Upprustning av Stadsparken
Upprustning Bastionen

Gång- och cykelvägar 65,1 mnkr
Svensknabben cykelväg
Cykel - strategi/h-plan
Cykelparkering vid busshållplatser
Esplanaden, Sveaplan - Norra vägen
(södra sidan)
GC Esplanaden
GC Felande länkar
GC koppling Smedby - Rinkabyholm,
felande länk nr 64
GC Ångloksleden-Mörevägen, felande
länk nr 55
Handikappanpassning
Korsning Södra Kanalgatan-Västra
Sjögatan
Korsningar med genomgående cykelbana
Magistratsgatan
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Upprustning julbelysning
Utsmyckning cirkulationsplatser
Utveckling Skälby
Utvecklingsdialoger
Varvsholmen park. Projektering och
anläggande av parkmiljö

Produktion övrigt 26,7 mnkr
Entreprenadmaskiner och
maskinutrustning produktion fritid
Saltsopmaskin GC
Samlingsanslag Produktion
Räntabla investeringar 164,2 mnkr
Dator som tjänst
Energieffektiviseringsprojekt
Fordon
Investeringar externa intressenter
Kläckeberga 10:1, ny ladugård
Maskinhall Tingby 4:1, Ingelstorp
Servrar och lagring
Solceller
Städmaskiner

Infrastruktur övrigt 64,0 mnkr
Belysning Belysningsprogram,
inventering, konsult
FÖP Norrliden
FÖP Södra staden (Rinkabyholm)
Kajer: Förstudier kajer och skoning
Kajer: Murverk och kajer runt
Systraströmmen
Kalmar City
Kvarnholmen
Offentliga toaletter
Sevärdhetsskyltning
Smedby centrum, skapa tydlig och
attraktiv centrumplats i Smedby
Upprustning elanläggning offentlig miljö
Åtgärder i samband med fiberutbyggnad

Summa investeringar exklusive
räntabla 1 537,6 mnkr
Summa investeringar inklusive
räntabla 1 701,8 mnkr
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Inledning
Socialnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har inom socialtjänsten avseende individ och familjeomsorg och stöd och service till personer med
omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. Socialnämnden ansvarar
också för ensamkommande flyktingbarn, tillstånd och tillsyn för alkohol och
tobak samt kontroll av receptfria läkemedel.
Socialnämnden redovisar för 2015 ett samlat budgetöverskott med 2,2 mnkr.
Det åtgärdsprogram som socialförvaltningen arbetat med för att klara sparkrav
(ramminskning med 15 mnkr under en tvåårsperiod) samt uppnå lag- och kvalitetskrav inom verksamheterna har gett förväntad effekt.
Socialnämnden antog trettioen mål varav 9 har uppnåtts, 17 uppnåtts delvis
och 5 inte uppnåtts. Särskild redovisning av socialnämndens fastställda mål för
2015 finns i uppföljningsrapport verksamhetsplan, bilaga 1.
Nytt för 2015 års rapport är att socialförvaltningen upprättat en kvalitetsberättelse. Delar av kvalitetsberättelsen återfinns i årsrapporten, men redovisas i sin
helhet i bilaga 2. I kvalitetsberättelsen beskrivs utvecklingen av socialförvaltningens systematiskta kvalitetsarbete samt vilka åtgärder som vidtagits för att
säkra verksamhetens kvalitet och vilka resultat som uppnåtts.

Viktiga händelser och ändrade förutsättningar
Ändrade förutsättningar
Ensamkommande flyktingbarn
Under 2015 mottog Sverige 35 300 ensamkommande flyktingbarn. Det är en
kraftig ökning jämfört med tidigare år, 3 800 under 2013 och drygt 7 000 under
2014. Totalt ankom det 252 ensamkommande flyktingbarn till Kalmar 2015.
För Kalmar har fördelningstalet ökat från 28 asylplatser den 1 januari 2015 till
227 platser för 2016. Den stora utmaningen har varit att klara myndighetshandläggningen samt att hitta lämpliga lokaler och rekrytera personal till de nya boendena. I första hand har ungdomarna placerats i interna HVB-boenden och i
andra hand har lösningen varit familjehemsplaceringar. Några fåtal ungdomar
har även placerats i externa HVB-boenden. Stort fokus har lagts på att hitta
interna boenden vilket resulterat i att 3 nya boenden startats upp.
Bostadssituationen
Trycket på efterfrågan om hjälp med bostadsanskaffning har varit högre än
tidigare. Det visar sig inte minst på de kostnader som uppkommit i samband
med akut bostadslöshet. Antalet ej verkställda beslut om bostad med särskild
service har ökat på grund av stora svårigheter att få lägenheter till nya serviceboenden enligt LSS.
Ekonomiskt bistånd
Arbetslösheten i Kalmar har sjunkit något i jämförelse med 2014 och ligger
lägre än genomsnittet i riket.
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Trots en gynnsam utveckling på arbetsmarknaden har kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökat. Antalet personer med försörjningsstöd har inte ökat däremot har tiden ökat för hur länge personer i genomsnitt haft bistånd. Dessutom
har snittkostnaden per hushåll ökat. Arbetslöshet är den vanligaste orsaken till
behov av försörjningsstöd.
Personalförsörjning
Rekrytering av nya medarbetare har kraftigt ökat under senare delen av 2015. I
första hand beror det på det akuta läget med ensamkommande flyktingbarn.
Till dessa verksamheter har behov funnits av handledare (boendepersonal),
enhetschefer och socialsekreterare. Det har varit stora svårigheter att rekrytera
personal. Det har också varit mycket ansträngande att rekrytera socialsekreterare och enhetschefer inom övriga områden.
Viktiga händelser
HSL
Från och med 1december 2015 tog socialnämnden över driften och ansvaret
för den hälso- och sjukvård (HSL verksamhet) som bedrivs inom nämndens
ansvarsområde, samt delar av hemsjukvården enligt överenskommelse mellan
socialnämnden och omsorgsnämnden. HSL verksamheten har tidigare legat
under omsorgsnämnden. Detta innebär ett nytt kompetensområde för såväl
nämnd, förvaltningsledning, stödfunktioner och verksamhetsledning som behöver öka sin kompetens avseende hälso- och sjukvårdsverksamhetens krav
och förutsättningar.
Social jour
I november 2015 påbörjades en reguljär socialjoursverksamhet, i samarbete
med Karlskrona, Emmaboda och Torsås kommuner. Jouren, som har fått
namnet Sydostjouren, är organisatoriskt knuten till och utgår från Torsås
kommun. I samband med Sydostjourens start, upphörde den schemalagda beredskapstjänstgöringen för socialsekreterare och enhetschefer inom Verksamhetsområde Mottagning och utredning.
Riktlinjer missbruk och beroende
Ny nationell riktlinje för Vård och stöd vid missbruk och beroende kom i april
2015, som tydliggör vilka bedömningsinstrument, behandlingsmetoder mm.
som är prioriterade inom området. Riktlinjen är ett stöd för styrning och ledning. Med den nya nationella riktlinjen som grund har en lokal riktlinjer för
Kalmar kommuns vård och stöd vid missbruk och beroende arbetats fram,
vilken socialnämnden fastställde i oktober 2015.
Genomförandeplanering och dokumentationsutbildning
En stor satsning har gjorts under året för att förbättra arbetet med förvaltningens genomförandeplanering i enskilda ärenden. Syftet med satsningen är att
öka brukares/klienters möjlighet till delaktighet och inflytande över sina insatser. Satsningen består av två delar. Dels ett arbete med att ta fram och implementera rutiner för genomförandeplanering som tydliggör ansvarsfördelningen
mellan olika personalkategorier och hur planen ska se ut. Detta är genomfört
för hela funktionsnedsättningsområdet samt för område missbruk och beroende under 2015. I del två har en utbildning för all personal inom område
funktionsnedsättning genonomförts under 2015.
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Beslut LVU (lagen om vård av unga) och LVM (lagen om vård av
missbrukare) – minskat
Antalet beslut om omedelbara omhändertaganden enligt LVU har minskat från
40 under 2014 till 16 under 2015. En bidragande orsak till minskningen är ökad
stabilitet i personalgrupperna och att man nått en större framgång i motiveringsarbetet till att ta emot insatser frivillig.
Även antalet beslut om omedelbara omhändertaganden enligt LVM har minskat från 6 under 2014 till 3 under 2015.
Färre externa placeringar
Antalet placeringar har minskat både när det gäller barn och ungdomar samt
vuxna missbrukare. Totalt har antalet externa institutionsplaceringar för
barn/ungdomar exkl ensamkommande flyktingbarn minskat med 7 helårsplaceringar jämfört med 2014. Sort fokus läggs på hemmaplanslösningar.
Volymökning inom området funktionsnedsättning
Kalmar kommun tillhör fortfarande de kommuner i Sverige som har störst
volymökning av LSS per år. Det beror bland annat på att Kalmar har en stor
inflyttning från andra kommuner, främst från grannkommunerna.

Volymökningen har i stort sett följt den plan som upprättades inför 2015. Antalet personer med personlig assistans, ledsagarservice samt boendestöd är
nettomässigt färre än planerat. Under året har två nya boenden med särskild
service har startats upp, ett för vuxna och ett för barn. Två nya företagsgrupper
inom daglig verksamhet har tillkommit under året.
Drogförebyggande arbete (ANDT)
Under 2015 genomfördes den återkommande mätningen av ungas drogvanor i
Kalmar som görs, vartannat år med hjälp av Centralförbundet för alkohol- och
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narkotikaupplysning (CAN), i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Mätningen
visar på hur ungas drogvanor förändras över tid på både lokal, regional och
nationell nivå. Genom undersökningen får kommunen en indikator på om de
aktiviteter som görs inom ramen för ANDT-arbetet i Kalmar ger resultat.
Kalmar kommun har under året inlett ett samarbete i länet med nio andra
kommuner, Länsstyrelsen och CAN när det gäller CAN-undersökningen bland
unga samt att kartlägga den vuxna befolkningens drogvanor. Arbetet går under
namnet ILFA Indikatorbaserat Lokalt Förebyggande Arbete.
Intern kontroll
Egen- och internkontroll har skett enligt den plan som fastställdes av socialnämnden för 2015. Sammanfattningsvis kan konstateras att rutinerna i de
flesta fall följs bra i verksamheterna. Arbete med egenkontroll av verksamheten
i form av akt och journalgranskning har förbättrats jämfört med tidigare år.
Rutinerna kring betalkort och handkassor fungerar i stort sett bra. Förseningar
med inlämning av kvitton är dock fortfarande ett problem i vissa verksamheter.
Tre kontrollområden har inte skett enligt planen: Översyn av rutinen för kontroll av boendes tillgångar, uppföljning av tillbud- och skadeanmälningar samt
uppföljning av genomförd lagstadgad registerkontroll vid rekrytering till barnverksamhet. Områdena ska prioriteras under 2016. Utöver det arbetet har extern och intern revision genomförts inom ramen för arbetet med kvalitetsledningssystemet. Se Kvalitetsberättelse i bilaga 2.

Resultatredovisning och analys
Driftredovisning
Socialnämnden redovisar ett överskott med 2,2 mnkr mot budget.

Driftredovisning
Område funktionsnedsättning
Område ekonomiskt bistånd
Område barn och ungdomsvård
Område missbruk och beroendevård
Övriga områden
Gemensam verksamhet
Totalt

Budget
Redovisning Avvikelse
2015 tkr
2015 tkr
2015 tkr
424 211
416 410
7 801
54 604
56 169
-1 565
83 908
87 559
-3 651
24 737
27 782
-3 045
10 820
9 094
1 726
118 875
117 928
947
717 154
714 941
2 213

Se sammanställning av driftredovisning per verksamhet på sidan 18 för ytterligare detaljer.
Nämnden har klarat effektiviseringskravet dvs en ramminskning på 10 mnkr
för 2015. Förutom arbetet med förändringar inom bemanningsstyrningen som
utgör den största delen av kostnadsminskningen, har effektiviseringar skett
inom verksamheter med vaga lagkrav vilket inneburit förändringar i resurstilldelning till anhörigstödet, förebyggandeverksamheten och budgetrådgivning.
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Område funktionsnedsättning
Ekonomi
Område Funktionsnedsättning redovisar ett överskott med 7,8 mnkr i bokslutet. Det är framför allt kostnader inom bostad med särskild service (både vuxna
och barn) som minskat efter ett stort förändringsarbete inom bemanning och
organisation. Kontinuerlig uppföljning och nära samarbete mellan chefer, ekonomer och personalrutvecklare har gett möjligheter att vidta snabba åtgärder
vid förändringar i verksamheterna vilket påverkat kostnaderna. Utfallet har
även påverkats av svårigheter att verkställa beslut. Med anledning av brist på
bostäder har nio beslut ej kunnat verkställas.
Nettominskning av antalet brukare inom övriga insatser LSS-vård som t ex
ledsagning och korttidstillsyn har medfört lägre kostnader än budgeterat. Antalet har även minskat jämfört med 2014. Detta gäller även för insatsen korttidsvistelse.
Daglig verksamhet visar ett minusresultat vilket beror framför allt på förändringar av öppethållandet under sommarperioden. Ökning av antalet personer
har dock skett enligt planeringen.
Verksamheten korttidsvård redovisar plusresultat eftersom köp av externa
korttidsplatser minskat både jämfört med planeringen inför 2015 samt med
utfallet 2014.
Personlig assistans redovisar underskott på drygt 2 mnkr vilket bl a beror på att
intäkterna från Försäkringskassan inte täcker kostnaderna i de mest omfattande
ärendena.
Jämfört med 2014 har socialnämnden fått en merkostnad på 4,7 mnkr för nytt
ob- och beredskapsavtal. Kostnaden har täckts in och finansierats under 2015.
Migrationsverket har beviljat återsökning för varaktig LSS-vård vilket gett plus
gentemot budget.
Kvalitet
Från resultaten av öppna jämförelser kan för område funktionsnedsättning
identifieras följande förbättringsområden.
Överenskommelser med samverkanspartners, hemsidans tillgänglighet, personer som gått från daglig verksamhet till skyddat arbete samt avsaknad av plan
för kompetensutveckling. En handlingsplan har arbetats fram för flera av dessa
förbättringsområden och återfinns i mål och arbetsplan för 2016.
Den indikator där Kalmar kommun skiljer sig mest från övriga kommuner i
landet är den om uppföljning av beslut om bostad med särskild service. Kalmar
kommun följer upp endast 1% av bostadsbesluten under ett år mot 34% enligt
riksgenomsnittet. Att öka antalet uppföljningar är en viktig del av den arbetsplan som fastställs för 2016.
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Område ekonomiskt bistånd
Ekonomi
Området ekonomiskt bistånd redovisar underskott med 1,6 mnkr. Försörjningsstödet har ökat under 2015 vilket är ett trendbrott då bidraget den senaste
femårsperioden minskat eller legat konstant i kostnadsutvecklingen. Jämfört
med 2014 har kostnaden stigit med 2,5 mnkr medan antalet hushåll är oförändrat. Bidragstiden för hushållen har blivit längre.
Kvalitet
Ur 2015 års öppna jämförelser kan följande slutsatser dras avseende ekonomiskt bistånd.
Kalmar kommun har i jämförelse med riket som helhet färre personer som
uppbär ekonomiskt bistånd. Andelen med långvariga och mycket långvariga
ekonomiska bistånd är också lägre jämfört med riksgenomsnittet. Trenden
under de senaste fem åren har varit att andelen biståndsmottagare har sjunkit
från år till år. Även kostnaden per invånare för utbetalt ekonomiskt bistånd har
sjunkit årligen under femårsperioden. Detta gäller dock perioden 2010-2014 då
resultaten i öppna jämförelser för 2015 kommer först 2016.
Jämförelsen 2015 visar på förbättringsmöjligheter när det gäller överenskommelser med samverkanspartners samt utförandet av genomförandeplaner, genomförande av brukarundersökning, sammanställning av resultat på gruppnivå
samt snabbare start av arbetsmarknadsinsatser.
KKIK mätningen visar på att Kalmar kommun har långa handläggningstider
för försörjningsstöd. Under 2015 har e-tjänst för försörjningsstöd samt andra
åtgärder för att minska handläggningstiden införts. E-tjänsten kommer att utvecklas ytterligare under 2016.
Område barn- och ungdomsvård
Ekonomi
Området barn och ungdomsvård redovisar ett underskott med 3,7 mnkr. Det
är framför allt externplaceringar som ger minusresultat. Stora förändringar har
skett inom verksamheten bl a för att matcha med flexibel vård på hemmaplan
för att förhindra externplaceringar. Det har resulterat i att antalet placeringar
(både institution och familjehem) minskat och kostnaderna sjunkit med drygt 7
mnkr jämfört med utfall 2014 (netto 3,8 mnkr). För att matcha budgeten måste
antalet placeringar dock minska ytterligare.
Kvalitet
Öppna jämförelsen 2015 visar på förbättringsområden när det gäller samverkansöverenskommelser, plan för handläggarnas kompetensutveckling, systematisk uppföljning för utveckling av insatser och tillhandahållande av manualbaserat föräldrastöd som biståndsbeslutad insats.
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Ensamkommande barn och ungdomar

Ekonomi
Verksamheten redovisar ett nollresultat i bokslutet. Kostnaderna för verksamheten uppgår till 66,8 mnkr för 2015. Jämfört med 2014 har kostnaden nästan
fördubblats pga av den stora förändringen av mottagandet. Full finansiering
sker med ersättning från Migrationsverket. Pga det stora mottagandet ligger
Migrationsverket efter i handläggningen av ersättningsutbetalningarna till
kommunerna. Kalmar kommun har därför vid årsskiftet en fordran på 61 mnkr
som har bokats upp som en upplupen intäkt i bokslutet. Försiktighetsprincipen
har tillämpats vid beräkningen av beloppet.
Kvalitet
Verksamheten har med anledning av den kraftiga ökningen av antalet ensamkommande barn och ungdomar inte fullt ut lyckats leva upp till lagstadgade
krav. En riskanalys har gjorts och en handlingsplan är framtagen för att stärka
förutsättningarna för en god kvalitet i verksamheten.
Område missbruks- och beroendevård
Ekonomi
Området missbruks och beroendevård inklusive verksamhet för övriga vuxna
redovisar ett underskott på 3,0 mnkr. Trots att externa placeringskostnaderna
minskat med 2 mnkr jämfört med 2014 och antalet helårsplaceringar reducerats
med 2 är budgeten ännu inte i balans. Vård på hemmaplan har dock använts
alltmer vilket bl a märks då beläggningen på internt boende ökat.
Kvalitet
Vid mätningen av öppna jämförelser 2015 identifierades att överenskommelse
med äldreomsorgen saknas och att aktuell överenskommelse med landstinget
saknades. Överenskommelse med landstinget har upprättats under 2015 och
arbete för att ta fram en överenskommelse med äldreomsorgen finns i arbetsplan för 2016.
Mätningen visar också på förbättringsområde när det gäller att göra sammanställningar på gruppnivå av klinters behov och resultat av insats. Detta ingår
också i arbetsplan för 2016.
Övriga områden
Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Ekonomi
Kostnaderna för att avhjälpa akut hemlöshet och för att personer med missbruk och beroende som är färdigbehandlade vid HVB och familjehemsvård
inte kunnat skrivas ut på grund av bostadsbrist har uppgått till 1,6 mnkr.
Kvalitet
Sedan 2014 har Kalmar kommun skapat en regelbunden uppföljning av situationen och också arbetat med att ta fram riktlinjer och rutiner för arbetet mot
hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.
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Förvaltningens egna mätningar under 2015 visar på en minskning under året av
antalet akut hemlösa och också av antalet som är placerade pga brist på bostad.
Antalet övergångsbostäder (andrahandkontrakt via socialförvaltningen) har
dock ökat något under året.
Stöd till brottsoffer

Öppna jämförelsen 2015 visar på att Kalmar kommun till stora delar uppfyller
jämförelsens indikatorer på området. De delar som indikerar förbättringsområden är systematisk uppföljning, verksamhetsstatistik, rutin för att säkra skolgången för barn i skyddat boende samt avsaknad av överenskommelser med
samverkanspartners.
Riktlinjer för arbete med våld i nära relationer är under framtagning och arbete
med att ta fram statistik är implementerat under 2015.
Gemensam verksamhet, övriga områden som omfattar familjerätt, arbetsmarknadsinsatser samt övrig vuxenvård

Ekonomi
Vakanta tjänster, effektiviseringar i nyttjandet av leasingbilar och lokaler etc. är
åtgärder som gett överskott på 0,9 mnkr inom Gemensam verksamhet.
Övriga områden visar överskott på 1,7 mnkr. Plusresultat inom familjerätten
beror framför allt på delvakanser. Inom arbetsmarknadsåtgärder har högre
intäkter än budgeterat för projektdeltagare genererat överskott. Inom övrig
vuxenvård har antalet placeringar för utredning samt stödboende av vuxna
minskat vilket reducerat kostnaderna.

Investeringsredovisning
Investeringsredovisning
Nettoinvesteringar

Budget
2015 tkr
3 900

Redovisning Avvikelse
2015 tkr
2015 tkr
4 311

-411

Investeringsbudgeten visar ett minusresultat på 0,4 mnkr. Budgeten används till nya eller anpassningar av lokaler i verksamheten. Under 2015
har budgeten utökats med 2,7 mnkr för lokalanpassning av förvaltningskontoret vid Nygatan. Orsaken till underskottet är att anpassningen av
förvaltningskontoret blev dyrare än beräknat.

Jämförande statistik
Den jämförande statistik som finns för socialnämndens verksamhet är framför
allt Kostnad per brukare (KPB) samt Öppna jämförelser.
Under året har jämförelse skett utifrån KPB. Resultatet visar att Kalmar minskat dygnskostnaderna för gruppbostäder men ligger fortfarande något över
genomsnittet. Kostnader för servicebostäder ligger Kalmar under normalnivå.
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Kostnaderna för gruppbostäder i kombination med servicebostäder visar att
Kalmar har en bra mix mellan dessa boendeformer som gör att dygnskostnaden hamnar på normalkostnad för bostad totalt sett jämfört med riket. Detta är
ett resultat av det förändringsarbete som skett inom verksamheterna.
Personlig assistans med SFB-beslut i egen regi (dvs socialförsäkringsbalken)
ligger högre än genomsnittet i KPB men har minskat kostnaden något jämfört
med 2014.
Genomsnittskostnaderna för ytterfallen inom LSS har minskat något jämfört
med tidigare år men fortfarande har Kalmar fler och dyrare ytterfall än snittet.
Insatskostnaden för Daglig verksamhet i egen regi ligger på normalkostnad och
är densamma jämfört med 2014.
Timkostnad för boendestöd ligger under genomsnittskostnaden i KPB.
Inom individ- och familjeomsorgen ligger kostnader för klienter i åldersintervallet 13-17 år samt 18-19 år över rikssnittet. Hög andel av institutionsplaceringar är en orsak till detta. Dock är medelkostnaden för extern institutionsvård
lägre än rikssnittet. Antalet ytterfall har ökat från tidigare år inom barn och
familj men det är en trend för flertalet kommuner i landet.
Inom vuxna missbruksvården är antalet ytterfall färre än snittet och medelkostnaden per brukare ligger också under normalnivån. Däremot är medelkostnaden för institutionsvården hög.
Försörjningsstödet visar en positiv utveckling och ligger lägre än normalkostnaden.
Statistik ur Öppna jämförelser (redovisas med ett års eftersläpning)
Den statistik som är kvalitetssäkrad inom öppna jämförelser är området ekonomiskt bistånd. Här följer utdrag ur statistiken. Obs uppgifterna avser 20122014 dvs årtalet i tabellen avser publiceringsåret.

Tabell 1

Tabell 2

Växjö
Kalmar
Karlskrona
Kristianstad
Halmstad
Riket
Kalmar län

BiståndsBiståndsBiståndsmottagare i
mottagare i
mottagare i
befolkningen befolkningen
befolkningen
2015
2014
2013
5,3
5,5
5,2
3,6
3,7
3,9
4,9
4,7
4,9
6,0
5,8
5,8
2,8
2,6
2,6
4,4
4,4
4,3
3,5
3,6
3,6

Växjö
Kalmar
Karlskrona
Kristianstad
Halmstad
Riket
Kalmar län

Barn i
Barn i familjer Barn i familjer
familjer med
med
med
ekonomiskt ekonomiskt
ekonomiskt
bistånd 2015 bistånd 2014 bistånd 2013
10,0
10,6
9,5
6,4
7,0
7,3
8,5
8,2
8,4
11,0
11,0
11,0
4,2
3,8
3,9
7,3
7,4
7,0
6,4
6,6
6,6

Tabell 3

Växjö
Kalmar
Karlskrona
Kristianstad
Halmstad
Riket
Kalmar län

Långvarigt Långvarigt Långvarigt
ekonomiskt ekonomiskt ekonomiskt
bistånd
bistånd
bistånd
2015
2014
2013
34,8
34,8
38,4
31,1
33,7
34,1
37,8
41,4
44,3
37,1
45,4
43,1
32,1
36,4
37,4
36,4
36,7
37,1
27,0
28,7
29,5
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Statistiken visar Kalmars utveckling inom området ekonomiskt bistånd jämfört
med övriga KKKVH-kommuner samt med riket.
Tabell 1 visar invånare, både vuxna och barn som någon gång under året mottagit ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen i kommunen.
Tabell 2 andel personer med långvarigt försörjningsstöd dvs 10-12 månader av
samtliga vuxna biståndsmottagare.
Tabell 3 visar barn som ingår i hushåll som mottagit ekonomiskt bistånd. Andel i procent av totala antalet barn i kommunen.

Personal
Personalstruktur
Vid årets slut 2015 hade Socialförvaltningen 1 140 anställda med tillsvidareanställning, vilket motsvarar 1 128 årsarbetare. Antalet tillsvidareanställda har
jämfört med samma tidpunkt år 2014 ökat med 29 personer. Antalet årsarbetare (omräknade heltider) ökade med 30 personer.
Nedanstående tabell visar antalet tillsvidareanställda och omräknade heltider
(årsarbetare) på förvaltningen för åren 2014 och 2015. Ökningen av antalet
personer på tillsvidareanställning och ava-anställning är framförallt inom verksamhetsområdet Insatser barn och familj. Nya verksamheter har startats för
ensamkommande flyktingbarn. Vad gäller ökningen av årsarbetare finns ett
samband med förvaltningens arbete med rätt till heltid. Minskningen av antalet
vikarier är till största delen inom verksamhetsområdet Insatser funktionsnedsättning. En förklaring till minskningen är bland annat ett aktivt arbete med
användningen av medarbetares resurspass.
Personal
Antal pers. TV
Antal årsarbetare
Vikarie
Ava

2015
1140
1128
87
73

2014
1111
1098
97
44

Könsfördelning
Både under 2014 och 2015 var 75 % av antalet medarbetare kvinnor. Av andelen kvinnor arbetar 40 % inom verksamhetsområdet Insatser funktionsnedsättning. Inom samma verksamhetsområde arbetar 38 % av andelen män.
Inom verksamhetsområdet Mottagning och utredning finns endast 3,5 % av
andelen män.
Könsfördelning
Andel män %
Andel kvinnor %

2015
25
75

2014
25
75

Medelålder
De tillsvidareanställdas medelålder är 44,5 år och för 2014 var den 44,6 år.
Kvinnors och mäns medelålder 2015 är lika dvs. 44,5 år. Förvaltningens anställda finns framförallt i åldersgruppen 50-59 år (322 personer). 39 % av de
anställda är över 50 år.
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Medelålder
Män
Kvinnor

2015
44,5
44,5

2014
44,7
44,5

Sysselsättningsgrad
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för förvaltningens tillsvidareanställda
är 99 %, vilken är en liten ökning jämfört med 2014 som då var 98,8 %. Förvaltningen har i flera år arbetat med ”rätt till heltid – deltid en möjlighet”.
Kvinnors sysselsättningsgrad har ökat något i jämförelse med 2014, medan
männens sysselsättningsgrad har sjunkit.
Sysselsättningsgrad
Genomsnittlig syssels.grad % tv
Män
Kvinnor

2015
99
99,1
98,9

2014
98,8
99,4
98,6

Personalomsättning
Personalomsättningen räknas som antalet tillsvidareanställda som slutat sin
anställning på egen begäran (exkl. pension och sjukersättning) och med extern
avgångsväg satt i relation till antalet snittanställda under perioden.
Med extern avgångsväg menas att den anställde inte tillträtt någon ny månadsanställning inom Kalmar kommun direkt efter avslutad tjänst.
Under 2015 slutade 36 tillsvidareanställda på egen begäran, vilket var 1 mindre
jämfört med 2014. Årets personalomsättning var 3,18 %, vilket är något högre
jämfört med 2014 då omsättningen var 3,15 %.
Personalomsättning
Externa avgångar
varav egen begäran
varav pension
varav sjukersättn.

Män
9
5
4
0

2015
Kv Totalt
46
55
31
36
13
17
2
2

Män
8
5
3
0

2014
Kv Totalt
51
59
30
35
21
24
0
0

Pension
Under 2015 slutade 17 personer med tjänstepension, vilket är 7 färre än 2014.
Av de som slutade 2015 var 76 % kvinnor och 2014 var det 88 % kvinnor.
2 personer slutade med sjukersättning som avgångsorsak.
Pensionsåldern är numera rörlig och medarbetare har möjlighet att avgå med
tjänstepension från 61 till 67 år.
Prognosen visar på en kraftig ökning redan år 2018. En topp förväntas under
2019 då totalt 22 personer går i pension vid 65 års ålder. 73 % av antalet som
går i pension 2019 arbetar med vård- och omsorgsarbete.
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Pensionsprognos
2016
Alla kön
7
Män
Kvinnor
7

2017
12
1
11

2018
19
4
15

2019 2020
22
19
7
4
15
15

Sjukfrånvaro
Socialförvaltningen har under 2015 haft som mål att minska sjukfrånvaron i
jämförelse med 2014. Totalt har dock sjukfrånvaron ökat något. Men inom
verksamhetsområdena Mottagning och Utredning och verksamhetsområde
Insatser och sysselsättning har sjukfrånvaron sjunkit i jämförelse med 2014.
Högst sjukfrånvaro 8,9 %, har verksamhetsområde Insatser missbruk och socialpsykiatri och verksamhetsområde Insatser funktionsnedsättning med 8,1 %.
Kvinnor har en högre sjukfrånvaro än männen. Det är framförallt kvinnor i
åldersgruppen 50-67 år, sysselsatta inom vård och omsorg, som har den högsta
sjukfrånvaron.
Definitionen av långtidssjukfrånvaro är här all sammanhängande sjukfrånvaro
över 59 dagar. Under 2015 svarade långtidssjukfrånvaron för 53,3 % av den
totala sjukfrånvaron, vilket är högre än 2014 (50,2 %). Den längre sjukfrånvaron är större för kvinnor än för männen.
På uppdrag av verksamhetscheferna för Insatser funktionsnedsättning och
Insatser arbete och sysselsättning startades hösten 2015 ett förbättringsteam,
vars uppgift var att komma med förslag på åtgärder för att sänka sjukfrånvaron
vid Socialförvaltningen.
Sjukfrånvaro %
Män
Kvinnor
Totalt

2015
4,6
8,4
7,4

2014
4,1
8,1
7,1

Sjukfrånvaro %
18-29 år
30-49 år
50-67 år

2015
4
6,7
9,7

2014
4,5
7,1
8,3

Sjukfrånvaro %
Gemensam
VO Mottagning o utr.
VO Ins barn o familj
VO Ins missbruk o soc.psyk
VO Ins arbete o syssels
VO Ins funktionsnedsättning

2015
5
5,4

2014
4,7
5,9

6,6
8,9
6,8
8,1

4
8,4
7,4
8,1

Sjukfrånvaro > 59 dagar
Män
Kvinnor
Totalt

2015
45,2
54,9
53,3

2014
41,6
51,7
50,2
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Framtiden
Socialnämnden står inför stora och svåra utmaningar framöver. Det stora sparbetinget på 1 % per år innebär att kostnaderna ska minska ytterligare 7 mnkr
under 2017. I dagsläget råder stor osäkerhet över hur nämnden kan uppfylla de
lagkrav som finns inom ansvarsområdet. Socialtjänsten ska ge en god vård och
omsorg och insatser med god kvalitet. I kvalitetsbegreppet ingår dimensioner
som anger att insatserna och vården ska vara kunskapsbaserad, individanpassad, säker, tillgänglig, effektiv och jämlik.
Ökade krav och förväntningar
Utvecklingen går mot allt högre krav och förväntningar på socialtjänsten. Fler
målgrupper än vad socialtjänsten traditionellt arbetat med tillkommer t ex inom
områdena våld i nära relationer, utestängning från bostadsmarknaden samt
arbetsmarknad och arbetslöshet. Ökade lagkrav och krav på lagefterlevnad
tillsammans med en stor kunskapsutveckling inom området gör att det sociala
arbetet blir mer och mer komplext. Detta leder till en högre grad av specialisering och krav på kompetensutveckling. Bra introduktioner, kompetensutveckling och tekniskt stöd kommer vara den främsta framgångsfaktorn för att
kunna rekrytera och behålla personal. Ett område där förväntningarna ökar är
krav på ökat brukarinflytande och goda resultat.
Ensamkommande flyktingbarn
En stor osäkerhetsfaktor råder när det gäller hur många ensamkommande flyktingbarn som kommer att anvisas till Kalmar under perioden 2017-2019. Beredskap måste finnas för att möta behovet oavsett om anvisningen ökar eller
minskar. Verksamheten måste planeras för att klara av en flexibilitet i mottagandet, men måste också skapa förutsättningar för en god integration för de
som redan kommit. Tillgången på bostäder och sysselsättning är två viktiga
grundförutsättningar för att integrationen ska lyckas.
Befolkningsutvecklingen
Antalet invånare har ökat med ca 1000 personer mellan 2014 och 2015. Det är
en stor ökning jämfört med de tio senaste åren då ökningen i snitt varit knappt
400 per år. Det är viktigt att beakta att befolkningsökningen påverkar omfattningen av socialtjänstens insatser. Andelen i befolkningen som har stöd och
service från socialtjänsten är ganska konstant mellan åren. Detta innebär att
befolkningsutvecklingen genererar en proportionell kostnadsökning för socialtjänstens insatser.
Bostadssituationen generellt
Socialförvaltningen har under de senast åren känt av ett betydligt ökat tryck på
efterfrågan gällande hjälp med bostadsanskaffning. Tillgången till bostäder
motsvarar inte behovet och efterfrågan, vilket leder till att det blir allt svårare
att hjälpa människor i utsatta situationer.
Trångboddhet och för låg tillgång till bostäder skapar och förvärrar sociala
problem. Det är av allra största vikt att kommunens olika förvaltningar tar ett
gemensamt grepp kring hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden
och för att skapa förutsättningar för en hållbar och differentierad bostadsmarknad i Kalmar.
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Förändrad tillämpning inom assistansersättningen
Högsta förvaltningsdomstolen meddelade 150625 en dom som innebär en delvis förändrad tillämpning inom assistansersättningen. Domen kommer att påverka kommunerna i landet både ekonomiskt och avseende planering. I korthet
säger domen att det grundläggande behovet ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade” nu bara gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar. Fram tills nu har även personer med andra funktionsnedsättningar, kunnat få beslut från Försäkringskassan utifrån samma
grundläggande behov. Socialförvaltningen ser en stor risk i att personer nu kan
få sina beslut indragna vid omprövning av beslut från Försäkringskassan.
Troliga konsekvenser av domen är att antalet ansökningar om personlig assistans eller bostad med särskild service enligt LSS kommer att öka – och därmed även kostnaderna för socialförvaltningen och Kalmar kommun. För att
motverka en ökad kostnadsutveckling kan socialförvaltningen behöva bygga ut
Bostad med särskild service enligt LSS.
Sammanfattningsvis innebär domen från Högsta förvaltningsdomstolen minskade kostnader för staten och ökade kostnader för kommunerna.
Barns psykiska hälsa
En av samhällets viktigaste uppgifter är att ge barn som föds goda förutsättningar för att få en bra uppväxt och att få utveckla de förmågor som krävs för
att leva ett gott liv. Ett tydligt budskap i de rapporter som under 2000-talet
uppmärksammat barn och ungdomars psykiska hälsa visar att den psykiska
ohälsan ökar inom gruppen. Socialstyrelsen säger att det för närvarande saknas
ett klart svar på varför den ökar men att ökningen förefaller ske inom hela
gruppen inte enbart bland barn och unga som är särskilt utsatta på grund av
belastande psykosociala faktorer som missbruk eller psykisk sjukdom hos en
förälder. Detta menar man talar för att det skett förändringar i miljöer exempelvis skolan, där de flesta ungdomar vistas eller förändringar på samhällelig
nivå som påverkar utvecklingen av den psykiska ohälsan.
Forskningen visar att det finns mycket man kan göra i olika delar av samhället
och på olika nivåer för att skapa en positiv utveckling. Det behövs såväl hälsofrämjande, förebyggande som behandlande insatser för att skapa bästa möjliga
utveckling för alla barn och unga. Rätt form av tidiga och synkroniserade insatser från samhället kan i många fall förhindra framtida psykisk ohälsa.
Förväntad volymutveckling inom område funktionsnedsättning
I Ekonomisk planering 2017-2019 är volymökningarna inom område funktionsnedsättning beräknade till 16,6 mnkr för 2017, 15,0 mnkr för 2018 samt
16,2 mnkr för 2019. Se sidan 22 för mer detaljerade uppgifter.
Eftersom förutsättningarna kan förändras under året kommer socialnämnden
att uppdatera prognosen till hösten.
Ökningen av antalet invånare förväntas generera ökade kostnader för missbruksvård och social barn- och ungdomsvård under perioden 2017-2019.
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Stora svårigheter kan uppstå i att få budget i balans om inte volymökningen
beaktas i förhållande till effektiviseringskravet att anpassa verksamheten till en
minskad budgetram på 14 mnkr för 2016 och 2017 enligt tidigare beslut. En
ekonomisk kompensation för volymökning förutsätter att socialnämnden kan
påvisa att kostnaderna utifrån 2015 års behovsnivå anpassats till redan beslutat
effektivitetskrav. Socialnämnden återkommer med mer konkreta prognoser av
volymutvecklingen inom områdena missbruk- och beroendevård och social
barn- och ungdomsvård under vårens budgetberedning.
Riskanalyser
De risker som kan identifieras för socialnämndens verksamhet och som kan
påverka socialnämndens verksamheter framöver är bl a
•
•
•
•
•
•
•
•

Svårigheter att rekrytera och kompetensförsörja
Fortsatt ökning av sjukfrånvaron
Osäkerheten i antalet anvisade ensamkommande barn och ungdomar
Tillgång till hyresrätter
Nyanländas möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden
Förändrad tillämpning av assistansersättningen
Den höga psykiska ohälsan bland både barn, unga och vuxna
Bortprioritering av förebyggande insatser och insatser med vaga lagkrav
med anledning av minskad budgetram

18 (24)

Driftredovisning per verksamhet 2015-12-31
VERKSAMHET
Funktionshinderomsorg
HÄLSO-OCH SJUKVÅRD
BOST.SÄRSK.SERV LSS VUXEN
BOST SÄRSERV LSS BARN UNG
PERS ASS ENL LSS OCH SFB
KORTTIDSVISTELSE
DAGLIG VERKSAMHET
BEMANNINGSSERVICE LSS
ÖVRIGA INSATSER ENL LSS
BOENDESTÖD, PERS M FUNKTN
KORTTIDSVÅRD (0-64 ÅR)
DAGVERKSAMHET SOL
SÄRSKILT BOENDE SOL
ÖPPEN VERKSAMHET
ÖVR INS I ORDINÄRT BOENDE
TOTALT

BUDGET
2015 tkr

BOKSLUT
2015 tkr

DIFF tkr

7 420
205 622
8 620
69 940
20 646
58 059
1 475
12 905
20 002
480
2 415
11 369
3 979
1 279
424 211

7 450
199 304
8 327
72 096
19 013
58 527
1 947
11 597
19 986
65
2 248
11 054
3 870
927
416 410

-30
6 318
293
-2 156
1 633
-468
-472
1 308
16
416
167
315
109
352
7 801

Individ- o familjeomsorg
INSTVÅRD VUXN MISSBRUKARE
INSTVÅRD BARN OCH UNGDOM
FAMILJEHEMSV VUXNA MISSBR
FAMILJEHEMSV BARN O UNGA
ÖPPNA INSATSER VUX MISSBR
ÖPPNA INSATSER BARN, UNGA
ÖVRIG VUXENVÅRD
EKONOMISKT BISTÅND
FAMILJERÄTT
FLYKTINGMOTTAGANDE
ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER
TOTALT

11 110
31 880
2 500
35 041
11 127
16 988
4 246
54 604
4 198
0
2 376
174 068

12 926
35 079
3 638
35 258
11 218
17 222
3 247
56 169
3 990
0
1 856
180 603

-1 816
-3 199
-1 138
-218
-91
-234
998
-1 565
208
0
520
-6 535

Gemensam verksamhet
NÄMNDSVERKSAMHET
MILJÖ, HÄLSA O HÅLLB UTV
ALKOHOLTILLSYN
GEMENSAMT
TOTALT

1 566
1 183
29
116 097
118 875

1 540
920
34
115 435
117 928

26
264
-5
662
947

TOTALT SOCIALNÄMNDEN

717 154

714 941

2 213
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Statistik från verksamheterna
Statistik myndighetshandläggning
Institutionsvård barn/ungdomar
Antal unika personer ej flykt/flykt
Helårsplaceringar
Antal vårddygn inkl flykt
Antal vårddygn exkl flykt
Nettokostnad per vårddygn
Nettokostnad tkr

2015
39/58
23
8139
3410
27758

Placeringar vuxna missbrukare
Obs ej övr vuxna barn och familj!
Antal personer
Antal vårddygn
Antal årsplaceringar
Nettokostnad per dygn
Nettokostnad tkr
Nettokostnad för övriga vuxna tkr (barn o familj)

2015
36
3959
11
2082
8243
659

Barn och familj
Antalet utredningar barn och familj
Antalet utredningar ensamkommande flyktingbarn
Beslut om omedelbara omhändertaganden, LVU
Ansökan om vård enligt LVU

2014
46/55
30
12222
11105
2910
32316
2014

2013
53
36
13106
2675
30225

4633
13
2521
10480
2156

2013
66
5999
16
2234
13400
2226

2015
822
242
16
11

2014
743

2013
807

40
28

34
20

LSS-handläggning o socialpsykiatri
Ansökningar enl LSS bou
Ansökningar enl LSS vuxna
Ansökningar enl SoL vuxna
Ansökningar socialpsykiatri
Förhandsbesked LSS antalet ansökningar

2015
84
195

2014
103
187
174
222
12

2013
135
152
134

Familjerätt
Utredningar om fastställande av faderskap
Samarbetssamtal
Vårdnad boende umgänge
Snabbupplysningar till domstol

2015
547
116
54
90

2014
575
97
37
80

2013

Budgetrådgivning
Antal ärenden
Varav skuldsanering

2015
205
25

2014
191
27

2013
198
30

Vuxna missbrukare
Antalet utredningar
Beslut om omhändertagande LVM
Ansökningar om LVM

2015
205
3
1

2014
232
6
3

2013
262
8
4

252

16

72
50
59
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Familjehemsplaceringar barn/ungd ej ensamk
Antalet unika personer
Jourhemsplaceringar
Släktingplaceringar
Antalet vårddygn
Antalet placeringar 31 december
Antalet månader som hushåll erhållit
försörjningsstöd inkl flykting
1 månad
2 månader
3 månader
4 månader
5 månader
6 månader
7 månader
8 månader
9 månader
10 månader
11 månader
12 månader
Summa
Antalet unika hushåll per familjetyp inkl flykting
Endast barn
Ensam kvinna med barn
Ensam kvinna utan barn
Ensam man med barn
Ensam man utan barn
Gift/sambo med barn
Gift/sambo utan barn
Summa
Utbet ekonomisk bistånd
Bruttokostnad tkr
Nettokostnad tkr
Brutto till etabl flyktingar
Finansieras genom etableringsersättning

2015
111
25
27
26577
92

2014
102
28
32
98

2013
90
12
18
31308
83

Antal
Andel
Antal
fös 2015 hsh 2014
hsh 2015
238
19,7%
299
153
12,7%
158
99
8,2%
127
88
7,3%
75
5,6%
74
67
49
75
6,2%
66
5,5%
56
50
4,1%
58
55
4,6%
56
87
7,2%
83
81
6,7%
83
147
12,2%
110
1206
100%
1228
2015
3
159
254
29
524
185
52
1206

2014
1
164
262
22
524
190
65
1228

2013
5
191
273
21
503
196
56
1245

2015
49671
46733
5890

2014
46651
44245
4423

2013
47641
44918
4458

Andel
fös 2014
24,3%
12,9%
10,3%
6,1%
6,0%
4,0%
4,6%
4,7%
4,6%
6,8%
6,8%
9,0%
100%
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Insatser barn och unga
2015

2104

2013

2015

Aquarellen
Antal inskrivna

Antal vårdygn

52

42
19/33

Pojkar/flickor
Snittbeläggning/dygn

2014

2013

Hemterapeuter
54
21/33

Pojkar/flickor

7,7

6,0

4,6

2823

2224

1687

9

11

Antal familjer

Antal familjer

66

76
63/46

80/74

64
63/46

Familjebehandlare
Antal familjer

40

Se Paletten

39

6 25/14

Bistånd/oreg.
21/38

Pojkar/flickor

27/37

Ensamkommnande flyktingbarn
Antalet mottagna

252

35

6

Paletten

Antalet anvisade

202

30

6

Antal familjer

95

53

37

varav behandling

75

53

31

Antal inskrivna i interna
boenden 1 jan

27
7

4

Pojkar/flickor

65

0

0

Multiversum

13

2

33

6

13

3

1

11

6

10

8

0

0

Antalet inskrivna under året
Antal inskrivna i interna
boenden 31 dec
Antal placerade i
konsuletnstödda familjehem
under året
Antalet placerade i interna
familjehem under året
Antal placerade i nätverkshem
under året
Antal placerade i externa HVBhem under året
Antal i ungbo under året
Antal i mobilt team under året

57/33

43/27

120

Antal ärenden
2

78

98
49/29

Pojkar/flickor

73
46/27

Familjerådgivning
Antal besök

1231

891

162

136

ATV
Aktuella under året

179

Nya under året
Barn individuellt
Pojkar/flickor
Barn i grupp
Kvinnor individuellt

10 p/8 f

Män i gruppbeh.

30
15/15

0

0

8

106

82

109

0

6

44

29

40

7

6

Kvinnor i gruppbeh
Män individuellt

18

12
3p/9f
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Insatser Missbruk och beroendevård
Smedbacken

2015

2014

2013

Antal vårddygn

2 900

2 346

2 782*

Antal inskrivna

25

20

21

Antal vårddygn

579

566

*

Antal inskrivna

42

37

11

83

419

Slussboendet (fr 26 sept 2013)

Eftervård
Antal vårddygn
Antal inskrivna
Esmeralda (t 17 sept 2013)
Antal vårddygn

581

Antal inskrivna

13

* Dygn slussboende ingår i Smedbackens 2013
Alkohol- och drogmottagning

2015

2014

Antal ärenden totalt

507

582

Antal nya ärenden

243

359

Avslutade ärenden

271

324

varav planerade

182

222

varav oplanerade

69

85

varav annan behandling

17

17

Antal män

60%

59%

Antal Kvinnor

40%

41%

Fördelning

Alkohol

63%

Droger

37%

Antal läkarbesök

96

106

Recept förutom läkarbesök

64

84

Mobilt team missbruk

2015

2014

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

60
31

35

67

varav tillsyn

29
10

10

32

varav boendestöd

5

10

10

13

varav tillsyn komb m boendestöd

13

17

10

11

varav uppsökande

1

2

5

11

Antal avslutade ärende

3

8

10

29

Gula villan/Skälby

2015

Antal ärenden

Antal deltagare

2014

2013

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

4

14

3

14

2

14
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Volymökningar 2017-2019
Bostad vuxna, LSS o SOL
2017

2018

2019

12 platser servicebostad
7 platser servicebostad samsjuklighet soc.psyk
10 boendestöd
6 platser grupp eller servicebostad
10 platser servicebostad, boende för äldre med alkoholdemens
10 boendestöd
6 servicebostadsplatser
10 boendestöd

Insatser för barn o ungdomar (Bostad barn o ungd/ korttidsvistelse/ korttidstillsyn)
2017
2-4 insatser
2018
2 insatser
2019
4 insatser
Daglig verksamhet/ sysselsättning
2017
2018
2019

15 personer
15 personer
15 personer

Personlig assistans LSS o SFB
2017
2018
2019

5 ärende
5 ärende
5 ärende

Övrigt
2017 1,0 tj hälso-och sjukvård, 1,5 ec, arbetskläder, datorer
2018 0,5 tj hälso-och sjukvård, 1 ec eller handläggare, datorer
2019 1,0 tj hälso-och sjukvård, 1 ec eller handläggare, datorer

Planering LSS, tkr

2017

2018

2019

Planering övrig verksamhet
Missbruk och beroendevård

2017

2018
x

2019

Behov enl plan
varav Bostad vuxna, LSS o SOL
varav Boendestöd
varav Insatser för barn o ungdomar
varav Daglig verksamhet o sysselsättning
varav Personlig assistans
varav Övrigt
varav Helårseffekt föregående år
Ev framflyttning av verkställighet

16 620
6 920
465
1 500
1 700
1 445
2 935
4 480
-2 825

Barn och ungdomsvård

I dagsläget ingen beräkning på kostnad för volymökning

14 990
5 111
475
1 000
1 129
1 464
1 751
4 060

16 170
2 825
480
2 000
920
1 950
2 060
5 935

x
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Separata PDF-filer:
Bilaga 1 Uppföljningsrapport verksamhetsplan (måluppföljning 2015)
Bilaga 2 Kvalitetsberättelse
Bilaga 3 Verksamhetsområdenas verksamhetsberättelser

Organisationsenhet: Socialnämnd

Period: December

År: 2015

Uppföljningsrapport
verksamhetsplan
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FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN
I kommunallagens bestämmelser står skrivet att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på lång och kort
sikt. Varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som vi själva beslutar om och som vi själva konsumerar,
samt att gjorda investeringar ska kunna återbetalas. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget
2015 och ekonomisk planering för 2016-2017, sid 6-7.
Kommentar

Socialnämndens prognos inför årsbokslutet visar på ett nollresultat. Samtliga enheter har arbetat hårt för att klara budget.
Befolkningsutvecklingen i Kalmar kommun leder till ökade kostander för såväl försörjningsstöd som övriga insatser. Ökning av LSS
insatser får nämnden kompensation för medan motsvarande kostnadsökningar inom övriga områden inte kostnadskompenserats
utan har kompenserats via effektiviseringar. Omfattande effektiviseringar har skett framför allt inom LSS-verksamheterna vilket
kompenserat kostnadsökningar inom övriga verksamheter.

Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.
X

Nämndsmål - Försörjningsstöd
Antalet män och kvinnor med långvarigt och mycket långvarigt försörjningsstöd minskar under 2015.
Kommentar
Antalet hushåll totalt som får försörjningsstöd ökar under 2015, denna ökning motsvaras av den befolkningsökning som skett under
året. Ökningen avser i huvudsak ensamhushåll. Andelen hushåll av alla hushåll i kommunen som uppbär försörjningsstöd i Kalmar
kommun har minskat för varje år sedan 2010 till 2014. Under åren 2011 till 2014 har andelen långvariga och mycket långvariga
försörjningsstöd stadigt minskat i Kalmar kommun. För 2015 ökar andelen långvariga försörjningsstöd och även antalet långvariga
försörjningsstöd ökar. En förklaring till ökningen är de försörjningsstöd som utbetalas till personer med livslång
sjukdom/funktionsnedsättning som inte har rätt till sjukersättning och som därför kommer att vara beroende av försörjningsstöd fram
till 65 års ålder. Denna grupp har socialförvaltningen ingen möjlighet att påverka, endast en förändrad lagstiftning skulle kunna
påverka denna faktor. Större fokus bör läggas framåt på att sätta mål för att minska den grupp som uppbär försörjningsstöd på
grund av arbetslöshet.
X

Nämndsmål - Gruppbostad vuxen LSS
För 2015 ligger socialförvaltningens kostnader för bostad med särskild service i form av gruppbostad för vuxna enligt LSS i nivå
med genomsnittskostnaderna i Kostnad per brukare för 2014.
Kommentar
I jämförelsen kostnad per brukare 2015 (2014 års siffror) har Kalmar förbättrat sin position och ligger nu nära
genomsnittskostnaden. Vid jämförelse av sammanslagna kostnader för servicebostad och gruppbostad ligger Kalmars
dygnskostnad under genomsnittskostnaden. För 2015 visar prognosen på ytterligare förbättring. Exakt mätning för 2015 kan inte
ske förrän årsbokslutet är klart.
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FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR
Under de senaste åren har flera tydliga steg tagits när det gäller klimat och miljöarbetet. Kalmar ska fortsätta ligga i framkant och
vårt arbete ska präglas av konkreta insatser som ger effekt både på kort och på lång sikt. Uttalanden: Kalmar kommun uttalar att vi
är positiva till att KSRR är minoritetsdelägare i eventuella nya biogasanläggningar. Kalmar kommun uttalar att vi är positiva till att
KSRR tar ledning och ansvar för att etablera ett Miljöteknikforum. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan
med budget 2015 och ekonomisk planering för 2016-2017, sid 8-9.
Kommentar

Socialförvaltningens bedömning är att de aktiviteter som pågår inom förvaltningen bidrar till måluppfyllelsen och att trenden bedöms
som positiv. Under 2015 har flertalet av förvaltningens medarbetare deltagit i den kommunövergripande miljöutbildning och samtliga
enheter har i uppgift att skapa aktiviteter för att på enhetsnivå påverka sina miljöaspekter.

Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun
Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030.
X

Nämndsmål - Yttre miljöarbete
Alla enheter har utifrån sina miljöaspekter formulerat mål för det yttre miljöarbetet under 2015.
Kommentar
De flesta enheter har under året genomfört den kommungemensamma miljöutbildningen och efter detta skapat aktiviteter utifrån
enhetens miljöaspekter.

Fullmäktigemål - Cykeltrafiken
Cykeltrafiken ska årligen öka.

Fullmäktigemål - Kollektivtrafik
Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka.

Fullmäktigemål - Ekologisk eller närproducerad mat
Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år 2020.
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FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR
Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar,
inflyttare och satsningar på infrastruktur. Kalmar är idag ett av Sveriges mest attraktiva besöksmål och vi fortsätter att utveckla
detta. Men attraktiviteten ska också finnas i vardagen. För det behöver vi bra och varierade bostäder och en väl utbyggd
infrastruktur i hela vår region. Vi ska fortsätta att erbjuda ett rikt kultur- och fritidsutbud och vi utvecklar att vi redan är ett spännande
besöksmål. Vi berättar gärna om allt bra vi gör och allt det positiva om Kalmar. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i
Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för 2016-2017, sid 11-15.
Kommentar

Ett kommunövergripande samarbete för att minska hemlösheten i Kalmar är initierat. Att möjliggöra bostäder för alla är ett
gemensamt ansvar för kommunen där socialnämnden utgör en begränsad men viktig del av de aktiva parterna i
bostadsplaneringen. En god kvalité i socialförvaltningens verksamheter bidrar till ett attraktivt Kalmar. Socialförvaltningens
områdesarbete i Oxhagen, Berga och Norrliden bidrar till ökade förutsättningar för integration och ökat utbud av kultur och
fritidsaktiviteter i dessa områden.

Fullmäktigemål - Bostadsplanering
Kalmar ska planera för minst 300 bostäder årligen, varav 100 villatomter.
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FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN
I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att
kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Den
fattigdom som drabbar barn ska med alla tillgängliga medel speciellt bekämpas. Varje barn och elev i Kalmar kommun ska utvecklas
allsidigt, såväl socialt och emotionellt som kunskapsmässigt. Våra förskolor och skolor ska hålla en hög kvalitet. Fokusområdets
text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för 2016-2017, sid 17-19.
Kommentar

Socialnämndens huvuduppdrag inryms inom fokusområdet Hög kvalitet i välfärden. Merparten av socialnämndens nämndsmål
svarar upp mot fokusområdets rubricering men ryms inte i fullmäktigmålen som är för detaljerade. Socialnämnden arbetar med
generella åtgärder och riktade insatser inom välfärdsområdet. Nämnden arbetar exempelvis för att kvinnor inom socialpsykiatrin ska
ha en högre grad av sysselsättning vid mätning i oktober 2015. Likaså ska de individuella placeringarna inom daglig verksamhet och
sysselsättning under 2015. Ett omfattande förebyggande arbete pågår inom socialnämnden i utvalda bostadsområden i Kalmar. En
mängd aktiviteter är planerade och ett stort antal genomförs kontinuerligt under året i de olika områdena, såsom caféverksamhet,
spontan fotboll, föreningsbildningar, cykelträning för utlandsfödda kvinnor mm. Insatserna sker i nära samarbete med föreningsliv,
frivilliga, kyrkan, privata aktörer, hyresgästförening mfl. Socialnämnden arbetar för att förbättra tidig upptäckt av alkohol- och
drogvanor samt våld i nära relationer i utredningsarbetet. Genom samarbete med andra huvudmän bidrar socialnämnden till att
förbättra samordningen av olika insatser.

Fullmäktigemål - Förebyggande insatser bland barn och ungdomar
Barn och ungas bruk av tobak, alkohol, dopingpreparat och narkotika ska minska. Bruket av droger ska aktivt bekämpas på alla
nivåer men speciellt fokus ska riktas på förebyggande insatser bland barn och ungdomar.
X

Nämndsmål - Särskilt förebyggande - Trygg ute
Socialförvaltningen arbetar med särskilt förebyggande arbete för områdena Norrliden, Berga och Oxhagen. Indikatorn Trygg ute sen
kväll i polisens trygghetsundersökning ska vara högst 2 i mätningen 2016.
Kommentar
Ett stort antal aktiviteter har genomförts under året i områdena Berga, Norrliden och Oxhagen såväl under sommaren som under
övriga året. Satsningen på gemensamhetslokalen i samverkan med NBV och LW fastigheter har lett till en kontinuerlig verksamhet
med flera aktiviteter varje vecka. En särskild satsning på arbetsmarknadsinsatser har genomförts i Berga. Målet kan inte utvärderas
förrän polisens trygghetsundersökning publiceras 2016.
X

Nämndsmål - Särskilt förbyggande - Oro för överfall och
misshandel
Socialförvaltningen arbetar med särskilt förebyggande arbete för områdena Norrliden, Berga och Oxhagen. Indikatorn Oro för
överfall och misshandel i polisens trygghetsundersökning ska vara högst 2 i mätningen 2016.
Kommentar
Ett stort antal aktiviteter har genomförts under året i områdena Berga, Norrliden och Oxhagen såväl under sommaren som under
övriga året. Satsningen på gemensamhetslokalen i samverkan med NBV och LW fastigheter har lett till en kontinuerlig verksamhet
med flera aktiviteter varje vecka. En särskild satsning på arbetsmarknadsinsatser har genomförts i Berga. Målet kan inte utvärderas
förrän polisens trygghetsundersökning publiceras 2016
X

Nämndsmål - CAN undersökning alkohol
Andelen alkoholkonsumenter, i CAN undersökningen, i åk 2 på gymnasiet minskar från 85% till 77% för pojkar och från 84 % till
77% för flickor jämfört med 2013.
Kommentar
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Andelen alkoholkonsumenter, dvs elever som svarar att de någon gång druckit alkohol i åk 2 på gymnasiet har minskat för pojkar
från 85 till 77 % men har tyvärr bara minskat med 1% till 83% för flickor. Det är stora skillnader mellan de olika gymnasieskolorna.
X

Nämndsmål - CAN undersökning narkotika
Andelen ungdomar, i CAN undersökningen, i åk 2 på gymnasiet som någon gång använt narkotika minskar från 11 % till 8% för
pojkar och från 8% till 5% för flickor jämfört med 2013.
Kommentar
Andelen i gymnasiets åk 2 som någon gång provat narkotika ökar och ligger nu på 12% för pojkar och på 9 % för flickor.
X

Nämndsmål - CAN undersökning rökning
Andelen dagliga rökare, i CAN undersökningen, i åk 9 minskar från 16 % till 11 % för flickor och från 9 % till 5 % för pojkar jämfört
med 2013.
Kommentar
Andelen rökare i åk 9, röker varje eller nästan varje dag, har minskat till 3% för pojkar och 4% för flickor. Andelen som röker
dagligen och/eller ibland ligger på 10% för pojkar och 9% för flickor.

Fullmäktigemål - Bästa skolkommun
Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner.

Uppdrag - Förebyggande sociala insatser

Pågående

Socialnämnden får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, Södermöre kommundelsnämnd och Kalmarsunds
gymnasieförbund, forma en gemensam grupp som särskilt ska fokusera på förebyggande sociala insatser i utsatta bostadsområden.
Kommentar
Delrapport muntligt i oktober. Skriftlig delrapport ej klar ännu. Arbetsgruppen kommer att omformeras inför fortsatt arbete 2016.

Uppdrag - Drogpolitiskt program

Pågående

Socialnämnden får i uppdrag att ta fram ett nytt drogpolitiskt program med särskilt fokus på ungdomars användning av narkotika.
Kommentar
Förslag till drogpolitiskt program framtaget. Ska på remiss till förvaltningarna januari 2016.
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FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET OCH MEDARBETARE
Kalmar kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme. Vi ska attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och även
avveckla personal för ett hållbart arbetsliv. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs och känner sig delaktiga. För att
klara av detta behöver vi samverka inom kommunen och samarbeta externt med andra kommuner för att utveckla kompetensen och
organisationen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering
2016-2017, sid 20-22.
Kommentar

Socialnämnden erbjuder rätt till heltid till samtliga medarbetare. Arbete pågår för att kunna öka antalet praktikplatser inom
socialförvaltningen för de som har behov. Sjukfrånvaron är fortsatt hög generellt i förvaltningen men skiftar mellan olika
verksamheter. Ett förbättringsteam har arbetat under året för att ta fram förslag till åtgärder för att minska sjukfrånvaron dessa
kommer att tas med i planeringen för 2016.

Fullmäktigemål - Rätt till heltid
Vid utgången av 2016 ska rätten till heltid (önskad sysselsättningsgrad) vara genomförd på nämnder och bolag. Arbetet ska ske
inom befintliga budgetramar.
Kommentar
Rätten till heltid gäller vid Socialförvaltningen.

Fullmäktigemål - Praktikplatser
Kalmar kommun ska till utrikes födda årligen erbjuda cirka 150 praktikplatser.

Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet
Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad.
X

Nämndsmål - Fastställd jämställdhetsplan
I november 2015 finns en fastställd jämställdhetsplan för socialnämndens område.
Kommentar
På grund av hög arbetsbelastning har jämställdhetsplanen inte blivit klar. Arbetet är i stort sett slutfört men är inte redovisat för
nämnden ännu.

Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron
Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag.
X

Nämndsmål - Minskning av ackumulerad sjukfrånvaro
Den ackumulerade sjukfrånvaron i % av arbetad tid ska minska under 2015 jämfört med 2014.
Kommentar
Den ackumulerade sjukfrånvaron under året har varit högre jämfört med tidigare år om man ser på hela förvaltningen, ca 1% högre
jämfört med 2014. För verksamhetsområdena Mottagning och utredning och Arbete och sysselsättning uppnås målet med minskad
sjukskrivning. Störst skillnad syns inom verksamhetsområde insatser barn och familj där sjukskrivningarna ökat mest men från en
låg nivå 2014. Verksamhetsområde insatser funktionsnedsättning och verksamhetsområde insatser missbruk och socialpsykiatri har
ökat något under året och ligger över 8% sjukfrånvaro. Förvaltningen har under året arbetat med ett förbättringsteam som har
förslagit olika åtgärder som kommer att lyftas in i planeringen för 2016.

Uppdrag - Välfärdsbokslutet
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I årsrapporten ska respektive nämnd redovisa hur man använder välfärdsbokslutet i verksamheten. Samverkan och samarbete kring
åtgärder måste fördjupas. Både internt inom Kalmar kommun och externt.
Kommentar
Välfärdsbokslutet ingår som en del av analysunderlaget som förvaltningen tar fram inför arbete med mål och uppdrag som görs
årligen i september.

Uppdrag - Service och bemötande

Genomförd

Alla nämnder får i uppdrag att genomföra aktiviteter för att ytterligare förbättra service- och bemötandefrågor.
Kommentar
Socialförvaltningen har inför e-tjänst för försörjningsstöd vilket innebär bättre service. Utbildning i synpunkts och avvikelsehantering
har genomförts för enhetschefer. En planering har gjorts för skapande av basutbildning för personal inom område
funktionsnedsättning där en ingående del är värdegrund inklusive bemötande samt kunskap om olika funktionsnedsättningar.
Utbildning i anhörigstöd har genomförts för all personal. Under 2015 har en stor utbildningssatsning gjorts kring
genomförandeplanering där delaktighet och bemötande är centrala delar. Inför 2016 planeras arbete enligt delaktighetsmodellen för
brukare inom område funktionsnedsättning.

User: inmo002, Printdate: 2016-01-07 15:24

8

EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER
Här kan förvaltningar och bolag lägga in egna mål och aktiviteter som man vill följa upp, utan koppling till kommunfullmäktiges
fokusområden och mål.

Socialnämndens egna mål
Under denna rubrik lägger socialnämnden in sina nämndsmål som inte är kopplade till fullmäktigemålen.
X

Nämndsmål - Barnavårdsutredningar - alkohol- och
drogvanor

Trend ej angiven

I alla barnavårdsutredningar ska det särskilt framgå att frågor om barnets egna alkohol- och drogvanor har utretts.
Kommentar
Detta mål strider mot utredningsprinciperna i BBiC och kommer därför att tas bort 2016. För alla ärenden där det är relevant att
utreda barnets egna alkohol- och drogvanor, ska frågor om detta ställas i utredningen. Det finns inga indikationer på att detta inte
skulle genomföras.
X

Nämndsmål - Månadsuppföljningar utifrån fastställda
indikatorer
Samtliga enheter arbetar vid slutet av 2015 kontinuerligt med månadsuppföljningar utifrån fastställda indikatorer. Indikatorerna ska
där det är möjligt vara könsuppdelade.
Kommentar
Arbetet med månadsuppföljningar har utvecklats under året med månadsvisa rapporter till socialnämnden. Såväl antalet indikatorer
som arbetet med indikatorerna på enheterna behöver utvecklas vidare under 2016.
X

Nämndsmål - Introduktion enligt kommungemensam
riktlinje

Trend ej angiven

Samtliga nyanställda medarbetare under 2015 har fått introduktion enligt den kommungemensamma riktlinjen.
X

Nämndsmål - Sysselsättning kvinnor - socialpsykiatrin

Trend ej angiven

Andel kvinnor som har insats inom socialpsykiatrin och som har sysselsättning är högre i oktober 2015 jämfört med den
kartläggning som genomfördes 2013.
Kommentar
Totalt sett för målgruppen har sysselsättningen ökat med 2% sedan 2013 från 42% till 44%. Under 2015 har ett projekt pågått för att
öka sysselsättningen hos målgruppen. 26 kvinnor har deltagit i projektet. 13 av dessa har idag någon form av sysselsättning, för 8
pågår fortfarande kartläggning. Endast 3 kvinnor har avslutat projektet utan att finna någon form av sysselsättning.
X

Nämndsmål - Sysselsättning - Daglig verksamhet
Andelen brukare, kvinnor och män, inom daglig verksamhet och sysselsättning som under 2015 får en anställning på öppna
arbetsmarknaden är högre än 2014.
X
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Nämndsmål - Sysselsättning - individuell placering

Trend ej angiven

Andelen brukare, män och kvinnor, inom daglig verksamhet och sysselsättning som under 2015 får en individuell placering är högre
än 2014.
X

Nämndsmål - Bistånd öppenvård missbruk
Andelen biståndsbedömda insatser inom öppenvård missbruk och beroende uppgår till 50 % av utförda insatser 31 december 2015.
Kommentar
Missbruksriktlinjen beslutades av nämnden i september. Därefter har implementering startat, med biståndsbeslut för insatser som
inte är råd och stöd. Måluppfyllelse kommer inte att nås förrän under 2016.
X

Nämndsmål - Införande av metod - missbruk

Trend ej angiven

Under 2015 införs en metod för uppföljning inom missbruksvården.
Kommentar
Arbetet med ASI-net och UBÅT ingår numera i det rutinmässiga arbetet inom Utredning Vuxen. Däremot har bedömningen gjorts att
ASI-utredningar vid ansökningar om öppenvårdsinsats, via Mottagning Barn och vuxen, skulle vara alltför omfattande
utredningsarbete sett till ansökningarnas orsaker. Utifrån detta ställningstagande, bedöms därför målet vara helt uppfyllt.
X

Nämndsmål - Verksamhetsbeskrivning - bemötande
anhöriga

Trend ej angiven

Alla enheter som arbetar med personer med funktionsnedsättning har i sin verksamhetsbeskrivning formulerat hur anhöriga ska
bemötas och introduceras.
X

Nämndsmål - Barnavårdsutredningar - våld i nära
relationer
I alla barnavårdsutredningar ska det särskilt framgå att det har utretts om barnet har utsatts för, eller bevittnat, våld i nära relationer.
Kommentar
Detta mål strider mot utredningsprinciperna i BBiC och kommer därför att tas bort 2016. För alla ärenden där det är relevant att
utreda våld i nära relationer, ska frågor om detta ställas i utredningen. Det finns inga indikationer på att detta inte skulle genomföras.
X

Nämndsmål - Planering vårdnadshavare
Alla barn och unga som är placerade enligt SoL/LVU eller har beslut om bostad för barn och ungdom enligt LSS har en planering för
hur vi arbetar med vårdnadshavare under placeringstiden.
Kommentar
I vissa barn- och ungdomsärenden finns en tydlig planering för hur arbetet med rehabilitering av hemmiljön ska genomföras, under
tiden barnet/den unge är placerad. Tyvärr gäller dock detta i dagsläget långt ifrån samtliga ärenden. Fortsatt implementering av
detta tankesätt krävs därför under 2016.
X
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Nämndsmål - Hemlöshet situation 2
Alla kvinnor och män som har en placering via socialtjänsten och befinner sig i situation 2 (Socialstyrelsens definition vid hemlöshet)
har ett boende ordnat före utskrivning.
Kommentar
I de mätningar som görs kvartalsvis kan ingen säker förändring ses. Mätningen efter kvartal 3 visar på en liten minskning men det är
osäkert om detta är en tillfällig förändring eller en trend. Under 2015 har riktlinjer för kort- och långsiktiga boendelösningar saknats.
Det råder dessutom en stor brist på tillgängliga lägenheter. Kontinuerlig uppföljning sker av alla HVB-placeringar och av planering
för utskrivning. Det förekommer fortfarande att personer tvingas kvarstanna i HVB-hem, trots att det inte föreligger
behandlingsmässiga skäl för detta, eftersom lämpligt boendealternativ på hemmaplan saknas. Av bland annat dessa anledningar,
har det varit omöjligt att nå full måluppfyllelse.
X

Nämndsmål - Inför placering - Samordnad individuell
plan (SIP)
Inför placering SoL/LVU eller beslut om bostad för barn och ungdom enligt LSS, ska alla barn och unga som har eller har behov av
kontakt med BUP eller barnhabiliteteringen ha en samordnad individuell plan, SIP.
Kommentar
Arbetet med att implementera SIP har lett till att många barn får en samordnad planering vid placering. Tyvärr gäller dock detta i
dagsläget inte samtliga barn. Olika enheter har nått olika långt i metodutvecklingen, gällande arbete med SIP, och fortsatt
implementering krävs under 2016.
X

Nämndsmål - E-tjänst för försörjningsstöd

Trend ej angiven

Senast december 2015 är e-tjänst för försörjningsstöd infört.
Kommentar
Fr o m januari 2016 kommer samtliga biståndstagare för försörjningsstöd att kunna erbjudas tillgång till webbtjänsten "Mina Sidor",
där de bland annat kan se när en utbetalning är bokad och läsa beslutsunderlaget från handläggaren. Ambitionen är att under
kommande år även kunna införa en digital ansökningsmetod för försörjningsstöd.
X

Nämndsmål - SMADIT
Minst 15% av förare, kvinnor och män, boende i Kalmar kommun misstänkta för rattfylleri och/eller drograttfylleri har påbörjat
behandling genom SMADIT.
Kommentar
Det inkommer inte klienter via SMADIT i tillräcklig omfattning, pga sekretessregler från polisen. Det måste alltid finnas ett
medgivande som bygger på att polisen har möjlighet att motivera till att skicka vidare till kommunen. Drygt 10% av de som är
misstänkta för fylleri tackar ja och påbörjar behandling.
X

Nämndsmål - Placerade barn- Samordnad individuell
plan (SIP)
Alla placerade barn och unga enligt SoL/LVU eller barn och unga med beslut om bostad för barn och ungdom enligt LSS som har
eller har behov av kontakt med BUP eller Barnhabiliteringen, ska ha en samordnad individuell plan, SIP senast 2015-09-30.
Kommentar
Arbetet med att implementera SIP har lett till att många barn får en samordnad planering vid placering. Tyvärr gäller dock detta i
dagsläget inte samtliga barn. Olika enheter har nått olika långt i metodutvecklingen, gällande arbete med SIP, och fortsatt
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implementering krävs under 2016.
X

Nämndsmål - Hemlöshet situation 1
Kvinnor och män som har kontakt med socialtjänsten finns inom situation 1 (Socialstyrelsens definition vid hemlöshet) maximalt en
månad.
Kommentar
Antalet återrapporterade akut hemlösa, dvs de som varit akut hemlösa i mer än en månad, minskar under året 2015 från ett 20 tal
per månad i slutet av 2014 och början av 2015 till mellan 5 och 10 personer sista halvåret 2015. Bristen på bostäder gör att problem
kvarstår trots ett intensivt arbete på mottagningen. Riktlinjer för kort och långsiktiga boendelösningar som arbetats fram under året
behöver antas för att arbetet ska bli effektivare.
X

Nämndsmål - Kunskap om uppsökande och
förebyggande arbete
Samtliga medarbetare inom förvaltningen har kunskap om sin/förvaltningens roll i det uppsökande och förebyggande arbetet.
Kommentar
Aktiviteterna har inte kommit igång som planerat kring detta mål då förvaltningen varit hårt ansträngd under hösten 2015. Under året
har dock aktiviteter som påverkar målet skett i form av utveckling av förebyggande teamets arbete, fastställande av riktlinjer för
missbruksvården och arbete med riktlinjer för arbetet med bostäder och hemlöshet.
X

Nämndsmål - Avvikelser
Antalet rapporterade avvikelser ökar vid samtliga enheter under 2015.
Kommentar
Syftet med målet är att få till en väl fungerande avvikelsehantering för att minska antalet klagomål och lex Sarah rapporter. Antalet
avvikelse har ökat på förvaltningen från 29 avvikelser 2014 till 95 avvikelser 2015. Antalet klagomål har minskat något från 69 till 61
och antalet Lex Sarah rapporter har minskat från 38 stycken 2014 till 15 stycken 2015. Samtliga verksamhetsområden har ökat sin
avvikelserapportering men det är verksamhetsområde mottagning och utredning som står för den största ökningen. Vo mottagning
och utredning uppnår målet med att samtliga enheter ökat sin avvikelserapportering. I övriga verksamhetsområden finns enheter
som inte rapporterat några avvikelser alls.
X

Nämndsmål - Genomförandeplan
Alla brukare, såväl män som kvinnor, flickor som pojkar, har en genomförandeplan som används i det dagliga arbetet där brukaren
varit delaktig och där planen följts upp minst en gång per år.
Kommentar
Under 2015 har omfattande insatser gjorts såväl för att skapa rutiner och implementering av rutiner för genomförandeplanering,
detta är klart för stora delar av verksamheten men fastställda rutiner saknas för försörjningsstöd och för barn och ungdomsvården
och arbetet fortsätter under 2016. En omfattande utbildningsinsats har gjorts inom funktionshinderområdet för att all personal skall
kunna genomföra genomförandeplanering med god kvalité. Även detta arbete fortsätter 2016 med vidareutbildning av
dokumentationsansvariga, med utbildning av nyanställda enligt plan för basutbildning. I planeringen framåt ingår också förändringar
av verksamhetssystemet för att skapa en användarvänligare miljö men detta är avhängigt av när socialstyrelsen blir klar med
riktlinjer för detta arbete.
X
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Nämndsmål - Alkoholtillstånd - bemötande

Trend ej angiven

Samtliga arrangörer för tillfälliga arrangemang till allmänheten som är föremål för alkoholtillstånd upplever ett bra och professionellt
bemötande.
Aktivitet

Ansvarig

Status

Aktivitet - Möte med sökande

Cecilia Frid

Genomförd
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Enkät genomförd till samtliga tillståndhavare vid
tillfälliga arrangemang.
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FOKUSOMRÅDE - KVALITETSMÄTNINGAR OCH
HANDLINGSPLANER
Här läggs de handlingsplaner in som tagits fram baserat på olika kvalitetsmätningar.

Socialnämndens handlingsplaner
Under denna rubrik läggs socialnämndens handlingsplaner baserat på olika kvalitetsmätningar in.
X

Kvalitetsmätning - Öppna jämförelser missbruks- och
beroendevården 2015
Några övergripande resultat för 2015 För sjunde gången redovisas öppna jämförelser av missbruks- och beroendevården.
Jämförelserna omfattar 41 indikatorer för kommunernas socialtjänst, 11 för landstingens beroendevård och 38 indikatorer för
gemensamt drivna beroendemottagningar.
Kommentar
Lokal överenskommelse har framtagits i regional samordnande grupp. Det har funnits brukarmedverkan på innehållet. En
inspirationsdag för deltagare i länets lokala grupper har hållits, för att arbetet utifrån de lokala överenskommelserna ska komma
igång/förbättras.
X

Kvalitetsmätning - Öppna jämförelser stöd till personer
med psykisk funktionsnedsättning
Andelen kommuner som under 2014 använt resultaten från en brukarundersökning för att utveckla verksamheten har minskat.
Däremot har andra former av brukarinflytande ökat, såsom brukarinflytandesamordnare (BISAM), råd för funktionshinderfrågor och
brukarrevision. Kalmar kommun gjorde 2014 brukarundersökningar samt har råd för funktionshinderfrågor men saknar
brukarinflytesamordnare samt har inte gjort brukarrevisioner.
Kommentar
Överenskommelse med äldreomsorgen initierad och arbetet påbörjat.
Aktivitet

Ansvarig

Status

Psykisk funktionsnedsättning Intern samordning med
äldreomsorgen

Cecilia Frid

Pågående

Färdigställandegrad

Kommentar
Dialog pågår med omsorgsförvaltningen kring olika
gränsdragningsfrågor. Pågende arbete med förändring
av reglemente påverkar processen.

X

Kvalitetsmätning - Öppna jämförelser stöd till personer
med funktionsnedsättning inom LSS
Den totala andel beslut om LSS-insatser som följs upp inom ett år har ökat sedan förra året. Kalmar kommun följer upp en lägre
andel beslut om bostad med särskild service, ledsagarservice och daglig verksamhet varje år, än jämförelsekommunerna och riket i
genomsnitt.
Kommentar
Uppdrag för förbättring av hemsidan pågår. Överenskommelse med äldreomsorgen initierat och arbete påbörjat. En satsning på att
öka antalet LSS beslut som följs upp kommer att göras under 2016.
Aktivitet

Ansvarig

Status

Funktionsnedsättning - Intern
samordning med Äldreomsorge
n

Cecilia Frid

Pågående
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Kommentar
Dialog pågår med omsorgsförvaltningen kring olika
gränsdragningsfrågor. Pågende arbete med förändring
av reglemente påverkar processen.
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Aktivitet

Ansvarig

Status

Färdigställandegrad

Kommentar

Funktionsnedsättning - Info i
lättläst format på kommunens
webplats

Cecilia Frid

Pågående

Redovisning av uppdrag sker till förvaltningschefen i
januari. Uppdragstagare Andreas Fogelström
(kommunikatör).

Funktionsnedsättning - Info
som textfil på kommunens
webplats

Cecilia Frid

Pågående

Redovisning av uppdrag sker till förvaltningschefen i
januari. Uppdragstagare Andreas Fogelström
(kommunikatör).

X

Kvalitetsmätning - Öppna jämförelser social barn- och
ungdomsvård 2014
Öppna jämförelser av socialtjänstens barn- och ungdomsvård bygger på enkäter till samtliga kommuner samt officiell statistik. Det är
femte gången som undersökningen presenteras. Systematisk uppföljning ett tydligt utvecklingsområde för kommunerna. Det är
nödvändigt att resultaten bedöms och analyseras.
Kommentar
Överenskommelsen med BUP kommer att revideras via länsgemensam ledning för samverkan. Under hösten 2015 har SKL tagit
fram en nationell handlingsplan för sociala barn och ungdomsvården. Denna ska arbetas med på såväl regional som lokal nivå och
arbetet kommer att integreras med de synpunkter som framkom vid nationella samordnarens besök i Kalmar kommun hösten 2015.
Aktivitet

Ansvarig

Status

Barn- och ungdomsvården Samverkan BUP

Cecilia Frid

Genomförd

Färdigställandegrad

Kommentar
Arbete initierat i länsgemensam samverkan.

X

Kvalitetsmätning - Öppna jämförelser stöd till brottsoffer
2015
För fjärde gången redovisar Socialstyrelsen öppna jämförelser av kommunernas stöd till brottsoffer vid våld i nära relationer. Fokus
är stödet till vuxna och barn utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående samt barn som bevittnat våld eller andra övergrepp
av eller mot närstående.
Kommentar
Förslag till rutiner och registrering av våldsärenden framtaget, implementering påbörjas 2016.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Cecilia Frid
0480-453891

2015-12-03

SN 2015/0531.03.01

Socialnämnden

Verksamhetsplan och internbudget 2016
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta förslag till verksamhetsplan och internbudget
för 2016.
Bakgrund
Socialnämnden ska fastställa en verksamhetsplan för 2016 som omfattar både
mål, prioriterade uppdrag och internbudget.
Utgångspunkten för verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges ”Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018”, samt de identifierade
utmaningar socialnämnden har för att möta de förändringar i lagar och krav,
förordningar, nationella riktlinjer och mål som reglerar socialnämndens ansvarsområde. Även de krav på förbättringar som framkommit i det interna och
externa kvalitetsarbetet och i olika jämförelsestudier såsom Öppna jämförelser
och Kostnad per brukare utgör också en grund för de särskilda prioriteringar
som lyfts fram i planen. Verksamheten ska hålla en god kvalitet och bedrivas
på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Cecilia Frid
Socialchef
Bilagor
1. Verksamhetsplan och internbudget 2016
2. Ekonomisk sammanställning per verksamhet skickas separat
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Bakgrund
Socialnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har inom socialtjänsten avseende individ och familjeomsorg och stöd och service till personer med
omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. Socialnämnden ansvarar
också för ensamkommande flyktingbarn, tillstånd och tillsyn för alkohol och
tobak samt kontroll av receptfria läkemedel.
Utgångspunkten för verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges ”Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018”, samt de identifierade
utmaningar socialnämnden har för att möta de förändringar i lagar och krav,
förordningar, nationella riktlinjer och mål som reglerar socialnämndens ansvarsområde. Även de krav på förbättringar som framkommit i det interna och
externa kvalitetsarbetet och i olika jämförelsestudier såsom Öppna jämförelser
och Kostnad per brukare utgör också en grund för de särskilda prioriteringar
som lyfts fram i planen. Verksamheten ska hålla en god kvalitet och bedrivas
på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.
Allt arbete ska präglas av socialförvaltningens värdeord helhetssyn, respekt och
engagemang. Värdeorden har sin utgångspunkt i Kalmar kommuns värdegrund
”Vi möter dig med respekt och engagemang. Vi finns här för dig”. Dessa värderingar ska
finnas med i såväl mötet med medborgare som samarbetspartners och kollegor
emellan.
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Socialnämndens budgetförutsättningar
Kalmar kommun står, i likhet med övriga kommunsektorn, inför en situation
med ansträngda ekonomiska förutsättningar. För att kommunen ska klara de
finansiella målen har därför sparbeting lagts ut på samtliga nämnder. För socialnämnden innebär det att budgetramen minskas med totalt 29,4 mnkr från
2014 till 2017. Kommunfullmäktige har fastlagt: Vid konflikt mellan anslag
och verksamhetsvolym gäller anslag. Ekonomin utgör alltså gräns för verksamhetens omfattning. Detta ställer stora krav på att alla verksamheter ska
bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt samtidigt som lagkrav
och kvalitet måste beaktas.
Budgetram för 2016
Driftbudgetramen som kommunfullmäktige tilldelat socialnämnden för 2016 är
på totalt 709,6 mkr. Budgetramen har minskats med 4,9 mkr jämfört med
2015. Volymökningar inom funktionshinderomsorgen är inte inräknade i budgetramen då dessa from 2016 finns i en kommuncentral pott.
Driftbudget
Kompensation kostnadsökning löner Soc
Kompensation kostnadsökning löner LSS
Förebyggande insatser i soc utsatta omr.
Stabil ekonomi
Utökad budgetram LSS beräknad till 10,9 mnkr
Total ram
Investeringsbudget
Inventarier/lokalanpassningar i verksamheten






2016
544
1261
500
-7168
Från central pott

-4863

1200

Kompensation för kostnadsökningar, totalt 1,8 mnkr är till för att
kompensera kostnadsökningar (löneökningar) för de tjänster som socialnämnden köper externt som t ex vårdplatser.
Budgetmedel 0,5 mnkr tillförs till förebyggande insatser.
Minskad budgetram med 1 % enligt ”Stabil ekonomi” innebär -7,2
mnkr.
Volymökningen inom funktionshinderomsorgen beräknas till 10,9
mnkr. Budgetmedel ska avropas från central pott i takt med nya volymökningar.
Investeringsbudgeten ska användas till inventarier eller anpassningar av
lokaler till nya verksamheter.
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Effektiviseringskrav
Effektiviseringskravet för socialnämnden är fördelat enligt följande:
Total ramminskning:
Effektivisering funktionshinderoms mkr
Effekivisering funktionshinderoms mkr
Stabil ekonomi mkr
Total ramminskning mkr

Bokslut 2014
-5

-5

Budget 2015

Budget 2016

Budget 2017

-3
-7
-10

-7,2
-7,2

-7,2
-7,2

Total ram minskning
-5
-3
-21,4
-29,4

Under 2014 och 2015 har effektiviseringar i huvudsak skett inom funktionshinderomsorgen där kostnaderna enligt ”Kostnad per brukare” legat högt. Det
är framför allt kostnaden för gruppbostäder och personlig assistans som legat
över normalkostnad. Följande åtgärder har medfört en kostnadsminskning på
ca 9 mnkr sedan 2014:
 Utveckling och förbättringar i bemanningsprocessen
 Översyn av bemanningskrav
 Bättre användning av resurstider
 Bättre samarbete inom och mellan enheterna
 Genomgång av behovsbedömning och resursfördelning
Viktigt att beakta att från och med oktober 2014 skedde förändringar i
ob/jouravtalet vilket medfört en kostnadsökning med 5 mnkr. Kostnaden har
täckts inom den befintliga budgetramen. Den egentliga besparingen inom
funktionshinderomsorgen är därför 14 mnkr.
Under 2015 har dessutom genomgripande översyn gjorts inom övriga verksamheter vilket bl.a. inneburit förändringar i resurstilldelning inom anhörigstödet, förebyggandeverksamheten, budgetrådgivning, sysselsättning SoL, färre
institutionsplaceringar både för barn/ungdomar men även för vuxna missbrukare. Åtgärder för att få ner sjukfrånvaron har också påbörjats. Förändringarna
har inte fått helårseffekt under 2015 vilket bl.a är orsaken till att socialnämndens prognos för 2015 visar underskott. Vid en beräkning utifrån helårseffekt
motsvarar förändringarna effektiviseringskravet på 10 mnkr för 2015.
Utöver nämndens besparingar har översyn av administrativa funktioner inom
personal och ekonomi påbörjats i det kommunövergripande projektet ”Koncentrerad administration.
För 2016 är förslaget att klara besparingen på 7 mnkr genom att lägga kommunens egen personliga assistansverksamhet på privat entreprenaddrift, se egen
rubrik nedan. Om förslaget fastställs av Kommunfullmäktige i januari hinner
förändringen inte få helårseffekt för kostnaderna under 2016 vilket riskerar
medföra budgetunderskott under genomförandeåret.
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Målet att minska antalet hushåll med långvarigt försörjningsstöd genom att i
ännu större utsträckning fokusera på sysselsättning väntas ge effekten att stävja
kostnadsutvecklingen för försörjningsstödet framöver. Det är ytterligare en
åtgärd för att balansera budgeten för 2016.
För att klara effektiviseringskravet krävs också att arbetet med att minska placeringskostnaderna för barn/ungdomar och vuxna missbrukare intensifieras.
År 2017 finns i nuläget inga framtagna förslag på effektiviseringar då det råder
stor osäkerhet kring hur besparingen ska kunna genomföras samtidigt som
lagkrav och kvalitet måste beaktas. Det är viktigt att först avvakta effekterna av
de åtgärder som redan vidtagits och som planeras.
Entreprenaddrift av kommunens egen personliga assistansverksamhet
För att uppnå Socialnämndens effektiveringskrav inom ramen för ”Stabil ekonomi” med så få konsekvenser som möjligt för brukare har förslag lagts om
entreprenaddrift av kommunens egen personliga assistansverksamhet. Entreprenaddrift skulle enligt den utredning som tagits fram innebära en minskning
av socialnämndens kostnader med ca 7 mnkr per år.
Alternativa effektiviseringskrav
Om Kalmar kommun inte inför entreprenaddrift av den egna personliga assistansverksamheten blir alternativet att avveckla den förebyggande verksamheten. Övriga insatser med otydliga lagkrav inom socialnämndens område har
varit föremål för översyn och där är möjliga effektiviseringsåtgärder redan vidtagna. Den ekonomiska effekten av att lägga ner verksamheterna inom det
brottsförebyggande arbetet, förebyggandeteamet, budgetrådgivning, halvering
av föreningsbidragen samt nedläggning av aktivitetshuset Valen skulle tillsammans utgöra besparing på 7 mnkr i det korta perspektivet. I det långa perspektivet skulle dessa åtgärder generera stora kostnadsökningar.

Kvalitet i socialnämndens verksamhet
Socialtjänsten ska ge en god vård och omsorg och insatser med god kvalitet. I
kvalitetsbegreppet ingår dimensioner som anger att insatserna och vården ska
vara kunskapsbaserad, individanpassad, säker, tillgänglig, effektiv och jämlik.
För närvarande pågår i samverkan mellan socialstyrelsen och SKL ett arbete
med att närmare beskriva innebörden av kvalitetsdimensionerna.
Historiskt sett har socialtjänsten inte varit lika framgångsrik som t ex sjukvården och skolan i att mäta kvalitén och påvisa nyttan med sina insatser och visa
på faktiska resultat. Stora satsningar görs därför nationellt för att öka kunskapsnivån och stödja kommunerna i att utveckla en evidensbaserad praktik.
Detta är en positiv utveckling som ställer stora krav på socialtjänsten i att förändra och hitta nya arbetssätt. Parallellt med denna utveckling har staten också
ökat sin styrning och kontroll vilket lett till ökade krav och ambitionshöjningar
som följd i verksamheten särskilt inom den sociala barn- och ungdomsvården.
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Socialtjänsten är mot bakgrund av detta mitt uppe i ett paradigmskifte och omvälvande förändringsarbete. Det är ett långsiktigt arbete som ställer stora krav
på förändringsbenägenhet och engagemang. Socialtjänsten i Kalmar är en god
bit på väg. En stor del av arbetet med att öka kunskapsstyrningen och utveckla
en evidensbaserad praktik sker också i den länsgemensamma samverkan kommunerna mellan i länet samt kommunerna och Kalmar läns landsting.
Kunskapsstyrning
På nationell nivå pågår arbete som syftar till att sociala insatser i ökad utsträckning ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Arbetet med att utveckla kunskap och kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling är intensivt
vilket gör att verksamheten årligen har flera nya föreskrifter, vägledningar och
nationella riktlinjer att förhålla sig till. Som exempel kan nämnas nationella
riktlinjer för missbruks och beroendevården, nationell informationsstruktur
och vägledning för utveckling av indikatorer för uppföljning inom vård och
omsorg.
Socialnämnden i Kalmar kommun arbetar kontinuerligt med att införliva nya
kunskapsunderlag med de riktlinjer som nämnden tar fram för olika delar av
verksamheten.
Under 2016 kommer riktlinjer för barn och ungdomsvården samt arbete med
riskanalyser ur ett brukarperspektiv och arbete med att utveckla indikatorer och
arbetssätt för uppföljning och utvärdering av insatser att prioriteras.
Evidensbaserad praktik
Socialtjänsten ska utföra sitt uppdrag utifrån en evidensbaserad praktik. Syftet
med evidensbaserad praktik är att öka möjligheterna att hjälpa. I evidensbaserad praktik strävar man efter att vård och omsorg ska bygga på bästa tillgängliga kunskap, som hämtas från forskning, från den enskilde och från praktiken.
Evidensbaserad praktik är ett förhållningssätt med den berörda personen i
centrum, för kritisk värdering, ett transparent beslutsfattande och inlärning i en
tillvaro där vi aldrig kommer att ha tillräcklig kunskap om vad som fungerar för
en speciell klient.
En evidensbaserad praktik bygger på sammanvägningen av fyra kunskapskällor: bästa tillgängliga kunskap, personens erfarenhet och önskemål, personens
situation och professionell expertis. Den professionelle integrerar de olika kunskapskällorna i dialog med den berörda personen och beslutsgrunderna redovisas öppet.

Den evidensbaserade modellen.
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Brukarinflytande och delaktighet
En viktig grundsten och en förutsättning för kunskapsstyrning och evidensbaserad praktik är ett reellt brukarinflytande. Brukarinflytande och delaktighet
behöver stärkas och utvecklas på både individuell, grupp och strategisk nivå.
Reell medverkan innebär att brukare och medarbetare systematiskt verkar tillsammans som samarbetspartners. Etablerade tanke- och arbetssätt förändras
och leder till en kulturförändring. Medverkan i ledning och utveckling skapar
goda förutsättningar för att omsorg, stöd och vård utvecklas med fokus på
kvalitet som ökar värdet för brukare och patienter.
Socialnämnden genomförde 2013 och 2014 brukarundersökningar. 2015 har
någon brukarundersökning inte genomförts då nämnden har avvaktat framtagandet av nationella brukarundersökningar som pågått på SKL. Planeringen är
att genomföra den nationella brukarundersökningen under 2016.
Vid tidigare brukarundersökningar har resultatet visat på behov av att arbeta
särskilt med brukares delaktighet i planering och utförande av insatser.
Brukares delaktighet kan delas upp på olika nivåer:
Individens möjlighet att direkt ha inflytande över sina insatser.
Viktiga aspekter för att möjliggöra inflytande är god kompetens hos personal,
bra rutiner för genomförandeplanering och för kommunicering av beslut och
bra rutiner för samordnad planering med andra aktörer runt den enskilde. Socialförvaltningen har under året arbetat fram nya rutiner för genomförandeplanering för de flesta delar av verksamheten och arbetet kommer att slutföras
under 2016. En stor utbildningssatsning är genomförd 2015 och denna kommer att följas upp med fortsatt utbildning av dokumentationsombud samt med
kontinuerlig utbildning av nyanställda under 2016.
Brukares möjlighet att på gruppnivå påverka sina insatser.
Möjlighet att vara delaktig och ha inflytande över insatser erbjuds genom till
exempel boenderåd och arbetsplatsråd. För att ytterligare möjliggöra delaktighet och inflytande på gruppnivå inleds ett arbete 2016 med delaktighetsslingor
utifrån en nationell modell som används i många andra kommuner.
Brukares möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande på övergripande
nivå.
På den övergripande nivån sker dialog mellan olika brukar-organisationer och
den politiska nivån i form av brukarråd. Brukarråd finns på den regionala nivån
samt i form av tillgänglighetsrådet i Kalmar kommun. Utöver detta har socialförvaltningen två brukarråd i form av psykiatriråd och LSSråd.
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Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Socialnämnden har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som dels
lever upp till kraven i socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem men som
också lever upp till kraven utifrån ISO 9001 som Kalmar kommun är kvalitetscertifierade mot.
Ledningssystemet är väl utvecklat men innebär ett kontinuerligt arbete för anpassningar till nya krav och förutsättningar, för att hålla systemet aktuellt och i
god ordning och för arbetet med ständiga förbättringar som är en grundläggande del av såväl socialstyrelsens föreskrifter som ISO kraven.
För 2016 kommer arbete med riskanalyser ur ett brukarperspektiv samt arbete
med att mäta och utveckla processer att prioriteras.

Socialnämndens personalstrategiska frågor
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron vid Socialförvaltningen ökar i jämförelse med tidigare år. Detta
är ett mönster som även gäller på nationell nivå. De sjukskrivningsorsaker som
ökar mest är psykisk ohälsa, och främst bland kvinnor. Det är en oroande utveckling och för att bryta mönstret behövs ett samlat grepp. Regeringen
presenterade i september 2015 ett åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad
sjukfrånvaro. Programmet omfattar sju olika områden och 25 olika åtgärder.
Bland annat ska läkarnas sjukskrivningspraxis analyseras och arbetsgivarnas
ansvar skärpas.
Vid Socialförvaltningen är det kvinnor i åldersgruppen 50-67 år, sysselsatta
inom vård och omsorg, som har den högsta sjukfrånvaron. Målsättningen för
Socialförvaltningen är att minska den ackumulerade sjukfrånvaron i procent av
arbetad tid under 2016 jämfört med 2015.
På uppdrag av verksamhetscheferna för Insatser funktionsnedsättning och
Insatser arbete och sysselsättning startades hösten 2015 ett förbättringsteam,
vars uppgift var att komma med förslag på åtgärder för att sänka sjukfrånvaron
vid Socialförvaltningen.
Olika former av åtgärder, som förbättringsteamet har arbetat fram under
hösten 2015, kommer att implementeras under 2016. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet måste bli bättre. I första hand handlar det om att chefer ser
sina medarbetare och agerar i ett tidigt stadium vid ett sjukfall. Hur Kalmar
kommuns rehabiliteringsprocess fungerar behöver förtydligas.
Det är viktigt att chefer arbetar med de s.k. ”Friskfaktorerna” på t.ex.
APT-möten. När verksamhetschefer börjar använda verktyget ”Friskfaktorer”
med sina enhetschefer, blir det ett naturligt sätt för enhetschefer att fortsätta
arbetet ute i organisationen.
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Medarbetarenkät
Under hösten 2016 kommer en ny enkät att skickas ut till alla medarbetare.
Frågorna kommer att vara identiska med de som ställdes 2014. En målsättning
är att svarsfrekvensen ska bli betydligt bättre jämfört med 2014. I resultatet
från 2014 års medarbetarenkät fanns två områden som behövdes förbättras,
arbetssätt och mål samt ledarskap. Dessa förväntas få bättre resultat, eftersom
förvaltningen arbetar konstruktivt med målarbete och satsning görs på ledarutbildningar.
Rekrytering
Arbetet med att rekrytera nya medarbetare kommer att öka kraftigt under 2016.
Det beror i första hand på att nya HVB öppnas för ensamkommande flyktingbarn. Till vissa tjänster är det besvärligt att få sökande med rätt kompetens och
erfarenhet t.ex. socialsekreterare.
Bemanningsservice
Huvuduppdraget för bemanningsservice är att tillhandhålla vikarier vid akut
frånvaro och vid akut utökat vård- och omsorgsbehov upp till 1 månad till
enheter som är anslutna till bemanningsservice. I praktiken ger bemanningsservice mer hjälp än vad som är sagt i uppdraget. Roll- och ansvarsfördelning mellan bemanningsservice och enhetscheferna behöver förtydligas och gås igenom
igen bland annat vid planerade vakanser.

Barn och ungdomsvården
Utmaningar
Den sociala barn- och ungdomsvårdens främsta uppgift är att skydda och
stödja barn och unga som far illa, men också att arbeta förebyggande och tillhandahålla frivilliga insatser.
Demografiska förändringar, nya lagkrav och nya målgrupper tillsammans med
alltmer komplexa arbetsuppgifter har gjort att kraven på verksamheten har
ökat. Det innebär att uppdraget både har breddats och fördjupats. Samtidigt
beskrivs den sociala barn- och ungdomsvården ofta som en verksamhet med
hög personalomsättning och med svårigheter att rekrytera personal.
Ensamkommande flyktingbarn
Antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat kraftigt i landet. Migrationsverket beräknar att mellan 16 000 och 33 000 ensamkommande flyktingbarn
kommer att söka asyl i landet under 2016. Den kraftiga ökningen innebär stora
utmaningar för landets kommuner.
För Kalmar har fördelningstalet ökat från 28 asylplatser den 1 januari 2015 till
227 platser för 2016. Detta innebär en stor utmaning för socialnämnden, dels i
asylprocessen men också i det fleråriga arbetet med boende och stöd efter det
att barn fått permanent uppehållstillstånd men fortfarande inte är myndiga
samt arbete med att på bästa möjliga sätt integrera dessa i samhället både före
och efter myndighetsdagen.
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Rekrytering av familjehem
Det råder stora svårigheter med att rekrytera tillräckligt med familjehem.
Denna svårighet finns runtom i Sveriges kommun och är inget unikt för Kalmar kommun. På grund av brist på familjehem uppstår både kvalitetsbrister då
barn inte får sitt behov av kontinuitet i vården tillgodosett. Barn får stanna för
länge i jourhem och till och med ibland byta jourhem innan en stadigvarande
placering kan ordnas vilket skapar otrygghet. Vid brist på familjehem tvingas
kommunen använda sig av konsulentstödda familjehem vilket genererar högre
kostnader än att ha egna familjehem.
Placeringar barn/unga
Kalmar kommun har i förhållande till många andra kommuner fler placerade
barn och unga. Detta medför höga kostnader för kommunen. Kostnaden per
placering är förhållandevis låg i jämförelse med andra. Utmaningarna handlar
om att arbeta på ett sådant sätt att hemmaplanslösningar kan användas där
detta är möjligt. Detta kräver en god tillgänglighet på rätt typ av insatser, en
stor flexibilitet i verksamheten att anpassa insatsen efter behov, en god samverkan med andra aktörer och tid för handläggare att utreda och samverka
innan läget blir akut.
Handläggning inom barn och ungdomsvården
Antalet anmälningar/ansökningar till den sociala barn och ungdomsvården har
ökat stadigt under senare år. Orsakerna bedöms vara flera tex ökat antal ensamkommande flyktingbarn, en ökad anmälningsfrekvens från andra myndigheter samt att Kalmar kommun växer vilket i sig ökar befolkningsunderlaget
och därmed även den del av befolkningen som är i behov av socialtjänstens
stöd. Kalmar kommun har i förhållande till andra kommuner i kostnad per
brukare förhållandevis låga utredningskostnader. Svårigheter finns med att
hålla utredningstider och ibland tiden för förhandsbedömningar och Kalmar
kommun har förhållandevis långa utredningstider inom den sociala barn och
ungdomsvården.
Under 2016 kommer en ny version av dokumentationsstödet BBIC att införas
vilket kräver att utbildningssatsningar görs för att verksamheten så smidigt som
möjligt ska komma igång med det nya arbetssätt som är tanken med nya BBIC.
Ekonomiska förutsättningar
Ensamkommande flyktingbarn
I november 2015 är ca 100 ensamkommande flyktingbarn utav totalt 170 placerade i egna HVB-boenden i kommunen. Under 2016 planeras för ytterligare
ca 200 platser i egna HVB-boenden, stödboenden och lägenheter. Det stora
mottagandet kräver även utökade administrativa resurser av enhetschefer, socialsekreterare för den ökade handläggningen men även annan administrativ personal inom ekonomi och löner etc. Omfattningen är i dagsläget oklart men
planering pågår. Med nuvarande ersättningsmodell från Migrationsverket samt
de extra statsbidrag som tilldelats kommunerna i samband med den ökade flyktingmottagningen i landet, väntas full kostnadstäckning för verksamheten.
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Rekrytering av familjehem
För att klara utmaningen med att rekrytera fler familjehem krävs satsning på
utbildning av familjehemsrekryterare. Kostnaderna för utbildningen inryms
inom ramen för utbildningsbudgeten.
Placeringar barn/unga
Budgetramen är oförändrad inom barn- och ungdomsvården jämfört med
2015. Jämfört med normalkostnad enligt ”Kostnad per brukare” ligger Kalmar
fortfarande något över snittet både när det gäller externa placeringar och vård
på hemmaplan. Trenden är dock att kostnaden sjunker.
Institutionsplaceringar barn/ungdomar:
Utfall
2012
Antal årsplaceringar
HVB barn/unga
Kostnad netto mnkr
Budgetram

34
29,6
(17,5)

Utfall
2013
36
30,2
(18,5)

Utfall
2014
35
32,3
(25,0)

Ber utfall Budget Förändring
2015
2016 budget mnkr
32
27,3
(25,0)

29
25,0
(25,0)

0,0

Utfallsprognosen för 2015 visar ett underskott på drygt 2 mnkr för externa
HVB-placeringar. Det innebär att antalet HVB-placeringar måste minska med
ca 3 årsplaceringar för att balansera budgeten för 2016.
Familjehemsplaceringar barn/ungdomar:
Utfall
2012
Antalet personer
placerade i familjehem
Kostnad netto mnkr
Budgetram

105
26,3
(23,8)

Utfall
2013
90
27,1
(26,1)

Utfall
2014
102
26,1
(26,1)

Ber utfall Budget Förändring
2015
2016 budget mnkr
110
31,0
(28,1)

110
28,1
(28,1)

0,0

Utfallsprognosen för 2015 visar ett underskott på ca 3 mnkr för familjehemsplaceringar. Eftersom budgeten är oförändrad för 2016 förutsätter det att antalet konsulentstödda placeringar minskar genom att ytterligare egna familjehem
rekryteras.
Handläggning inom barn och ungdomsvården
Eventuellt behov av utökning av antalet handläggartjänster som inte orsakas av
inflödet av ensamkommande flyktingbarn, väntas finansieras genom omfördelningar och effektiviseringar inom Socialnämndens budgetram. Det kräver därmed effektiviseringar utöver det enprocentiga sparkravet. De utbildningssatsningar som krävs med anledning av förändringar inom BBIC-området kommer
att ske via interna utbildningar.
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Prioriteringar
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit initiativ till en handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården i bred förankring hos förtroendevalda, socialchefsnätverk, individ- och familjeomsorgschefer, handläggare,
regionala utvecklingsledare, fackförbund och andra berörda. Under 2016
kommer arbetet med den nationella handlingsplanen att ske såväl inom den
regionala stödstrukturen som kopplat till socialförvaltningens mål och uppdrag
i Kalmar kommun.
Ensamkommande flyktingbarn
Stort fokus måste läggas på att hitta lokaler och lägenheter för verksamheten
samt att rekrytera personal. Boende på hemmaplan ska prioriteras för att undvika externa placeringar.
Nytt lagförslag finns om möjligheter att placera barn under 18 år i stödboende.
Om och när denna lag börjar gälla kan verksamheten för ensamkommande
barn komma att ändras. Propositionen behandlas för närvarande i riksdagen
och lagändringen förväntas träda i kraft 1 januari 2016. Det blir då möjligt att i
större grad kunna ha stödboendelägenheter. Det kommer med stor sannolikhet
även innebära att ersättningarna för dessa platser minskar då de kräver mindre
resurser än boende på HVB.
Rekrytering av familjehem
Insatser behövs för att utveckla rekryteringsarbetet. Fortsatta satsningar kommer att göras när det gäller utbildning till familjehemsföräldrar.
I största möjliga utsträckning ska egna familjehem rekryteras och utbildas. Användningen av konsulentstödda familjehem ska minska.
Placeringar barn/unga
Inom den sociala barn- och ungdomsvården pågår det ett omfattande förbättringsarbete där resurserna och mixen av olika insatser ses över för att klara mer
vård på hemmaplan. Insatser ska kunna ges under hela dygnet. Målet är att
minska antalet placeringar och att korta ner placeringstiderna. Det finns ett
stort behov av att utveckla arbetet på hemmaplan under placeringstiden. En
handlingsplan för förbättringsarbetet har tagits fram. Ett mycket prioriterat
område är framtagandet av riktlinjer för barn- och ungdomsvården.
I arbetet med att utveckla arbetet på hemmaplan under placeringstiden ligger
bland annat att utveckla arbetet med samordnade individuella planer, SIP, och
stöd till vårdnadshavare under placeringstiden.
Handläggning inom barn och ungdomsvården
Införandet av nya BBIC kommer att prioriteras under 2016. Förhoppningen är
att dokumentationen underlättas genom det nya arbetssättet vilket kan leda till
större möjlighet för handläggare att lägga mer tid på kontakten med barn och
föräldrar, samverkanspartners och de insatser som ger stöd till barn och familjer.
Planering på nationell och regional nivå pågår för att skapa kompetensutvecklingsmöjligheter för barnavårdshandläggare. Kalmar kommun ska bevaka utvecklingen och så snart det är möjligt skapa förutsättningar för att handläggarna får tillgång till den kompetensutveckling som kommer att erbjudas.
Satsning görs också på mer systematisk introduktion och utbildning av nya
handläggare.
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Missbruks- och beroendevård
Utmaningar
I de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården ger Socialstyrelsen rekommendationer om vård och stöd vid missbruk och beroende.
Syftet med riktlinjerna är att stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom området samt att vara ett underlag för öppna
och systematiska prioriteringar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
Rekommendationerna bör påverka resursfördelningen inom vården och omsorgen på så sätt att förhållandevis mer resurser fördelas till högt prioriterade
tillstånd och åtgärder än till dem som har fått låg prioritet.
Socialnämnden i Kalmar kommun har under 2015 antagit en lokal riktlinje för
missbruks och beroendevården vilken anger inriktningen för arbetet framåt.
Arbetet med att anpassa insatserna efter de behov som finns hos brukarna
kräver ett ständigt arbete med översyn av vilka insatser som skall erbjudas av
kommunen då såväl kunskapsunderlag som behov förändras över tid.
Förhållandet mellan vilka insatser som ges som beviljade insatser efter utredning och behovsbedömning och vilka som ges som serviceinsatser är en fråga
med flera dimensioner och arbetet med att öka antalet beslutade insatser i förhållande till antalet serviceinsatser bör ske med täta uppföljningar och utvärderingar av hur detta påverkar verksamheten och brukarna.
I den modell som Kalmar kommun arbetat med under många år har kommunen även ansvarat för delar av HSL insatsen för personer med missbruks och
beroendeproblematik. Detta ser olika ut i länets kommuner och bör därför
omförhandlas gentemot landstinget.
Ekonomiska förutsättningar
Budgetramen är oförändrad trots utmaningarna under 2016. Det innebär att
omdisponeringar kan bli nödvändiga inom missbruks- och beroendevården.
Under 2015 har ombudgetering gjorts mellan socialpsykiatrin och vuxna missbruksvården på 3 mnkr för att kompensera kostnader för klienter som förutom
missbruksproblematik även har socialpsykiatrisk problematik. Kalmars kostnader för externplaceringar motsvarar normalnivå i ”Kostnad per brukare” medan kostnaderna för vård på hemmaplan ligger något högt. De förhandlingar
som pågår med landstinget angående tillhandahållande av HSL-insatser kan
innebära omfördelningar av resurser inom verksamhetsområdet.
Placeringar av vuxna missbrukare:
Utfall
2012
Utfall bokslut
Budgetram

8,5
3,5

Utfall
2013

Utfall
2014

Ber utfall Budget Förändring
2015
2016 budget mnkr

16,9
11,0
8,9
3,5 (3,5)+3,0 (3,5)+3,0

6,5
6,5

0,0

Antalet placeringar har minskat jämfört med 2014 men fortfarande visar det
preliminära bokslutet ett underskott på ca 2 mnkr trots att överföring av budgetmedel skett med 3 Mnkr. Budgeten är oförändrad inför 2016 vilket innebär
att antalet externplaceringar måste minskas ytterligare jämfört med 2015.
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Prioriteringar
Arbetet med att utveckla vård på hemmaplan istället för externa placeringar ska
fortsatt prioriteras.
Den lokala riktlinjen för missbruks och beroendevården ska implementeras
under 2016.
Under 2016 ska riktlinje för boendestöd och för lång och kortsiktiga boendelösningar arbetas fram, fastställas och implementeras.

Ekonomiskt bistånd
Utmaningar
Den ansvariga nämndens huvuduppgift är enligt Socialtjänstlagen (SoL) att
stödja de sökande så att de kan klara sin varaktiga försörjning på egen hand.
Den andra uppgiften är att ge ekonomiskt bistånd till dess att målet om varaktig försörjning har uppnåtts.
Handläggningstiderna inom ekonomiskt bistånd är långa i förhållande till andra
kommuner och vad som bedöms vara rimlig handläggningstid. Genomsnittstiden för handläggning av ett nytt försörjningsstödsärende i Kalmar är 24 dagar.
Genomsnittstiden för handläggning i riket är 16 dagar.
Den vanligaste anledningen till att man får ekonomiskt bistånd är arbetslöshet,
sjukdom eller att man är ensamstående förälder. Behovet av ekonomiskt bistånd påverkas av ett flertal strukturella faktorer, till exempel konjunkturläget
och tillgången på arbete, utformningen och förändringarna inom socialförsäkringssystemen, befolkningsförändringar samt inkomst- och kostnadsutvecklingen. Den viktigaste faktorn när det gäller kostnaderna för ekonomiskt bistånd är situationen på arbetsmarknaden och det vanligast förekommande försörjningshindret är därför arbetslöshet.
I ett nationellt perspektiv har andelen som erhållit ekonomiskt bistånd på
grund av arbetslöshet, under perioden 2010–2014, ökat från 38 till 48,5procent.
Dessa personer saknar helt eller delvis annan ersättning vid arbetslöshet.
Studier visar att långvarigt bistånd i sig är en riskfaktor genom att det förstärker
utanförskapet och försämrar möjligheterna att få en fast förankring på arbetsmarknaden.
Utformningen och organisationen av stödet till enskilda för att klara sin försörjning genom studier eller arbete samt hur samverkan med arbetsförmedlingen fungerar är de viktigaste faktorerna för att nå framgång i arbetet med ekonomiskt bistånd. Kommunernas arbetsmarknadspolitiska arbete har under de
senaste åren, när reglerna kring arbetslöshetsersättningen stramats åt och arbetslöshet som orsak till ekonomiskt bistånd ökat, fått en allt större betydelse
för utvecklingen av det ekonomiska biståndet.
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Arbetslösheten har under det senaste året sjunkit något i Kalmar. I oktober
2014 låg arbetslösheten på 7,7 % och i oktober 2015 låg den på 7,4 %. Genomsnittet i riket låg i oktober 2015 på 7,8 %.
Arbetslösheten bland unga 18-24 år ligger betydligt högre än snittet i hela befolkningen både i Kalmar och i riket som helhet. I Kalmar låg den på 14,8 % i
oktober 2014 och 12,5 % okt 2015. Genomsnittet i riket låg på 13,3.
Kostnaderna för försörjningsstöd minskade med 2,3 mnkr mellan 2012 och
2014. Trenden har nu vänt och prognosen för 2015 pekar mot en ökning med
1,2 mkr jämfört med 2014. Antalet hushåll har i snitt ökat med ca 40 per månad. Andelen hushåll med långvarigt försörjningsstöd har ökat från 23,2% (janjuni 2014) till 28,1 % (jan-juni 2015) vilket motsvarar 46 hushåll. Under 2014
utbetalades 26,6 mnkr i försörjningsstöd till personer med långvarigt försörjningsstöd.
Det är en mycket oroande utveckling om försörjningsstödet fortsätter att öka
när arbetslösheten minskar.
En mycket stor utmaning är den ökande andelen migranter som beviljats uppehållstillstånd och ska in på arbetsmarkanden inom etableringsuppdraget på
arbetsförmedlingen. Det är av stor vikt att personer inom etableringen snabbt
kommer in på arbetsmarknaden genom exempelvis validering och snabbspår
för att hitta snabba vägar in på arbetsmarknaden så att personerna inte hamnar
i fortsatt arbetslöshet efter etableringstiden (och då får försörjningsstöd).
Ekonomiska förutsättningar
Försörjningsstöd:
Unika hushåll
Total kostnad för
försörjningsstöd mnkr
Budgetram

Utfall
Utfall
Utfall Ber utfall Budget Förändring
2012
2013
2014
2015
2016 budget mnkr
1 302
1 245
1 228
1 250
1 240
46,5
(50,4)

44,9
(50,4)

44,2
(48,4)

45,4
(44,4)

44,4
(44,4)

0,0

Försörjningsstödskostnaderna i jämförelsen kostnad per brukare ligger inom
ramen för vad som räknas som normalkostnad. Preliminärt bokslut för 2015
visar ett underskott på 1 mnkr för det ekonomiska biståndet. Satsning på
sysselsättningsåtgärder, eventuellt alternativa modeller för handläggning väntas
ge effekt så att befintlig budget kan balanseras för 2016.
Arbetsmarknadsinsatser
Förutom befintliga ekonomiska resurser planeras arbetsmarknadsprojekt där
Samordningsförbundet och Europeiska Socialfonden är medfinansiärer.
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Prioriteringar
Kommunfullmäktiges prioritering är att antalet hushåll i långvarigt beroende av
fös ska minska.
Ett arbete för att undersöka alternativa modeller för handläggning ska påbörjas
samtidigt som kommunens totala arbetsmarknadsinsats behöver förtydligas
och utvecklas.
Det första steget för effektivisering i handläggning i form av e-tjänst införs
2016. Därefter fortsätter planering för genomförande av elektronisk ansökan.
Under året fortsätter det pågående arbetet med projektansökningar inom ESF
och Samordningsförbundet.
Inom arbetsmarknadsinsatserna har projekt minskad arbetslöshet startat upp, i
samverkan med arbetsförmedlingen, med syfte att halvera arbetslösheten i
Kalmar till 2018. Detta har resulterat i att ett antal arbetsgrupper har bildats
inom områden som integration, ungdomsarbetslöshet och samverkan med
näringslivet.
Inom arbetsförmedlingen pågår extrasatsningar, bland annat i samverkan med
kommunerna, i form av traineejobb och utbildningskontrakt för unga.

Bostadsförsörjning och hemlöshet
Utmaningar
Problem med hemlöshet har under lång tid framförallt kopplats till storstadsregionerna. Under senare år har även tillväxtkommuner av mindre storlek och
så även Kalmar fått ett allt större problem med att personer drabbas av hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.
En anledning till detta är den ansträngda bostadsmarknaden där det blir allt fler
sökande på varje hyreslägenhet. Viss del av bostadsproblematiken beror inte
enbart på den rådande bostadsbristen utan beror också på att alternativ saknas
för personer med omfattande social problematik som behöver särskilt stöd i
sitt boende.
Antalet akut hemlösa i Kalmar varierar under de två senaste årens månadsmätningar mellan 10 och drygt 30 personer*, tendensen är att fler bedöms vara
hemlösa under den kalla årstiden vilken troligtvis beror på att fler då söker
hjälp. Flertalet akut hemlösa i denna statistik bor i någon form av akutboende,
jourboende eller på hotell/vandrarhem bekostat av socialnämnden. Ett flertal
av dessa personer återkommer från månad till månad i statistiken vilket tyder
på att det är svårt att skapa långsiktiga lösningar för de med en akut problematik.
*I denna siffra finns inte EU emigranter med.
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Antalet personer som är placerade för vård och behandling av socialtjänsten
och som är utskrivningsklara men inte har något boende ordnat inför utskrivningen varierar mellan 7 och 16 personer vid kvartalsmätningarna. Detta leder i
de flesta fall till längre placeringar än vad som är motiverat av behandlingsskäl
och bidrar till ökade placeringskostnader för socialtjänsten.
Socialtjänsten har idag ca120 lägenheter som hyrs ut på andrahandskontrakt till
personer som av olika anledningar inte har möjlighet att få ett förstahandskontrakt. I detta finns inte invandraservice kontrakt med. Omfattningen för socialförvaltningens del har ökat med ca 10 lägenheter sedan mätningarna startade i
början av 2014. Ett stort antal av dessa 120 personer har inte något annat behov av insatser från socialtjänsten utan deras problem handlar om att de inte
har möjlighet att få ett eget kontrakt.
Ekonomiska förutsättningar
För att finansiera akutboende/härbärge krävs omfördelning av resurser inom
vård på hemmaplan eller annan omdisponering av budgetmedel inom socialnämndens verksamheter.
Det vräkningsförebyggande arbetet utförs idag av en socialsekreterare inom
verksamhetsområdet Mottagning och utredning tillsammans med socialförvaltningens hyresrepresentant. Nuvarande resurs för socialsekreteraren har finansierats med medel som varit avsedda för boendehandläggare. När tjänsten som
boendehandläggare tillsätts försvinner resursen. För att bibehålla resursen
krävs att omfördelningar görs inom socialnämndens budgetram.
Prioriteringar
En riktlinje för lång och kortsiktiga boendelösningar håller på att tas fram av
socialnämnden och implementering av denna kommer att ske under 2016.
Handläggningen av boendeutredningar kommer att utföras av ett fåtal handläggare som kan koncentrera sig på att arbeta med just boendeproblematiken.
Förutsättningarna för att skapa ett stödboende för personer med missbruks
problematik och tillsammans med detta skapa integrerade akutboendeplatser
kommer att utredas.
Socialförvaltningen ska prioritera sin medverkan i det kommunövergripande
arbetet med bostadsförsörjning för att motverka hemlöshet.
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Våld i nära relationer
Utmaningar
Socialnämnden ska verka för att den som utsatts för våld och dennes närstående
får stöd och hjälp samt att personer som är eller har varit utsatta för våld eller
andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra
sin situation. Nämnden ansvarar för att barn som utsatts för brott och dennes
närstående får stöd och hjälp. Det samma gäller för barn som bevittnat våld eller
andra övergrepp av eller mot närstående.
Med våld eller andra övergrepp av närstående avses i detta sammanhang systematisk misshandel och andra övergrepp, t.ex. det som omfattas av brottsbalkens bestämmelser om kvinnofridsbrott. Våld kan ta sig många olika uttryck. Det kan röra
sig om grovt våld och sexuella övergrepp men också om handlingar som enligt
rådande lagstiftning inte definieras som brott, men som kan ingå i ett mönster av
utsatthet: verbala sexistiska kränkningar, isolering från familj, vänner och omgivning, ekonomiskt utnyttjande eller emotionell utpressning.
Kunskapen inom området har under senare år utvecklas inte minst genom Nationellt centrum för kvinnofrid på Uppsala universitet och den forskning som
bedrivs där. I och med att området beforskas blir innehållet mer och mer komplext och har idag fler dimensioner än tidigare. Kunskapen kring till exempel hedersrelaterad problematik, människohandel, könsstympning och tvångsäktenskap
räknas idag in i det området som socialtjänsten bör ha kunskap om och förberedelse på att hantera.
Omfattningen av problematiken kring våld i nära relationer är svårt såväl lokalt
som nationellt att få en tydlig bild av. Nationellt visar den sig i BRÅs statistik och i
folkhälsomyndighetens undersökningar.
Socialförvaltningen har under 2015 påbörjat mätning av antalet personer med
våldsproblematik som varit i kontakt med förvaltningen. Mätningarna har genomförts under hela 2015 och visar på en tämligen stor variation 4-27 ärenden/månad
avseende våldsutsatta vuxna och 7-35 ärenden/månad avseende våldsutsatta
barn/barn som bevittnat våld.
De ärenden som idag uppmärksammas av socialförvaltningen består till största
delen av ärenden där det är fysiskt våld som uppmärksammats.

Ekonomiska förutsättningar
Två befintliga tjänster för bostadshandläggning inom verksamhetsområde Mottagning och utredning, ska även ansvara för handläggning av våldsärenden.
Prioritering
För att möta behoven hos de personer som utsätts för våld behöver det ske en
utveckling och kompetensförstärkning av handläggning i våldsärenden för
vuxna.
Arbetssätt för handläggning behöver utvecklas och implementeras.
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Socialt förebyggande insatser
Utmaningar
En av samhällets viktigaste uppgifter är att ge barn som föds goda förutsättningar för att få en bra uppväxt och att få utveckla de förmågor som krävs för
att leva ett gott liv. Ett tydligt budskap i de rapporter som under 2000-talet
uppmärksammat barn och ungdomars psykiska hälsa visar att den psykiska
ohälsan ökar inom gruppen. Socialstyrelsen säger att det för närvarande saknas
et klart svar på varför den ökar men att ökningen förefaller ske inom hela
gruppen inte enbart bland barn och unga som är särskilt utsatta på grund av
belastande psykosociala faktorer som missbruk eller psykisk sjukdom hos en
förälder. Detta menar man talar för att det skett förändringar i miljöer exempelvis skolan, där de flesta ungdomar vistas eller förändringar på samhällelig
nivå som påverkar utvecklingen av den psykiska ohälsan.
Forskningen visar att det finns mycket man kan göra i olika delar av samhället
och på olika nivåer för att skapa en positiv utveckling. Det behövs såväl hälsofrämjande, förebyggande som behandlande insatser för att skapa bästa möjliga
utveckling för alla barn och unga. Rätt form av tidiga och synkroniserade insatser från samhället kan i många fall förhindra framtida psykisk ohälsa.
Ekonomiska förutsättningar
Verksamheten finansieras genom den befintliga budgetramen inom insatser för
förebyggande arbetet. Kommunfullmäktige har avsatt och tilldelat socialnämnden ytterligare 0,5 mnkr för att stödja socialt förebyggande insatser i olika bostadsområden.
Prioriteringar
Kalmar kommun gör, som ett led i arbetet med social hållbarhet, var fjärde år
ett välfärdsbokslut. Syftet med att ta fram ett välfärdsbokslut är att ge en samlad bild av invånarnas villkor och förutsättningar för en god hälsa samt utgöra
ett stöd för prioriteringar och riktade insatser.
Sedan 2013 bedriver socialförvaltningen ett socialt förebyggande arbete i bostadsområdena Oxhagen, Berga och Norrliden. Områdesarbetet i respektive
område kallas för Vi i Oxhagen, Träffpunkt Berga och Mötesplats Norrliden.
Arbetet syftar till att stärka integrationen, trivseln och tryggheten i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Socialförvaltningens roll i områdesarbetet är
att vara en del i och samordna de aktörer som vill vara med och skapa mötesplatser och meningsfulla aktiviteter i områdena. Arbetet bedrivs i nära samarbete med de boende i områdena, föreningar, näringslivet, bostadsbolag, bildningsförbund, frivilliga, ideella organisationer samt andra myndigheter både
inom och utanför kommunen. Områdesarbetet är under ständig utveckling och
det är viktigt och prioritera att samarbetet med externa och interna aktörer
såsom skola och kultur och fritid stärks och utvecklas.

21 (28)
Socialförvaltningen arbetar också för närvarande tillsammans med kommunledningskontoret, kultur och fritidsförvaltningen, barn och ungdomsförvaltningen samt södermöre kommundelsförvaltning med att fram ett förslag på
hur det gemensamma arbetet med förebyggande och tidiga insatser för barn
och unga kan utvecklas. Det är viktigt och prioriterat att arbetet och resultatet
av förslag på åtgärder blir väl förankrat och accepterat för att planering och
implementering av aktiviteter ska fungera.

ANDT
Utmaningar
Kalmar kommun har under senare år bedrivit ett intensivt arbete riktat mot
ungdomar på högstadiet och gymnasiet för att minska alkohol, tobaks och droganvändning. Mätningar av drogvanor hos unga görs av CAN på nationell bas
vartannat år och Kalmar har vid de tre senast mätningarna, den senast genomförd 2015, också gjort en totalundersökning i årskurs nio och i årskurs 2 på
gymnasiet. Resultatet visar på en sjunkande konsumtion av alkohol och tobak
för unga i Kalmar kommun. Undersökningarna visar på att dopinganvändning i
mycket liten utsträckning förekommer bland ungdomar på högstadie- och
gymnasienivå i Kalmar kommun.
När det gäller droganvändning ses inte motsvarande minskning och ca 10% av
gymnasieungdomarna anger att de använt narkotika, framförallt cannabis, under det senaste året.
När det gäller Kalmars vuxna befolkning visar folkhälsomyndighetens undersökningar på att Kalmar kommuns befolkning har en högre andel personer
med riskabla alkoholvanor än riket som helhet. För kvinnor är andelen personer med riskbruk av alkohol 3 % högre än för riket som helhet och för män
2% högre.
Ekonomiska förutsättningar
Verksamheten finansieras genom den befintliga budgetramen inom ANDT.
Prioriteringar
Socialnämnden samarbetar i ANDT frågor med åtta andra av länets kommuner
och med länsstyrelsen. Tillsammans har man upphandlat stöd för uppföljning
av CAN och första rapporten i samarbetet kom hösten 2015.
Välfärdsbokslutet 2013 gav rekommendationer att fortsätta arbetet med:
 Kalmar mot droger
 Tobaksfri DUO
 PRODIS, arbete mot doping.
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Socialnämnden kommer under 2016 att prioritera arbetet med att ytterligare
minska konsumtionen av tobak och alkohol hos unga i samverkan med andra
förvaltningar och i samverkan med polisen i arbetet med Kalmar mot droger.
Särskild prioritering ska ges till insatser för att minska den ökande cannabisanvändningen. Även detta arbete ska ske inom samverkan i Kalmar mot droger.
Förebyggande insatser ska initieras för att minska den riskfyllda alkoholkonsumtionen hos den vuxna befolkningen.
Samverkan med polis och träningsanläggningar för att minska dopinganvändande kommer att fortsätta. Dessa insatser vänder sig framförallt till vuxna då
dopinganvändningen framförallt konstaterats hos den vuxna befolkningen.

Omsorgen för personer med funktionsnedsättning
Utmaningar
Kalmar kommun tillhör fortfarande de kommuner i Sverige som har störst
volymökning av LSS per år. Det beror bland annat på att Kalmar har en stor
inflyttning från andra kommuner, främst från grannkommunerna. Därför får
Kalmar kommun en stor andel i LSS-utjämningsbidrag. För 2016 planeras följande utökning.

Antal personer per insats

Dec
2012

Dec
2013

Dec
2014

Okt
2015

Förändr
jan-okt 2015

Boendestöd SoL

168

184

209

216

+7

Personlig assistans SFB

115

111

119

116

-3

Personlig assistans LSS

38

37

40

37

-3

Plan
2015

Plan
2016

+10

+20

+5

+5

Ledsagarservice LSS

65

61

60

52

-8

+-0

+-0

Kontaktperson LSS

178

180

181

178

-3

+-0

+-0

+2

+2

+14

+7

+15

+16

Avlösarservice LSS

4

2

3

7

+4

Korttidsvistelse LSS

74

68

60

52

-8

Korttidstillsyn LSS

26

27

27

26

-1

Bostad barn o ungdom LSS
Bostad vuxna LSS
Särskilt boende SoL
Daglig verksamhet LSS
Dagverksamhet SoL

10

2

3

4

+1

287

301

310

316

+6

18

26

33

39

+6

294

297

319

333

+14

43

44

60

65

+5

Kalmar kommun har idag brist på bostäder. Det ökade behovet av bostäder
för LSS personkrets är svårt att tillgodose i vissa fall på grund av avsaknad på
bostäder. Detta visar sig i att socialnämnden under 2015 inte i alla fall lyckats
verkställa bostadsbeslut inom de tre månader som lagen kräver. Om socialnämnden inte lyckats lösa situationen finns risk för att omfattande viten drabbar nämnden.
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Från och med 1december 2015 tar socialnämnden över driften och ansvaret
för den HSL verksamhet som bedrivs inom nämndens ansvarsområde. Denna
har tidigare legat under omsorgsnämnden. Detta innebär ett nytt kompetensområde för nämnden och såväl nämnd, förvaltningsledning, stödfunktioner
och verksamhetsledning behöver öka sin kompetens avseende hälso- och sjukvårdsverksamhetens krav och förutsättningar.
Under 2016 kommer den sista delen av hemsjukvårdsöverenskommelsen med
landstinget att genomföras vilket innebär ett ökat ansvar för hjälpmedelsförskrivning, såväl ekonomiskt som ansvarsmässigt, för kommunens del avseende
hjälpmedel inom habiliteringens område.
Som tidigare nämnts är ett reellt brukainflytande av största vikt för att verksamheterna ska kunna utveckla en evidensbaserad praktik. Inom område funktionsnedsättning kompletteras denna bild av att brukarundersökningen som
genomfördes under 2014 pekar ut område delaktighet som det största förbättringsområdet för nämnden.
Område funktionsnedsättning är socialnämndens största område med drygt
800 anställda. Det finns ett stort behov av kompetensutveckling inom olika
områden för att verksamheten ska utvecklas i önskvärd riktning mot en alltmer
evidensbaserad praktik. Kraven på dokumentation i verksamheten och arbetet
för att genomförandeplaneringen ska bli det verktyg för delaktighet och inflytande för den enskilde, som syftet med planen är, innebär att samtliga medarbetare idag behöver kunskap om dokumentation i journalsystemet. En omfattande utbildningsinsats har gjort under 2015 men denna behöver fortsätta i
flera steg.
För att den enskilde brukaren ska få rätt insats efter det behov som hen har
och för att detta ska kunna anpassas över tid när behoven förändras krävs att
beslut följs upp och förändras vid behov. Detta kräver att tillräckliga handläggningsresurser finns för att göra uppföljningar. Under de senaste åren har
personlig assistans följts upp kontinuerligt medan övriga insatser enbart följts
upp när den enskilde eller verksamheterna signalerat om förändrade behov.
Bedömningen är att en mer kontinuerlig uppföljning skulle gynna såväl nämndens ekonomi som den enskilde brukarens möjligheter till rätt stöd och till
personlig utveckling.
Inom område personlig assistans ökar kostnaderna för kommunen på grund av
försäkringskassans förändrade tillämpning av bedömningar vilket leder till att
ärenden som tidigare varit SFB ärenden blir LSS ärenden.
Om beslut fattas om förändrad organisation, entreprenadsättning, av personlig
assistans kommer förvaltningen att behöva anpassa sig för att på ett bra sätt
kunna följa upp och kvalitetssäkra den upphandlade verksamheten.
Rätt till heltid och användandet av planeringssystemet Timecare ställer nya och
ökade krav på verksamheterna för att bemanningen ska fungera tillfredställande såväl ur brukarens perspektiv, personalens arbetsmiljö och de ekonomiska förutsättningarna.
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Den del av område funktionsnedsättning som arbetar med insatser för psykiskt
funktionsnedsatta har särskilda utmaningar utifrån den komplexitet och de
särskilda behov som finns inom denna grupp. Insatsen boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning är den som ökar mest inom hela området. Detta ställer särskilda krav på fortsatt arbete med effektiv resursplanering.
Arbetet med att fullt ut genomföra förändringarna som kom utifrån psykiatrireformen pågår fortfarande. Det finns ett stort behov av att tillsammans med
landstinget arbeta med och förbättra den överenskommelse som finns inom
psykiatriområdet.
En särskild utmaning finns i arbetet med de personer som har en samsjuklighet, psykisk funktionsnedsättning kombinerat med en missbruksproblematik.
Även för denna grupp behöver riktlinjerna för missbruksvården implementeras
men med särskild hänsyn tagen till denna grupps särskilda behov.
Antalet personer med behov av daglig verksamhet enligt LSS ökar och fler än
tidigare är i behov av att få möjlighet till individuella placeringar och stöd för
att så småningom kunna närma sig och få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Det finns ett behov av att öka tydligheten i nämndens ambitioner
avseende sysselsättning för psykiskt funktionshindrade.
Ekonomiska förutsättningar
Fr.o.m. 2016 kommer socialnämnden att avropa budgetmedel för volymökningar från kommuncentral pott efter hand som volymökningarna sker. Under
året finns 10,9 Mnkr avsatta till följande förändringar inom funktionshinderomsorgen:
 Servicebostad med 6 platser
 Boendestöd – 20 nya ärenden
 Barn och unga - 2 nya ärenden
 Daglig verksamhet/daglig sysselsättning – 15 nya platser
 Personlig assistans – 5 nya ärenden
 HSL – utökning av hjälpmedel och tjänst
 Ny enhetschef inom insats socialpsykiatri
 Ny enhetschef LSS- och socialpsykiatrihandläggning
 Utökning av handläggarresurser för LSS
Övertagandet av driften och ansvaret för den HSL-verksamhet som tidigare låg
under omsorgsnämnden innebär ingen förändring av kostnadsnivån. Socialnämnden har sedan tidigare budgetmedel för den här verksamheten. Däremot
kommer genomförandet av den sista delen av hemsjukvårdsöverenskommelsen
med Landstinget att innebära ökade kostnader för hjälpmedel. Merkostnaden
är beräknad till mellan 0,5 mkr – 1 mkr och kommer att behöva täckas inom
volymökningsanslaget.
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Prioriteringar
Under 2016 behöver ytterligare arbetet göras för att skapa fler bostäder för LSS
verksamheten, detta kräver ett tätt samarbete med andra verksamheter inom
Kalmar kommun.
I samband med övertagande av HSL verksamheten behöver rutiner och arbetssätt för denna del av verksamheten omarbetas och införlivas i socialnämndens
ledningssystem.
För att öka möjligheten till delaktighet och inflytande för brukare kommer
satsningar att göras dels på kvalitetsförbättringar av genomförandeplansarbetet
dels genom en satsning på arbete med en delaktighetsmodell som socialnämnden kommer att införa under 2016. Delaktighetsmodellen innebär att handledare med särskild utbildning genomför delaktighetsslingor, enligt en fastställd
struktur, tillsammans med brukare.
Under 2016 påbörjas implementeringen av en systematisk basutbildning för
personal inom område funktionsnedsättning. Implementeringens första del
handlar om att utbilda nyanställd personal men på sikt berörs samtliga medarbetare inom området. Basutbildningen kommer att omfatta såväl utbildning för
att möta de lagkrav som finns på området som utbildning om olika typer av
funktionsnedsättningar och deras konsekvenser samt utbildning kring värdegrund och bemötande.
Ett arbete för att skapa förutsättningar för uppföljning av beslut inom hela
området påbörjas under 2016. I arbetet ingår också att ta fram modell för behovsbedömning i handläggningen.
Riktlinjer för arbete med boendestöd ska implementeras.
Riktlinje för kort och långsiktiga boendelösningar kommer att arbetas fram och
implementeras.
Arbete med att utveckla individuella placeringar och övergång till öppna arbetsmarknaden ska ske genom arbete med modellen supported employment.
Fortsatt arbete kring översyn av bemanningskrav, bättre användning av resurstider, bättre samarbete inom och mellan enheter samt genomgång av behovsbedömning och resursfördelning.
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Socialnämndens mål 2016
Utifrån kommunfullmäktiges mål och vision samt socialnämndens prioriterade
områden har följande mål för 2016 arbetats fram.

Ordning och reda i ekonomin
Nämndmål

Antalet män och kvinnor med långvarigt eller
mycket långvarigt försörjningsstöd och med bedömd arbetsförmåga minskar under 2016.

Ett grönare Kalmar
Nämndmål

År 2020 ska alla socialförvaltningens samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala.

Ett växande attraktivt Kalmar
Nämndmål

Kvinnor och män som har kontakt med socialtjänsten finns inom situation 1 (socialstyrelsens definition vid akut hemlöshet) maximalt en månad

Nämndmål

Alla kvinnor och män som har en placering via
socialtjänsten och befinner sig i situation 2 (socialstyrelsens definition vid hemlöshet) har ett boende
ordnat inför planerad utskrivning.

Hög kvalitet i välfärden
Nämndmål

Socialförvaltningen arbetar med särskilt förebyg-

gande arbete för områdena Berga, Norrliden och
Oxhagen. Indikatorn Trygg ute sen kväll i polisens
trygghetsundersökning ska vara högst 2 i mätningen 2016
Nämndmål

Socialförvaltningen arbetar med särskilt förebyggande arbete för områdena Berga, Norrliden och
Oxhagen. Indikatorn Oro för överfall och misshandel i polisens trygghetsundersökning ska vara
högst 2 i mätningen 2016.

Nämndmål

Andelen alkoholkonsumenter, i CAN undersökningen, i åk 2 på gymnasiet minskar från ??% till
??% för pojkar och minskar från ??% till ??% för
flickor jämfört med 2015

27 (28)
Nämndmål

Andelen ungdomar som provat narkotika, i CAN
undersökningen, i åk 2 på gymnasiet minskar från
??% till ??% för pojkar och minskar från ??% till
??% för flickor jämfört med 2015

Nämndmål

Andelen daglig rökare, i CAN undersökningen, i åk
9 minskar från ??% till ??% för pojkar och minskar
från ??% till ??% för flickor jämfört med 2015

Nämndmål

Andelen vuxna i Kalmar kommun med riskbruk
avseende alkohol ligger i snitt med riksgenomsnittet.

Nämndmål

Alla barn och unga som är placerade enligt
SoL/LVU eller har beslut om bostad för barn och
ungdom enligt LSS har en planering för hur socialförvaltningen arbetar med vårdnadshavare under
planeringstiden.

Nämndmål

Andelen kvinnor som har insats inom socialpsykiatrin och som har sysselsättning ökar jämfört med
2015.

Nämndmål

Andelen brukare, kvinnor och män, inom daglig
verksamhet och sysselsättning som under 2016 får
en anställning på öppna arbetsmarknaden är högre
än 2015.

Nämndmål

Andelen brukare, män och kvinnor, inom daglig
verksamhet och sysselsättning som under 2016 får
en individuell placering är högre än 2015.

Nämndmål

Alla placerade barn och unga enligt SoL/LVU eller
barn och unga med beslut om bostad för barn och
ungdom enligt LSS som har eller har behov av
kontakt med BUP eller Barnhabiliteringen, har en
samordnad individuell plan, SIP senast 2016-12-31

Nämndmål

I alla nya placeringsärenden under 2016 där barnet
på något sätt bedöms behöva insatser av landstinget, ska en överenskommelse om kostnadsfördelning tas fram.
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Verksamhet och medarbetare
Nämndmål

Den ackumulerade sjukfrånvaron i % av arbetad
tid ska minska under 2016 jämfört med 2015.

Nämndmål

Antalet rapporterade avvikelser ökar under 2016
jämfört med 2015.

Nämndmål

Alla nyanställda har inom 6 mån fått utbildning i
dokumentation inklusive genomförandeplanering.

Nämndmål

Tiden från ansökan till beslut om försörjningsstöd
(exklusive dödsboutredning och boendeutredningar) är max 20 dagar.

2016-02-10

Kultur och fritidsnämnden
Årsrapport 2015

”Kalmar – nyckeln till rika upplevelser”
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Ordförande har ordet
En ny mandatperiod inleddes 2015 med både ny nämnd och nya kultur- och fritidspolitiska mål.
Det kultur- och fritidspolitiska programmet antogs i juni efter att ha arbetats fram i dialog och
samverkan mellan nämndens politiker och dess förvaltning, med utgångspunkt i bland annat
Vision 2020. Programmet ligger till grund för de prioriteringar nämnden gör fram till 2018 och
gör vår politik tydlig utåt, samt förenklar våra processer internt i kommunen.
I början på året gick Äventyrsbadet över till att bli en enhet på kultur- och fritidsförvaltningen, en
mycket lyckad förändring då man, efter en tuff inledning, avslutar året med ett litet överskott. Det
första positiva resultatet för badet på över ett decennium!
Några exempel på utvecklingsarbetet från 2015 är förvaltningens framgångsrika genusarbete, med
utbildning för alla medarbetare, men också det arbete som våra fritidsgårdar och ungdomshuset
UNIK fortsätter att inspirera resten av Sverige med. Mängden studiebesök från andra kommuner
talar sitt tydliga språk! Vi har dessutom förbättrat fritidsgårdarnas öppettider och erbjuder i
huvudsak verksamhet i hela kommunen, på kvällar och helger efter ungdomarnas behov och
önskemål.
Spelefantens idrottshall har under året byggts om och invigs, till glädje för många barn och
ungdomar, i februari.
Arbetet med Unika historiska Kalmar fortsätter och kommer att ge både länsbor och besökare en
ökad upplevelse i mötet med våra historiska miljöer.
Kalmar har glädjande nog en mycket positiv befolkningsutveckling, och barn och unga utgör en
stor del. För kultur och fritid innebär det framåt att vi måste vara följsamma med våra
verksamheter. Fritidsgårdarna behöver ytterligare öka sin tillgänglighet. Biblioteket, med sina
drygt tusen besökare om dagen, behöver förstärka sin service, även vid filialerna. Trycket på
skolidrott och föreningsliv ökar och vi måste planera för fler inomhushallar och fler
konstgräsplaner.
Fler önskar och behöver både simundervisning och kulturskola och vi fortsätter planering av
både kulturcentrum och ny badanläggning.
Med vår vision för Kalmar -"nyckeln till rika upplevelser", satte vi målet högt.
Vi vill ge både invånare och föreningsliv bästa förutsättning till att ge och uppleva en lustfylld,
spontan och hälsofrämjande fritid, något som ställer höga krav på både politik och förvaltning.
Grunden är lagd med ordning och reda i ekonomin och en ändamålsenlig och kostnadseffektiv
verksamhet. Vi bygger också vidare med förbättringar i organisationen. Framför oss har vi
exempelvis en ny enhet för kultur för att ytterligare kunna stärka upp arbetet med att göra
Kalmar till en generös och nyfiken kultur- och fritidsstad!

Foto: Jan Magnusson

Marianne Dahlberg
ordförande kultur- och fritidsnämnden Kalmar
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Förvaltningsövergripande
Viktiga händelser och ändrade förutsättningar
En av de viktigaste händelserna, och som har haft störst påverkan på förvaltningens framtid är
vårt nya kultur- och fritidspolitiska program, ”Kalmar – nyckeln till rika upplevelser” är kultur- och
fritidsnämndens vision. Programmet visar i vilken riktning som nämnden önskar att
verksamheten ska bedriva sin verksamhet. Målen i det kultur- och fritidspolitiska programmet ger
tydliga uppdrag åt förvaltningen under resterande mandatperiod.
Året har kännetecknats av en målmedvetenhet mot att ge våra invånare en rik fritid. Vi har på
många enheter en mycket hög grad av tillgänglighet. Vårt bibliotek och Äventyrsbad ligger
exempelvis bland de bästa kommunerna i Sverige när det gäller öppettider. Våra verksamheter
har många besökare och utövare och fungerar både som mötesplats och plats för
fritidsaktiviteter. Vårt huvudbibliotek besöks av 225 000 besökare, inberäknat besökare på filialer
och biblioteksbussen blir besökssiffran 364 000 per år. Vår simhall har ca 250 000 besökare och
våra fritidsgårdar har ca 34 000 besökare. Utöver det så genomför kulturskolan ca 1 400 tillfällen
per vecka för ca 1 200 elever. Sedan är kultur- och fritidsförvaltningen med och stöttar föreningar
så de kan bedriva verksamheter för mängder av ungdomar.
Året har präglats av att få en ekonomi i balans. Äventyrsbadet övergick till kultur- och
fritidsförvaltningen vid årsskiftet 2014 -2015 och det innebar att förvaltningen fick överta en
budget som vi själva inte lagt. Vid första tertialen låg Äventyrsbadet minus 700 tkr. Genom hårt
jobb, samarbete och genomgång av alla kostnadsposter så hamnade Äventyrsbadet till slut på ett
mindre överskott.
Förvaltningsledningen har under våren aktivt arbetat med flera viktiga utvecklingsprojekt. Det
största och viktigaste är förvaltningens framgångsrika genusprojekt som löpt över två år. Det
slutfördes under våren med att all personal fick tre timmars genomgång av hela förvaltningens
genusarbete på Kalmar teater. En gemensam genushandbok har tagits fram där varje enhet fått en
manual för hur man ska arbeta med genus och jämställdhet. Enheterna har under året aktivt
arbetat med att införliva detta i sin verksamhet.
Förvaltningen har under våren tagit fram en vision och handlingsplan för Skälby som pekar ut en
långsiktig strategi för Skälby som den naturliga mötesplatsen. Arbetet bygger på att det sker en
samverkan mellan flera förvaltningar. Handlingsplanen föredrogs i kultur- och fritidsnämnden i
juni där det beslutades att den skulle ut på remiss till berörda förvaltningar under hösten.
Förvaltningen fick under våren ansvaret för att genomföra en förstudie kring Unika historiska
Kalmar. Målet var att försöka få en samlad bild av nuläget och hur vi tillsammans med
Länsstyrelsen i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Linnéuniversitetet, Kalmar läns
museum, Statens historiska muséer, Mörbylånga kommun och Borgholms kommun kan skapa en
gemensam historisk berättelse som kan appellera både regionens befolkning som till
kulturturismen. Utredningen blev klar under hösten och presenterades för kultur- och
fritidsnämnden i december. Under 2016 går arbetet in i nästa fas där en projektledare ska ta
projektet vidare.
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Ombyggnationen av Spelefanten, för att skapa en hall för livsstilsidrotter, startade under
sommaren 2015. Kalmar kommun har saknat en hall för Parkour, skate och klättring. Nu samlas
dessa idrotter under samma tak och det skapas goda förutsättningar för ungdomar att utöva
idrotterna och för föreningarna att växa. Invigningen planeras till mitten av februari.
Nämnden har god måluppfyllelse för 2015. Vi når de ekonomiska målen om ordning och reda i
ekonomin och ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet genom främst två saker. Det första är att
nämnden beslutat om ett kultur- och fritidspolitiskt program som tydligt pekar ut vad nämnden
ser är ändamålsenlig verksamhet. Det andra är den organisationsöversyn som förvaltningen
genomfört under 2015. Syftet har varit att stärka organisationen så att den klarar av att nå de
politiska målen samt att effektivisera processer och aktiviteter. Omorganisationen innebär att vi
stöper om administrationen och centraliserar administration från enheterna till
förvaltningskontoret. Vi tar över Kalmar Sportcenters innevaktmästare och centraliserar våra
egna vaktmästare i en grupp under enhetschefen för kultur, idrott och service. På så sätt får vi
synergieffekter som medför besparingar och kvalitetshöjningar. Parallellt med detta så stärks
ledningsorganisationerna på kulturskolan och biblioteket i syfte att skapa förutsättningar att nå
målen i det kultur- och fritidspolitiska programmet. Utöver detta så stärker vi organisationen
kring kultur genom att bryta ut kulturen ur enheten för kultur, idrott och service. Till den nya
kulturenheten rekryteras en enhetschef, enheten stärks med en projektledare för Unika historiska
Kalmar samt Kalmar teater tillförs sammanlagt en tjänst. Omorgansationen kommer leda till att
förvaltningen sparar mellan 2-2,5 tjänster samt får en tydligare och starkare organisation.
Förvaltningen når även goda resultat i målet förebyggande insatser bland barn och ungdomar där vi
beslutat att samtliga arrangemang och verksamheter ska vara drogfria. Vi har också ett nära
samarbete med socialtjänst och polis för att bidra till ett förebyggande arbete kring droger, tobak
och alkohol.
Det är några mål vi inte når fullt ut men där vi i stort sett uppnår målet. Miljöutbildning för all vår
personal har genomförts fullt ut på alla enheter förutom Äventyrsbadet. Äventyrsbadet har till
största del genomfört miljöutbildningen men saknar bara det sista momentet. Vi når inte upp till
målet öka kultur- och fritidsaktiviteter fullt ut. Vi når index 67 och hade som mål att nå 70. Målet
kunskap om mångfald når vi inte fullt ut upp till. Vi påbörjade planeringen för en utbildning under
2015 men hann inte genomföra utbildningen under 2015. Vi kommer att genomföra utbildningen
i mångfald i två steg med start i februari 2016.
Målet om sjukfrånvaron når vi inte under 2015, se avsnitt under personal.

Personal
Den sista december 2015 fanns det på kultur- och fritidsförvaltningen 136 tillsvidareanställda
varav 83 kvinnor (61 %) och 53 män (39 %). 12 personer hade tidsbegränsade anställningar, 8
kvinnor och 4 män. Medelåldern var 49 år för män och 48 år för kvinnor. Genomsnittlig
sysselsättningsgrad var 94 % för kvinnorna och 95 % för männen.
Sjukfrånvaron har under 2015 ökat jämfört med 2014. Under 2015 var personalens sjukfrånvaro i
% av arbetad tid 5,60 %, varav 5,97 % kvinnor och 5,01 % män. Jämfört med 2014, då
personalens sjukfrånvaro i % av arbetad tid var 3,72 %, varav 4,70 % kvinnor och 2,19 % män,
har sjukfrånvaron ökat.
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Sjukfrånvaron kan bero på många olika orsaker, därför analyseras de bakomliggande orsakerna till
sjukfrånvaron regelbundet. Ett bra rehabiliteringsarbete och arbetsanpassning är ett sätt att
minska sjukfrånvaron. Förvaltningen arbetar långsiktigt med ett utvecklingsarbete för att öka
hälsomedvetandet bland personalen, stärka hälsan och försöka minska sjukfrånvaron inom
förvaltningen. Förvaltningen har en friskvårdsgrupp, med representanter från varje enhet, som
arbetar med att vara ett stöd till enhetschef och kollegor i friskvårdsarbetet. Gruppen motiverar
och inspirerar till att öka den fysiska och psykiska egenhälsan.
Resultatredovisning och analys
2015

Budget

Redovisat

Diff Procent %

Drift (tkr)
Förvaltningschef
Administration
Idrottsanläggningar
Ung i Kalmar
Bibliotek
Äventyrsbadet
Kulturskola
Allmän kultur/fritid
Total

5 783
7 253
46 526
19 595
22 939
9 401
17 051
42 828
171 378

6 523
6 538
47 128
19 590
22 975
9 114
17 014
42 122
171 004

- 740
715
- 602
5
- 36
287
37
710
374

113
90
101
100
100
97
100
98
100

Investering (tkr)
Administration
Idrottsanläggningar
Ung i Kalmar
Bibliotek
Kulturskola
Allmän kultur/fritid
Total

0
3 520
160
170
100
1200
5 150

0
3 296
153
151
100
153
3 853

0
224
7
19
0
1047
1 297

0
94
95
89
100
13
75

Nämnden redovisar ett mindre överskott om 0,4 mnkr. Intäkternas överskott om 0,8 mnkr
härrör sig till obudgeterad medfinansiering i olika projekt.
Förvaltningen har under året arbetat hårt med att hantera ett befarat underskott. Äventyrsbadet,
som från 1 januari 2015 ligger i nämndens verksamhetsområde, hade ej budgeterade
underhållskostnader som förvaltningen inte hade kännedom om vid överförandet. Under året
stängdes badet för renovering under en tid i april. Detta gav upphov till ökade kostnader och
förlorade intäkter motsvarande ca 1 mnkr.
Personalkostnaderna visar överskott om 2,7 mnkr mot budget. Återhållsamhet med
återanställningar på grund av befarat underskott och sjukskrivningar är orsaken.
Övriga kostnader har ett utfall om 3,2 mnkr högre än budget. Då prognoserna för
personalkostnaderna blev tydliga framåt hösten kunde utrymmet användas för nödvändiga
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underhållsåtgärder främst inom idrotts- och kulturanläggningar. Det är bland annat därför som
Förvaltningschef gick med ungefär samma underskott som Administrationen gick med överskott.
Investeringsbudgeten har ett överskott om 1,3 mnkr. I detta belopp ingår avsatta medel, 1,0
mnkr, för utbyte av Kalmar teaters publikstolar. Denna åtgärd har inte hunnits med under året då
länsstyrelsens handläggning av ärendet har dragit ut på tiden. Åtgärden ska istället genomföras
under 2016. Diskussion har förts med kommunens ekonomichef om att åtgärder av detta slag ska
ombesörjas av hyresvärden, i detta fall serviceförvaltningen, och inte kultur- och fritidsnämnden
då det ingår i hyresvärdens ansvar och i den internhyra som satts. Åtgärdens verkliga kostnad är
nu också känd efter offertinhämtning, den är 1,5 mnkr. Serviceförvaltningen får uppdraget att
säkerställa att stolarna byts under 2016 enligt länsstyrelsens direktiv och inom ramen för
serviceförvaltningens investeringsbudget.

Framtid
Ökad befolkning
Kalmar kommun växer glädjande i snabb takt och det ställer nya krav på kommunen. En ökad
befolkning är en omvärldsfaktor som starkt påverkar verksamhetens inriktning i framtiden.
Befolkningen ökar genom både inflyttning, födslar och invandring vilket medför att det ställs
andra och ökande krav på våra verksamheter. Vi ser att besöksantalen på våra verksamheter går
upp och vi kan med säkerhet säga att en ökande befolkning, där unga är en stor del, kommer
innebära att vi måste utvidga våra verksamheter och vår service. Kalmar kommun har en
expansiv bostadspolitik och det byggs både bostäder, skolor och förskolor. Det innebär att
kommunen måste låta servicen följa med. För kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden
innebär det att vi kommer behöva öka biblioteksservicen och kanske öka antalet bibliotek,
fritidsgårdarna behöver öka sin tillgänglighet och personaltäthet, det behövs fler inomhushallar,
fler konstgräsplaner, ny badanläggning, nytt kulturcentrum och mer service. Eftersom det idag
inte finns ett samband mellan budget och befolkning för kultur- och fritidsnämndens budget så
kommer nämnden att succesivt urholkas ekonomiskt. För att upprätthålla service- och
kvalitétsnivån måste kultur- och fritidsnämnden få adderade resurser.
Vårt mångkulturella samhälle kommer att ställa nya krav på biblioteken i form av litteratur, media
och vilka tjänster som ett bibliotek ska tillhandahålla. Våra nya medborgare behöver delvis nya
tjänster såsom stöd med att hitta rätt myndighet, rätt kontakt in i kommunen, stöd nära sitt
boende och stöd på andra språk. Biblioteket kan bli en viktig del i kommunens integrationsarbete.
Vi skulle behöva adderade resurser motsvarande en tjänst till en kostnad om ca 500 tkr för att
möta upp detta behov. Eftersom barn- och ungdomsförvaltningen väljer att köpa mindre
bibliotekstjänster under 2016-2017 samt att regionbiblioteket minskar sitt stöd så kommer
biblioteket att tappa sammanlagt ca 500 tkr i intäkter de närmsta åren. Det innebär att vi inom
ram inte kan hantera dessa nya krav utan att behöva sänka kvalitén och öppettiderna på våra
bibliotek.
Vi ser samma trend inom Äventyrsbadet. Trycket på simskola både från skolor och privat är stort
och för att möta behovet skulle det kosta ca 200 tkr per år. Vi har heller ingen möjlighet att inom
budgetram leverera det ökade behov av extra simundervisning som skolorna kräver. Att fortsätta
leverera en säker och trygg anläggning för våra gäster när simkunnigheten i kommunen sjunker
kommer att kräva extra resurser om ca 200 tkr per år. Äventyrsbadet har prioriterat hårt inom sin
budget för att ha en budget i balans och har inte utrymme att hantera dessa ökade krav inom ram.
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Kulturcentrum
En utav kultur- och fritidsnämndens största utmaningar under perioden är det nya kulturcentrum
som ska anläggas. Under lång tid har arbetet med ett kulturcentrum projekterats. Beslut är nu
fattat och platsen är Tullslätten och byggnation påbörjas under 2016. Satsningen utgör en
betydelsefull utveckling för Kalmars kulturliv och kommer att öka attraktiviteten i Kalmar för
både boende och besökare. En sådan utveckling kräver resurser, både för att utveckla och skapa
nytt men sedan också när det nya övergår i ordinarie verksamhet.
Mötesplats Norrliden
Mötesplats Norrliden är en ny mötesplats där förvaltningens verksamheter och resurser utnyttjas
mer effektivt och våra verksamheter blir mer tillgängliga. En plats där fritidsgårdens, bibliotekets,
kulturskolans och medborgarkontorets verksamheter samsas under ett tak och därigenom kunna
bli en attraktiv och aktiv mötesplats för föreningar, studieförbund, näringsliv och inte minst de
boende i området.
Ny badanläggning
Frågan om den nya badanläggningens placering utreds och diskuteras i medborgardialoger. När
detta är klart kommer nämnden att ha medborgardialoger om verksamhetsinnehållet. Det är ett
mycket spännande arbete som ligger framför oss. När vi vet vad medborgarna önskar i den nya
badanläggningen kan beslut fattas om verksamhetsinnehållet och då får vi också möjlighet att
beräkna driftskostnaderna för verksamheten. Detsamma gäller att när vi får klarhet i tidsplaner
och hur verksamheten i den gamla simhallen och den nya badanläggningen skall samverka,
överfasas och avvecklas, kan vi klargöra övergångs- och avvecklingskostnader för verksamheten.
Genomförande av ”Idrott i Kalmar”
Under våren färdigställdes och presenterades anläggningsutredningen ”Idrott i Kalmar” för
kultur- och fritidsnämnden. Rapporten beskriver och ger förslag på prioriteringar och behov
avseende anläggningar för idrotten i Kalmar i ett 10-års-perspektiv. Som ett resultat av denna
rapport kommer en mängd aktiviteter att starta i syfte att förbättra förutsättningarna för
föreningslivet i Kalmar. En 100-lista på prioriterade åtgärder har tagits fram och kommer att
beslutas av kultur- och fritidsnämnden under våren 2016.
Utveckling av fotbollsplaner
Kultur- och fritidsnämnden ska efter beslut av den politiska majoriteten delta i att genomföra
anläggandet av två nya konstgräsplaner, utveckla Södra Utmarken med ett nytt klubbhus när
Skyttis avvecklas och skapa skolidrottsytor på Lindö. Utöver detta ska vi byta gräsmattor på
konstgräsplanerna på Fjölebro, Gasten och Södra Utmarken under perioden 2017-2019.
Framtidens Fredriksskans och Lindö - skolidrott och föreningsliv
Förändringarna på Fredriksskans, i samband med genomförande av detaljplanen, innebär också
att det på Lindö ska tas fram en plan för att skapa ytor för skolidrotten och att detta ska
genomföras i dialog med Kalmarsunds Gymnasieförbund. Om skolidrotten inte ska drabbas
alltför mycket, bör detta arbete inledas snarast möjligt. Dialog med Kalmar SK kring hur
möjligheterna att utöva friidrott inomhus ska se ut i framtiden planeras också.
När byggnation på Fredriksskans genomförs kommer fyra omklädningsrum att försvinna. För att
tillgodose skolidrottens och föreningslivets behov, gör vi bedömningen att de fyra
omklädningsrummen måste ersättas med nya under södra läktaren.
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Södra staden – Utveckling i Rinkabyholm
I nuvarande Rinkabyholm pågår ett omfattande planeringsarbete inför genomförande av planerad
byggnation av bostäder, förskola och skola. I etapp 1 planeras det att ingå sporthall/idrottshall
för att kunna förse skolan med lokaler för skolidrott på dagtid. Förutsättningar för föreningslivet
på kvällstid och helger skapas här igenom också. I etapp 2 och 3 planeras lokaler i anslutning till
sporthall/idrottshall för kultur- och fritidsnämndens övriga verksamheter såsom bibliotek,
fritidsgård och föreningslokaler. Etapp 2 och 3 ligger utanför planeringstiden 2017-2019.
Kultur och fritidsförvaltningens samlade investerings- och driftsökningsbehov 2017-2019
Nedan följer kultur- och fritidsnämndens prioritering, plan för genomförande och
kostnadsberäkning för de projekt som nämnden är med i eller vill ska genomföras under
perioden 2017-2019. Kulturcentrum och nytt klubbhus på Södra Utmarken tas inte upp nedan
utan ingår redan i kommunens investeringsplaner.
Investeringen om en ny badanläggning tas heller inte upp då frågan utreds av
kommunledningskontoret.
Planeringsår

Investering Driftsökning/hyra

2017
Utomhusgym och andra utomhusaktiviteter för skolidrott och
allmänhet

1 000

50

Mötesplats Norrliden (kultur- och fritidsfilial)

2 500

250

Ombyggnad av omklädningsrum under södra läktaren (Fredriksskans)

3 000

150

Ny konstgräsplan på Bergaviks IP (5,5 mnkr redan beslutade)

2 500

648

Skolidrott på Lindö, gräsyta motsvarande en fotbollsplans storlek

1 000

100

Övriga åtgärder med anledning av skolidrotten på Lindö

2 000

50

Fjölebro - Byte av konstgräsmatta med asfaltering av besöksparkering
och konstgräsdeponi

5 400

Summa

17 400

1 248

25 000

2 600

500

50

2018
Ny idrottshall Rinkabyholm (drift inklusive hyra)
Skyttis gräsplan - fortsatt drift, underhåll och dränering
Gasten - Byte av konstgräsmatta med bevattningsanläggning,
asfaltering av besöksparkering och konstgräsdeponi

5 800

Gröndals IP byte av belysningsstolpar och armatur

800

Summa

32 100

2 650

2019
Södra Utmarken - Byte av konstgräsmatta inklusive konstgräsdeponi

4 300

Summa

4 300

Summa investeringar under perioden 2017-2019

0

53 800

Summa driftökningar under perioden 2017-2019 borträknat
avveckling drift för Fredriksskans B och konstgräs ca 800 tkr

3 098

(tkr)
Kultur- och fritidsnämnden har ett antal stora projekt som kommer att behöva utredas under de
närmsta åren. När utredningarna är klara behöver dessa projekt kostnadssättas och tas med i
kommunens investeringsplaner.
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Planering 2020-2025
Konstgräsyta motsvarande 1/2 fotbollsplan vid byggnationen av bostäder på
Fredriksskans

Ingår i bostadsprojektet på
Fredriksskans

Fredriksskans A ska fortsätta att användas som utomhusarena för friidrott renovering

Ny konstgräsplan på Gröndals IP exklusive trafiklösningar som tillfartsvägar och
parkering

Förvaltningen utreder frågan
under ht 2016
Förvaltningen utreder frågan
under ht 2016
Förvaltningen utreder frågan
under 2017
Förvaltningen utreder frågan i
konstgräsutredningen under ht
2016

Omkonvertering av Äventyrsbadets och Sportcenters lokaler

Förvaltningen utreder frågan ht
2016- vt 2017

Södra Utmarken ytterligare en 11-manna fotbollsplan med belysning

Förvaltningen utreder frågan ht
2016

Ersättningshall för IFFE-hallen

Förvaltningen utreder frågan ht
2016

Inomhusarena för friidrott
Tingbyskans, renovering av gräsplanerna och bevattningsanläggningen samt ny
belysning
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Verksamhetsberättelser enheter
Enheten Kultur, idrott och service
Viktiga händelser och ändrade förutsättningar

Kultur, projekt, arrangemang och förening
I slutet av oktober 2015 genomfördes kulturfestivalen ”Ljus på Kultur” för andra gången.
Festivalen sker i samarbete med åtskilliga arrangörer och kommunerna i vår närhet. Årets festival
hade fantastiska invignings- och avslutningsarrangemang och totalt erbjöds det över 400
programpunkter av 270 arrangörer under nio dagar. Årets festival lockade över 50 000 besökare.

Kalmar stadsfest arrangerades för elfte året. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarade för
programmet under två dagar på Sveaplan. Evenemangen var som vanligt välbesökta och innehöll
ett brett program med exempelvis barnteater, konserter med etablerade och lokala artister,
dansuppvisningar, slackline och Super-Sportis.
Den särskilda ridsportsatsningen är nu efter 2015 genomförd. Under de tre år satsningen pågått,
har tre miljoner kronor fördelats. I huvudsak har satsningen använts till förbättringsåtgärder i
ridsportföreningarnas anläggningar. Samarbetet mellan ridsportföreningarna har utvecklats
ytterligare under det senaste året. Kalmar Horse Show, som genomfördes i september 2015, är ett
tydligt och lyckat resultat av den ökade föreningssamverkan. Under dagen bjöds det på show med
bland annat hoppning, dressyr, western och fälttävlan. Även OS-medaljören Sara AlgotssonOstholt var på plats och hade både riduppvisning och utbildning.
På den nya beachanläggningen i Långviken har det under sommaren 2015 arrangerats både
deltävling och finalspel i inofficiella SM för Beach Soccer. Båda tävlingarna var framgångsrika
med många besökare.
Även under detta år har ett flertal evenemang genomförts i och på våra anläggningar. Nämnas i
detta sammanhang kan exempelvis: U23-landskamp i fotboll för damer, internationell darttävling,
Junior-SM i Fäktning, Agility-tävling, Junior-SM i friidrott, Revy-SM, Trum-SM, Musik i
Stadsparken och Roxette-konsert på Fredriksskans.
Mobi den mobila näridrottsplatsen är inne på sitt tredje år. Under året har anläggningen varit
placerad i Lindsdal och Rinkabyholm.
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I arbetet med ”Säker och trygg förening” certifierades 27 föreningar i år, vilket är två fler än förra
året. Under hösten genomfördes besök i samtliga styrelser som arbetar med konceptet. Målet att
70 % av alla föreningsaktiva barn- och ungdomar i Kalmar ingår i en säker och trygg förening, är
nu uppfyllt.
Den fullständiga inventeringen av kommunens konstinnehav färdigställdes under sommaren
2015, med hjälp av tillfällig personalförstärkning. På varje arbetsplats eller enhet i Kalmar
kommun, finns det nu kontaktpersoner för konsten, som i framtiden årligen ska göra den fysiska
inventeringen åt oss på kultur- och fritidsförvaltningen.
I början av december 2015 avtäcktes Kalmars nya landmärke, en
”Trojansk rondellhäst” av konstnären Jörgen Platzer.

Idrott och anläggningar
Efter byggnation under hela hösten 2015, börjar anläggningen för livsstilssporter i Spelefanten bli
färdigställd och invigning planeras till februari 2016. En av sporthallarna har under hösten byggts
om till en särskild hall för de snabbt växande livsstilsidrotterna Parkour, skate och klättring.
När nu Linnéuniversitetets byggnation i hamnen inletts, kommer detta att påverka Byteaterns
verksamhet. Ändamålsenliga evakueringslokaler för Byteaterns föreställningar för skolklasser är
en viktig fråga att lösa. Kultur- och fritidsnämnden har också under året slutfört diskussionerna
med Linnéuniversitetet om att ta över den så kallade Arenahallen i Kalmar Sportcenter för att
säkerställa och bättre kunna erbjuda tider, utifrån de behov skolidrotten och föreningslivet har.
I juni 2015 invigdes den nya beachanläggningen i Långviken. Här har föreningar och allmänhet
kunnat spela volleyboll, handboll, fotboll och basket. Anläggningen har drivits i samverkan med
föreningslivet och varit en succé, med stort besöksantal, under denna första sommar i drift.
Sommaren 2015 invigdes också en mindre skateanläggning i Smedby. Anläggningen placerades
vid skolan, i anslutning till fritidsgården. Många barn- och ungdomar har besökt anläggningen för
att åka skateboard, Kick-bike eller BMX. En studie har genomförts under hösten 2015, för att ta
reda på vilka målgrupper som mest använder anläggningen.
I september 2015 invigdes samlingslokalen i Trekanten kallad ”Bagarstugan”. Lokalen ska
användas som kombinerad träffpunkt för omsorgen och föreningslokal för föreningslivets behov
i Trekanten.
På Kalmar teater har en del renoveringsarbete inletts. Bland
annat har ridån renoverats. Tillsammans med
serviceförvaltningen håller en plan för renovering och underhåll
på att färdigställas. Nästa sommar planeras byte av publikstolar i
salongen. Under årets föreställningar och evenemang, har
Kalmar Teater haft över 35 000 besökare.
Ett flertal åtgärder har under året gjorts, när det gäller belysning
utifrån säkerhets-, trygghets- och tillgänglighetsperspektivet. Belysning har förbättrats eller
installerats på exempelvis Teatergalleriet, Lusthuset i Stadsparken, Gröndals IP och vid Skälby
loge.
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Fortsatta förbättringsåtgärder har genomförts i Kalmar Sportcenter. Uppgradering av
ljudanläggning i A-hallen och ny kiosk mellan ishallarna är några exempel på vidtagna åtgärder.
Nytt hyresavtal med Alecta är nu omförhandlat avseende bowling, karate och dans i Giraffen.
Det nya avtalet innebär ökade kostnader, som måste beaktas i framtiden.
Kultur- och fritidsnämnden har tidigare ansvarat för avtalet med campingarrendatorn. Under året
har ansvaret övertagits av serviceförvaltningen. Även för övriga verksamheter på Stensöområdet,
såsom restaurang och minigolfbanan, kommer serviceförvaltningen att överta ansvaret för
uthyrning m.m.
Resultatredovisning och analys
Budget

Redovisat

Diff

Procent %

Drift (tkr)
Idrottsanläggningar
Allmän kultur/fritid
Total

46 526,2
42 828,4
89 354,6

47 128,2
42 122,5
89 250,7

-602,0
708,9
103,9

101
98
100

Investering (tkr)
Idrottsanläggningar
Allmän kultur/fritid
Total

3 520
1 200
4 720

3 296,3
153,4
3 422,7

223,7
1 046,6
1 270,3

94
13
73

Idrottsanläggningar
Utfallet på idrottsanläggningarna är 602 tkr över budget. Detta beror på åtgärdande av ett
stort underhållsbehov av både fotbollsanläggningar och sporthallar. Flera sporthallar har fått
uppgraderad skolidrottsutrustning för att höja kvalitén i våra anläggningar. Även
övertagandet av Kalmar Sportcenters E-hall har påverkat resultatet. I resultatet finns även ett
underskott på kapitalkostnaderna om 288 tkr.
Allmän kultur och fritid
Allmän kultur/fritid gör ett överskott om 709 tkr. Av detta belopp är 374 tkr oanvända
investeringsbidrag till föreningarna som blivit över av olika orsaker. Övrigt härrör sig till
sjukskrivningar och återhållsamhet med resor, kurser och konferenser. Investeringsutfallet
visar överskott med 1 047 tkr där 1 000 tkr avser utbyte/renovering av Kalmar teaters
publikstolar. Denna åtgärd är försenad och kommer att genomföras till sommaruppehållet
2016. Kostnaden är beräknad till 1 500 tkr. Serviceförvaltningen får i enlighet med Kalmar
kommuns reglemente uppdraget att säkerställa att stolarna byts under 2016 enligt
länsstyrelsens direktiv och inom ramen för serviceförvaltningens investeringsbudget.
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Framtid
Idrottsanläggningar
Genomförande av ”Idrott i Kalmar”
Under våren färdigställdes och presenterades anläggningsutredningen ”Idrott i Kalmar” för
kultur- och fritidsnämnden. Rapporten beskriver och ger förslag på prioriteringar och behov,
avseende anläggningar för idrotten i Kalmar i ett 10-års-perspektiv. Som ett resultat av denna
rapport kommer en mängd aktiviteter att starta, i syfte att förbättra förutsättningarna för
föreningslivet i Kalmar, ur ett anläggningsperspektiv. En 100-lista på prioriterade åtgärder ska
tas fram och beslutas av kultur- och fritidsnämnden under 2016.
Utveckling av fotbollsplaner – Konstgrässtrategi
Kultur- och fritidsnämnden ska efter beslut av den politiska majoriteten delta i att genomföra
anläggandet av två nya konstgräsplaner, utveckla Södra Utmarken med ett nytt klubbhus när
Skyttis avvecklas och skapa skolidrottsyta på Lindö. Utöver detta ska gräsmattorna på
konstgräsplanerna på Fjölebro, Gasten och Södra Utmarken bytas ut under perioden 20172019. Som en förberedelse inför genomförandet av utbytet av gräsmattor har en
konstgräsutredning redan genomförts som ska leda till en samlad konstgrässtrategi.
Anläggandet av två helt nya konstgräsplaner bedömer vi kommer att innebära
investeringskostnader på 8 000 - 8 500 tkr per plan för kommunen. I detta ingår alla
markarbeten, konstgräsmattor med ifyllnadsmaterial, asfalterade avlastningsytor,
belysningsstolpar och armaturer samt stängsel. Den ena planen ska ersätta Fredriksskans
konstgräsplan och den andra planen är en utökning. Vi bedömer att när planerna är byggda
och i drift behöver nämnden också få kompensation för utökade driftskostnader om minst
500 tkr netto. I denna bedömning har nuvarande driftskostnader för Fredriksskans
borträknats.
Utbyte av befintliga konstgräsmattor på Fjölebro, Gasten och Södra Utmarken bedömer vi
innebär en total investeringskostnad på ca 9 500 tkr, under förutsättning att miljövänligt
granulat används. Förutom att bara byta konstgräsmattorna tillkommer ytterligare kostnader
för deponi för befintliga konstgräsmattor och ifyllnadsmaterial samt markarbeten för att rätta
till sättningar m.m. När nya konstgräsmattor anläggs föreslås också andra förbättringar såsom
bevattning på Fjölebro och Gasten samt asfaltering av kompletterande ytor för snöröjning.
För att genomföra dessa åtgärder behövs ytterligare investeringsmedel om ca 5 500 tkr.
Södra staden – Utveckling i Rinkabyholm
I nuvarande Rinkabyholm pågår ett omfattande planeringsarbete inför genomförande av
planerad byggnation av bostäder, förskola och skola. I etapp 1 planeras det att ingå
sporthall/idrottshall för att kunna förse skolan med lokaler för skolidrott på dagtid.
Förutsättningar för föreningslivet på kvällstid och helger skapas här igenom också. I etapp 2
och 3 planeras lokaler i anslutning till sporthall/idrottshall för nämndens övriga
verksamheter såsom bibliotek, fritidsgård och föreningslokaler. Anläggandet av ny
sporthall/idrottshall föreslås följa skolans planering för etapp 1, vilket innebär byggnation
under 2017 eller 2018. Detta kommer att innebär investeringskostnader om minst 25 000 tkr
för kommunen. Nämnden måste också göra egna investeringar om cirka 300 tkr för lös
inredning. Investeringen medför en internhyra om 2 100 tkr/år. Utöver internhyran
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tillkommer driftskostnader som el, städning, skötsel, tillsyn och bokningsadministration samt
kapitalkostnader för lösinventarier om c:a 500 tkr/år. För att nämnden ska kunna driva
anläggningarna krävs således kompensation för samtliga kapital-, hyres- och driftskostnader.
Framtidens Fredriksskans och Lindö - skolidrott och föreningsliv
Förändringarna på Fredriksskans, i samband med genomförande av detaljplanen, innebär
också att det på Lindö ska tas fram en plan för att skapa ytor för skolidrotten och att detta
ska genomföras i dialog med Kalmarsunds Gymnasieförbund. Om skolidrotten inte ska
drabbas alltför mycket, bör detta arbete inledas snarast möjligt. Dialog med Kalmar SK kring
hur möjligheterna att utöva friidrott inomhus ska se ut i framtiden, planeras också.
Vi bedömer att investeringsmedel för att kunna anlägga planerade ytor på Lindö för
skolidrottens behov kommer att innebära investeringar om 1 000 – 2 000 tkr. När byggnation
på Fredriksskans genomförs kommer fyra omklädningsrum att försvinna. För att tillgodose
skolidrottens och föreningslivets behov, gör vi bedömningen att de fyra
omklädningsrummen måste ersättas med nya. Vår bedömning är för att ersätta
omklädningsrummen kommer investeringskostnaden bli c:a 3 000 tkr för ombyggnader
under södra läktaren. När det gäller förändrade driftskostnader på Lindö och Fredriksskans
bedömer vi detta till en ökning om cirka 100-150 tkr/år.
Allmän kultur och fritid
Bidragsöversyn
Under 2016 kommer en översyn av bidragssystemet att genomföras. Detta kommer att vara
ett omfattande och tidskrävande arbete.
Nytt administrativt system för bidragshantering och bokning av lokaler
Tillsammans med flera andra kommuner ingår vi i en grupp, som tagit fram en
kravspecifikation för ett nytt framtida administrativt system. Under året kommer arbetet att
fortsätta och ett nytt system med bättre funktionaliteter bedömer vi är ett måste, för att
kunna utveckla och effektivisera arbetet och servicen mot våra kunder.
Jämförande statistik och nyckeltal
2014
Flickor/Kvinnor
Ålder
Totalbefolkning
Föreningsaktiva

7-9 år
1 004
791
78,8%

10-12 år
989
781
79,0%

13-16 år
1 224
842
68,8%

17-20 år
1 599
438
27,4%

Totalt
4 816
2 852
59,2%

2014
Pojkar/Män
Ålder 7-9 år
10-12 år
13-16 år
17-20 år
Totalt
Totalbefolkning 1 065
995
1 338
1 567
4 965
Föreningsaktiva 855
832
901
533
3 121
80,3%
83,6%
67,3%
34,0%
62,9%
Vid granskning av dessa siffror så kan slutsatsen dras att det är ganska jämnt fördelat mellan
hur stor andel av flickor och pojkar som är föreningsaktiva. Föreningsdeltagandet sjunker i
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gruppen 13-16 år och i åldersgruppen 17-20 år är bortfallet stort bland både pojkar och
flickor.
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år
(Kolada U09800) Index, medelvärde = 100,0
Halmstad
Kalmar
Karlskrona
Kristianstad
Växjö

Kvinnor
Män
Totalt
Kvinnor
Män
Totalt
Kvinnor
Män
Totalt
Kvinnor
Män
Totalt
Kvinnor
Män
Totalt

2012
121,6
138,3
131,2
107,4
101,0
103,2
131,5
122,1
126,2
106,8
121,1
115,1
121,1
123,1
122,2

2013
122,0
134,2
129,1
108,0
103,1
104,7
124,9
109,6
115,9
106,7
125,6
117,7
120,2
125,4
123,4

2014
127,9
128,1
127,8
112,9
105,2
107,9
132,9
124,9
128,3
111,7
117,7
115,2
119,0
131,0
126,2

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal deltagartillfällen i åldern 7-20 år i LOKstödsberättigade idrottsföreningar under året, dividerat med antal invånare 7-20 år den 31/12. Deltagartillfällen är summan av
antalet närvarande deltagare i av RF godkända sammankomster för vilken föreningen sökt LOK-stöd (Statligt lokalt aktivitetsstöd).
LOK-stödet ges till aktiviteter för pojkar och flickor 7-20 år. Stöd ges även till handikappidrottare som är äldre än 20 år, men detta
är exkluderat i denna sammanräkning. En sammankomst är en ledarledd gruppaktivitet inriktad mot föreningens idrottsliga
verksamhet. Källa Riksidrottsförbundet.

Föreningsbidrag
Antal bidragsmottagande föreningar
Bidrag tkr/förening i genomsnitt

2012
205
111,0

2013
190
114,8

2014
196
110,5

2015
203
105,6

Kalmar teater
Antal föreställningar på scenen
Antal uthyrningsdagar

2012
145
195

2013
122
168

2014
178
203

2015
147
193

Kostnad idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv
(Kolada N09003) Index, medelvärde = 100,0
2012
2013
Halmstad
135,8
137,9
Kalmar
105,1
96,1
Karlskrona
99,7
97,3
Kristianstad
116,4
115,0
Växjö
87,2
92,1

2014
127,8
119,7
90,6
110,7
131,0

Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för idrotts- och fritidsanläggningar,
dividerat med antal invånare totalt 31/12. Avser kommunens idrotts- och fritidsanläggningar såsom idrottsplatser, sporthallar, bad,
frilufts- och fritidsanläggningar samt småbåtshamnar. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.
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Enheten Kulturskolan
Viktiga händelser och ändrade förutsättningar
Drygt 1 400 elever i åtta olika ämnen har varit inskriva i kulturskolans verksamhet under 2015 där
de fått en kvalificerad undervisning. Kulturskolan har också genom estetiskt lärande i åk 2 mött
drygt 700 elever i det som kallas kuli2. Under 2015 blev det ändrade förutsättningar då
möjligheten till att bedriva den frivilliga instrumentala undervisningen i skolorna under dagtid
försvann. Det har medfört mer tryck på våra redan trånga lokaler. Det gör också att det blir mer
sena kvällar för både elever och personal, som i de flesta fall arbetar eftermiddag/kväll 5 dagar i
veckan. Det har också medfört att elever/föräldrar valt att avsluta eller inte påbörja sitt spelande
på grund av att man inte vill köra in till kulturskolan eller att skolbussen går hem i direkt
anslutning till skoldagen så att man inte kan stanna kvar och spela på sin skola.
För att eleverna ska få möjlighet att visa upp vad de lärt sig erbjuds alla att delta i något av
skolans olika evenemang, stora som små. Det har under året arrangerats drygt 40 olika
evenemang runt om i Kalmar. Flera av kulturskolans ämnen var delaktiga och gjorde fina
framträdanden vid Kalmar kommuns nationaldagsfirande.
Under året har två större skolföreställningar genomförts. Dels Musikul som är en musikteater där
alla skolans ämnen presenteras för alla barn i F – åk 3. Det gavs 11 föreställningar till 3 050
besökare. Dels gjorde Musikaldemokraterna musikalen Människor som erbjöds åk 5 och 6. Det
blev tre föreställningar med 720 besökare. Lärargrupper gjorde under våren skolturnéer där
eleverna fick möjlighet att prova på olika instrument.
Under festivalen ”Ljus på kultur” erbjöd kulturskolan två dagar där det under några timmar gavs
möjlighet att prova olika instrument men också ämnena dans, nycirkus och drill. Grupper av
nycirkus och drill gjorde en fantastisk ljus- och eldshow vid Sveaplan och de var också delaktiga i
avslutningsprogrammet på Stortorget.
Därtill har en mängd mindre elevaftnar genomförts runt om i Kalmar kommun. I samarbete med
grundskolan genomförs redovisningar av det man arbetat med i kuli2 antingen genom
skolföreställningar eller genom uppvisning för anhöriga.
Öppna förskolan Måsen är en kreativ mötesplats för barn 0 - 12 år tillsammans med föräldrar
eller annan vuxen, där möjligheten till lust att skapa genomsyrar verksamheten. Syftet är att
utveckla och stimulera barns och vuxnas lek, fantasi och kreativitet. Olika material och tekniker
prövas i en miljö som lockar till nyfikenhet. Under 2014 öppnades två familjecentraler i Kalmar
vilket kan vara en förklaring till dalande besökssiffror på Måsen. Av besökarna är det mellan 3040 % män.

Resultatredovisning och analys

Drift (tkr)
Investering (tkr)

Budget
17 051,1
100,0

Redovisat
17 014,2
99,9

Diff
36,9
0,1

Procent %
100
100

Budget och den planerade verksamheten för 2015 har stämt bra med resultatet och utfallet
förutom på ett område. Det har under året varit problem att få tag på vikarier när det varit
långtidssjukskrivna pianolärare. Det var många sökande till piano och vi har gjort allt som gått för
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att lösa situationen. Eftersom vi inte lyckades fullt ut blev det budget över för personalkostnader
vilket har använts till att investera i en del instrument inför kommande filialverksamheter. I övrigt
har verksamheten bedrivits som planerat.
De planerade investeringarna är genomförda:
Flytt och förbättring av brännarugn på Måsen. Mörkläggningsgardiner på gymnastikhallen vid
Tullen vilket möjliggör bättre möjlighet till ljussättning vid olika uppvisningar. Stråkinstrument
eftersom söktrycket inom den instrumentgruppen ökat.

Framtid
Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att ta fram ett förslag till en nationell strategi
för den kommunala musik- och kulturskolan. I samrådsmöten har det bl.a. diskuterats
•
•
•

En musik- och kulturskola för alla barn
En kulturskola i samtiden
Personalens kompetens

Detta ligger i linje med det nya kultur- och fritidspolitiska program som antagits. Att arbeta med
och för barn och ungdomar inom kulturområdet utgör dubbla utmaningar. Dels därför att
huvudmålgruppen är barn och ungdomar med tendens att vara flyktiga och att snabbt byta
mellan intressen. Dels därför att vi verkar inom just kulturområdet med inom ungdomskulturen
ständigt nya trender.
Prognosen för elevkullarna i grundskolan i Kalmar de närmsta åren visar att elevantalet stiger
vilket öppnar upp för fler sökande till kulturskolan. Detta ser vi som mycket positivt.
Kulturskolan kommer under 2016 att genomföra en omorganisation. En ledningsgrupp
bestående av chef, biträdande chef och utvecklingsledare kommer att bildas. Personalen kommer
att delas in i mindre arbetsgrupper som kan arbeta mer riktat mot olika områden i Kalmar. Detta
för att öka tillgängligheten för våra barn och ungdomar. Denna förändring kommer att innebära
att personalen under de närmsta åren behöver kompetensutveckling inom olika områden.
För att ge möjlighet för fler barn och ungdomar att ta del av kulturskolans verksamhet kommer
lärarna i större utsträckning att möta upp ute vid grundskolorna i direkt anslutning till skoldagens
slut. Skolan kommer också att erbjuda mer gruppundervisning. Det ger eleverna mer tid och ökar
möjligheten till samspel. Undervisning och verksamhet på olika platser i Kalmar ökar behovet av
bra utrustade undervisningslokaler på fler platser och i samarbete med andra enheter kommer det
att skapas kultur- och fritidsfilialer. Möjligheten för barn och unga att ta del av kulturskolans
verksamhet kommer också att öka genom en utökad lovverksamhet.
Det viktigaste för framtiden blir dock det planerade kulturhuset. Kulturskolan har under 15 år
haft brist på funktionsdugliga lokaler. Verksamhetens olika ämnen har varit utspridda på olika
ställen vilket försvårat möjligheten till samverkan och utveckling av nya uttrycksformer som
musikal eller allkonstföreställningar. Orkesterverksamheten har begränsats av för små
undervisningslokaler. Det finns flera planer på samverkan med andra kulturinstitutioner och
föreningar i Kalmar vilket skulle underlätta om alla fick möjlighet att vistas i en gemensam
byggnad. Även länets verksamheter skulle gynnas av att Kalmar får ett nytt kulturcentrum.
Det är av största vikt att beslutet om kulturcentrum snarast genomförs.
I ett kulturellt "kokande" kulturcentrum kan vi med ett öppet sinne möta deltagarna utifrån deras
önskemål och förutsättningar. Lust, glädje och utveckling genomsyrar vår verksamhet.
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Jämförande statistik och nyckeltal
Elevantal per ämne

Teater
Dans
Drill
Cheerleading
Bleckblås
Träblås
Stråk
Piano
Gitarr - Elbas
Trummor
Sång
Nycirkus
Målarskola
Skapande/slöjd
Ensemble/orkestrar
Barnverksamhet
Teori/teknik/Spec
Totalt

2011
87
35
117
21
40
118
168
226
280
52
132
29
28
8
142
37
22
1542

2012
70
39
97
11
42
113
174
214
261
47
107
29
42
8
145
35
19
1453

2013
68
30
96
16
49
104
173
222
253
48
110
34
42
11
118
31
17
1422

2014
70
31
102
15
47
127
188
219
247
47
96
34
27
9
144
29
14
1446

2015
64
22
77
0
52
118
183
223
250
51
179
46
0
10
111
10
12
1408

De ändrade förutsättningarna för att bedriva undervisning under skoltid har medfört att
elever/föräldrar valt att avsluta eller inte påbörja sitt spelande på grund av att man inte vill köra in
till kulturskolan. Eller att skolbussen går hem i direkt anslutning till skoldagen så att man inte kan
stanna kvar och spela på sin skola. Därav det minskade elevantalet för 2015.
Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/inv
(Kolada N09023) Index, medelvärde = 100,0
2012
2013
Halmstad
87,8
90,5
Kalmar
104,0
106,7
Karlskrona
70,0
69,9
Kristianstad
75,2
74,1
Växjö
80,6
81,8

2014
87,6
104,7
69,0
72,2
86,0

Nettokostnad för musik- och kulturskola, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus
bruttointäkt. Avser Kommunal kultur- och musikskoleundervisning, till exempel kommunala musikskolan. Förskoleverksamhet och
grundskoleverksamhet som har en musikprofil eller annan specialisering, t.ex. musikdagis har inte räknats hit utan har förts in på aktuell
pedagogisk verksamhet. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

Kommentar: Kultur- och fritidsnämndens nettokostnader är högre än för jämförbara kommuner.
Huvudskälet till det är att kulturskolans ämnesbredd är bland den bredaste i Sverige. Vi har
ämnen såsom nycirkus och drill som inte är vanligt inom en kommunal musik- eller kulturskola.
Det tillsammans med en stor verksamhet med mycket aktiviteter gör att våra nettokostnader är
högre.
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Enheten Ung i Kalmar
Viktiga händelser och ändrade förutsättningar
Ung i Kalmar har under 2015 genomfört sitt första verksamhetsår som en egen enhet. Under året
har verksamheten utvecklats och de positiva effekter som förväntades genom omorganisationen
har börjat framträda. Några av dessa effekter är minskade kostnader för vikarier genom
effektivare schemaläggning, utökat öppethållande och en förbättrad samverkan med övriga
aktörer på ungdomsarenan såsom polis, skola och socialtjänst.
Ungdomshuset UNIK invigdes strax före årsskiftet och har under året utvecklats till en mycket
välbesökt och populär verksamhet bland Kalmars ungdomar. I dagsläget besöker ungdomar från
hela Kalmar kommun ungdomshuset UNIK.
Sommarverksamheten vid Getterö och fritidsgårdarna har varit välbesökta och det totala
besökarantalet och antalet övernattare har ökat för Getterö jämfört med 2014. Under året har det
genomförts investeringar i tre nya båtmotorer, vilket har bidragit till en högre driftsäkerhet och
en förbättrad miljö.
Lindsdals fritidsgård och Smedby fritidsgård har renoverats ur ett
genusperspektiv. Utifrån de metoder och erfarenheter som erhållits
från pilotprojektet vid Funkabo fritidsgård, finns det nu förbättrade
möjligheter att arbeta med Kalmarmodellen (bemötande, lokaler,
metoder, utvärdering). En mindre renovering har genomförts även på
Rinkabyholms fritidsgård.
Ung i Kalmar har genomfört två större arrangemang i form av Fullt ös och Livet är en fest. Fullt
ös genomförs årligen på valborgsmässoafton och syftar till att erbjuda ungdomarna ett
alkoholfritt alternativ. Livet är en fest är en årlig ungdomsfestival som arrangeras av
Fritidsforums medlemskommuner och under 2015 kom ca 400 ungdomar från andra kommuner
och besökte Kalmar.
Under året har Ung i Kalmar startat upp ett utbytesprogram med Ungern, Litauen och Danmark
som syftar till att genomföra ungdomsutbyten. I detta har personalen vid respektive land
genomfört en utbildning i Danmark och därefter genomfört besök i varandras verksamheter.
Målsättningen är att ett eller flera Erasmusprojekt (EU) skall genomföras de kommande åren.
Våldsbejakande extremism har under året varit en del i samhällsdebatten och Ung i Kalmar har i
samverkan med socialtjänsten arrangerat en utbildningsdag för personalen med nationella
samordnaren mot våldsbejakande extremism, Säkerhetspolisen, Försvarshögskolan och Polisen.
Intresset för Ung i Kalmars verksamhet och det genussmarta arbetet är mycket stort och under
året har ett stort antal studiebesök arrangerats och ca 80 olika aktörer har besökt verksamheten.
Enhetschefen har även genomfört föredrag kring verksamheten vid olika konferenser för
ungdomsfrågor.
Ungdomsombud
Ungdomsombudet har under året påbörjat elevrådsutbildningar och deltagit i en länssatsning för
ungas delaktighet med ungdomsrådet. Stöd vid uppstart av ungdomsråd avseende
tillgänghetsfrågor samt en omfattande utbildningsinsats gällande barnkonventionen för
kommunal personal har genomförts. Genom projektet ”Skaka om” har ungdomsombudet
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tillsammans med Kumulus skapat en plattform för ungdomsinflytande och en direkt koppling
mellan ungdomar och politiker.
Under året har ca 25 ungdomsdrivna projekt beviljats pengar från KLIRR-potten som handläggs
av ungdomsombudet.

Resultatredovisning och analys

Drift (tkr)
Investering (tkr)

Budget
19 595,0
160

Redovisat
19 589,7
152,7

Diff
5,3
7,3

Procent %
100
95

Ung i Kalmar redovisar för 2015 ett mindre överskott. Ett flertal faktorer påverkar utfallet,
framförallt förändringar i personalkostnaderna. De stora delarna i dessa förändringar har uppstått
genom att några i personalen valt att gå ner i arbetstid och att det uppkommit sjukskrivningar
som inte fullt ut kunnat ersättas.
Personalkostnaderna har även minskat genom att ny personal och vikarier som ersatt
pensionsavgångar och sjukskrivna, har ett lägre löneläge. Minskade fasta kostnader för bland
annat garage, fritidsgårdsbuss, telefon och IT-utrustning har även bidragit till det positiva
resultatet.
Med hänsyn till att verksamheten vid Ung i Kalmar var delvis ny och att ett antal justeringar
genomförts i såväl personal som lokaler planerades en verksamhetsbuffert, med syftet till att ha
en beredskap för ej planerade utgifter. Denna buffert har använts för investeringar avseende
renovering av Lindsdals fritidsgård, Smedby fritidsgård och Rinkabyholms fritidsgård.
Under året har även större investeringar gjorts avseende båtmotorer och båttrailers. Det har även
genomförts satsningar på verksamhetsrelaterad utrustning såsom cyklar, friluftsutrustning,
kanoter med kanotsläp samt teknisk utrustning och musikutrustning. Kostnaden för att upprätta
graffittiväggar har även hanterats inom Ung i Kalmars budget (ca 35 000 kr).

Framtid
I kombination med organisationsutvecklingen i kultur- och fritidsförvaltningen och
effektiviseringar i Ung i Kalmar kommer personalstyrkan och personaltätheten att öka under
2016.
En viktig fråga för Ung i Kalmar kommer att vara integration och skapandet av en positiv fritid
för nyanlända ungdomar. Fritidsgårdar och ungdomshus fungerar som bra plattformar för insteg i
det svenska samhället.
Jämförande statistik och nyckeltal
Ung i Kalmar
Antal besök efter kl. 16.00
Flickor/pojkar i procent

2012
24 800
35/65

2013
28 575
37/63
21

2014
30 798
43/57

2015
34 008
37/63

UNIK
Antal arrangemang
Antal besök vid arrangemang
Flickor/pojkar i procent

2012
-

2013
-

2014
-

2015
69
4 094
51/49

Getterö
Antal besök
Antal flickor/pojkar i procent
Antal dagar öppet
Antal besök per dag
Antal övernattningar

2012
808
52/48
19
43
193

2013
1 138
54/46
19
59
258

2014
628
48/52
19
33
178

2015
763
47/53
19
40
184

22

Enheten Biblioteksverksamhet
Viktiga händelser och ändrade förutsättningar
Den viktigaste händelsen för biblioteksenheten är processen runt Kulturcentrum. Slutet av året
har präglats av diskussioner om hur ett kulturcentrum kan påverka utvecklingen av biblioteket.
Vad innebär det för enheten att samverka med andra enheter? Hur kan ett kulturcentrum
utvecklas så att invånarna i Kalmar upplever ett mervärde?
Medieplanen som antogs 2014 har uppgraderats bland annat med genusperspektiv.
Arbetet med kultur- och fritidspolitiskt program, biblioteksplan och verksamhetsplan har
påbörjats och under 2015 har en handlingsplan ur ett jämställdhetsperspektiv upprättats.
Biblioteket har tagit tillvara erfarenheter från 2014 års projekt ”E-serviceverkstäder” och fortsatt
arbetet för ökad kompetensen inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) bland våra
brukare.
Under året har huvudbiblioteket och filialerna fortsatt med förnyad uppfräschning. Satsningar på
nya skyltsystem på vissa avdelningar på huvudbiblioteket och filialerna har slutförts och
utställningsmöjligheter på huvudbiblioteket har genomförts. Detta har ökat attraktionen av
biblioteken.
Biblioteket har utökat kulturutbudet både vad gäller teater- och musikprogram såsom
författarbesök och föreläsningar. Vi har haft en ökad besöksfrekvens under året kring våra
populära arrangemang.
Läsfrämjande insatser har skett både mot barn och vuxna i form av bland annat boksnacksgrupper, bokpresentationer, språkcaféer och bokcirklar. Vi har också utvecklat samarbetet med
familjecentraler, barnhälsovård (BHV) och mödrahälsovård (MHV).
Bibliotekets internationella kontakter har utvecklats i samarbete med kommunens vänort Wismar.
Under kulturveckan genomfördes vernissage ”Bild möter poesi” en konstutställning inspirerad av
Tomas Tranströms poesi, av Wismarkonstnären Henry Walinda. Det var ett samarrangemang
mellan biblioteket och tysk-svenska föreningen i Kalmar.
Biblioteket har haft minskade personalresurser under större delen av året på grund av
pensioneringar. Rekryteringsprocessen försköts på grund av förvaltningens arbete med
omorganisation. Detta innebar en stor arbetsbelastning på bibliotekspersonalen då vikarier inte
kunde tillsättas fullt ut. Arbetet och ansvaret för barnteater har övergått till förvaltningens
kulturutvecklare.
Biblioteket har fått minskade intäkter eftersom en del friskolor bygger upp egna skolbibliotek.
Kalmar stadsbiblioteket går tvärs emot den nationella utvecklingen av minskade utlån, i Kalmar
ökar utlånen.
De fysiska besöken minskar men de digitala besöken ökar markant och fler och fler brukare
genomför biblioteksärenden hemifrån; söker, reserverar och lånar om medier.
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Resultatredovisning och analys

Drift (tkr)
Investering (tkr)

Budget
22 939,4
170,0

Redovisat
22 975,5
151,0

Diff
-36,1
19,0

Procent %
100
89

Enheten når i princip ett nollresultat för 2015. Året har präglats av en del budgetförändringar
men biblioteket har haft god kostnadskontroll. Intäkterna från 2015 blev mindre än vad som
budgeterats. Det beror bland annat på minskade intäkter från friskolorna för utförd
biblioteksservice. Det har inneburit att biblioteket har varit återhållsamma med återbesättningar
och vikarier.
Framtid
Omvärldsfaktorer som starkt påverkar verksamhetens inriktning i framtiden är
befolkningsökningen i kommunen. En ökande befolkning både genom inflyttning och invandring
ställer andra och ökande krav på biblioteksservice. Kalmar kommuns satsning på nya
bostadsområden innebär att nya områden behöver täckas med biblioteksservice eller kräver en
utökad biblioteksservice.
Verksamheten får också ökade mediebehov. Biblioteket behöver ha litteratur på fler språk och i
olika format. Det ställer högre krav på valet av litteratur. Våra nya medborgare har också delvis
andra behov såsom stöd med att hitta rätt myndighet, rätt kontakt in i kommunen och stöd på
andra språk. Biblioteket är en naturlig mötesplats för alla medborgare och har en viktig roll i
integrationsarbetet. Biblioteket kan vara en arena för nya medborgare att få stöd och service, då
måste biblioteket kunna möta de nya kraven och det kräver mer personella riktade resurser. Den
digitala kompetensen hos våra medborgare behöver också stärkas. Detta innebär ökade insatser
från bibliotekets personal till särskilda grupper.
Biblioteksbussens reparationskostnader har ökat. En planering att ersätta nuvarande
biblioteksbuss med en ny måste påbörjas.
Biblioteket ser fram emot att utveckla verksamheten tillsammans med andra kulturinstitutioner i
ett nytt kulturcentrum. Detta kan ge flera önskvärda synergieffekter både i redan etablerade
samarbeten såsom kulturskola och Måsen men även i nya samarbeten till exempel
kulturföreningar.
Ett utvecklat och tidsenligt kulturcentrum ger ökade behov av personalresurser.
Kostnader för teknik kommer att öka. Biblioteket kommer att få högre kostnader för hyra av
OPAC datorer (online public access catalog). Leverantören av databaser höjer kostnaderna för eböcker, Book-It, bibliografisk service med mera. Biblioteket övergår till ny hemsida,
webbplattformen Arena Go. Det ger oss större tillgänglighet och effektivare möjligheter att
kommunicera med våra brukare. Biblioteket ser även behov av att ytterligare fortsätta utveckling
av E-service verkstäder.
Under v 44 genomförs Ljus på kultur. Biblioteket vill fortsätta att erbjuda besökarna
författarbesök och föredrag under denna vecka.
För att öka jämställdheten i verksamheten ska genussmarta bibliotek utvecklas.
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Under 2016 får biblioteket minskade intäkter från barn- och ungdomsförvaltningen då de inte
längre satsar på skolbibliotek i samma omfattning som tidigare. Intäktsbortfallet är ca 270 000 kr.
Under 2017 får biblioteket minskade intäkter från regionbiblioteket då de inte längre kommer att
ge regionens kommunala bibliotek samma stöd som tidigare. Minskat stöd är bland annat
mångspråk, samköp, inläsningsservice för synskadade och fjärrlån. Detta stöd har genomförts av
Kalmar stadsbiblioteks personal. Intäktsbortfallet är ca 250 000 kr.
Jämförande statistik och nyckeltal
Bibliotek
Utlånade medier alla bibliotek
varav barnböcker
Antal reservationer
varav via webben
Utlån av elektroniska böcker
Antalet fysiska besök på huvudbiblioteket
Antal utlån per/tim. på huvudbiblioteket
Antal fysiska besök/tim. på huvudbiblioteket
Nettokostnad bibliotek, kr/inv.
(Kolada N09026) Index, medelvärde = 100.0
2012
2013
Halmstad
128,7
128,3
Kalmar
85,2
90,9
Karlskrona
78,6
76,0
Kristianstad
76,2
74,0
Växjö
103,0
130,4

2012
2013
2014
2015
515 100 533 039 527 666 556 814
49%
50%
52%
51%
61 790 61 433 61 914 65 475
42%
48%
50%
50%
7 006 11 579 12 900
8 574
245 630 218 392 214 507 225 270
100
103
107
114
85
76
75
78

2014
123,3
91,9
78,6
71,6
100,3

Nettokostnad för bibliotek, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser
kostnader/intäkter för tillhandahållande och förmedling av information samt utlåning av medier till allmänheten. Allmänkulturell
verksamhet som sker i bibliotekets regi såsom utställningar, teater etc. har förts in på Allmän kulturverksamhet. Avser samtlig regi. Källa:
SCB:s Räkenskapssammandrag.

Nöjd Medborgar-Index - Bibliotek
(Kolada U09407) Index, medelvärde 100,0
Halmstad
Kalmar
Karlskrona
Kristianstad
Växjö

2012
109,0
100,0
96,0
101,3
100,7

2013
102,8

2014
109,6
100,7
94,3
97,4
102,8

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Medborgarnas bedömning av
biblioteksverksamheten i kommunen, skala 1-100. Utgår från frågan: "Vad tror eller tycker du om biblioteksverksamheten?". Källa SCB:s
medborgarundersökningar.
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Inköpta böcker till kommunala bibliotek, antal/1000 inv.
(Kolada N09804) Index, medelvärde = 100,0
2012
2013
2014
Halmstad
90,8
101,7
81,6
Kalmar
82,7
94,5
99,0
Karlskrona
70,3
79,4
141,6
Kristianstad
87,9
71,6
68,7
Växjö
89,6
86,0
88,0
Antal nyförvärv dividerat med antal invånare den 31/12 dividerat med 1000. Avser endast folkbibliotek. Källa: Kungliga biblioteket och
SCB.

Huvudbibliotekets öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka
(Kolada U09403) Index, medelvärde = 100,0
2012
2013
2014
Halmstad
194,8
185,9
174,9
Kalmar
186,4
177,8
167,3
Karlskrona
169,4
169,7
152,1
Kristianstad
Växjö
194,8
185,9
174,9
Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal timmar per vecka som kommunens
huvudbibliotek har öppet utöver tiden 08-17 på vardagar. Metoden innebär att kommunen gör en undersökning via en enkel genomgång
av öppettider för biblioteket under en veckas tid vid normal period under året (dvs. semestermånader och storhelger undantas från
undersökningen). Skiftar öppettiderna under normalperioden får ett genomsnitt av normaltid räknas ut på årsbasis. Om kommunen har
fler bibliotek räknas det bibliotek med längst öppettid, men om man medvetet anordnat tiderna för att öka tillgängligheten så att de
kompletterar varandra så får man redovisa dessa hopslagna. Öppettider för "meröppna" bibliotek (dvs. obemannade) ska räknas in i
undersökningen. Källa: Egen undersökning i kommunen.
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Enheten Äventyrsbadet
Viktiga händelser och ändrade förutsättningar
Kalmar Familjebad Äventyrsbadet övergick vid årsskiftet till att bli en enhet inom kultur- och
fritidsförvaltningen i Kalmar kommun. För Äventyrsbadet innebar det en hel del förändringar
vad det gäller styrning, dokumentation, kommunikationsvägar och uppdrag. Att flyttas in i en mer
samverkande organisation krävde nya arbetsformer för Äventyrsbadet som förvaltningen under
året arbetat aktivt med och där vi varit lyckosamma. Idag har Äventyrsbadet en väl fungerande
organisation som är fullt ut införlivad i kultur- och fritidsförvaltningen.
Simkunnighet, säkerhet och ordning i badanläggningen har under 2015 varit Äventyrsbadet
största utmaning. Vi ser att fler och fler ungdomar idag inte har den simkunnighet som skollagen
föreskriver. Det har medfört ett kraftigt ökat behov av extra simundervisning både riktat mot
skolor men också i vår ordinarie simskola. Antalet barn som står i kö till kvällsimskolan ligger på
ca 400 stycken. Invandringen har ökat behovet än mer och därmed har Äventyrsbadet under
framförallt hösten fått styra om resurser för att möta det ökade behovet av simundervisning. Vi
har också en större efterfrågan på simundervisning för särskoleelever som stannar längre tid i
undervisning.
I badanläggningen finns det ett antal hyresgäster såsom café, massagesalong, och gymanläggning
som drivs av Actic. Under hösten har vi förhandlat om ett nytt hyresavtal med Actic för att
avtalet bättre ska spegla verkligheten. Ambitionen är att detta avtal ska leda till ökade intäkter för
2016. Under året har beslut tagits att driftpersonalen kommer att samlas i en gemensam
vaktmästarorganisation i en annan enhet inom kultur- och fritidsförvaltningen. Det kommer
innebära bättre bemanningsmöjligheter.
Badet har deltagit i flera arrangemang under 2015. I projektet ”Fullt ös” var vi tillgängliga med
simhallen och personal för deltagarna.
Varje sommar har vi ”sommarlovsbad” för alla årskurs 4 till 9, vilket innebär att alla i de klasserna
badar gratis under en viss tid och period på sommaren. Vi hade i somras ca 700 besök. Detta är
ett led för att ge alla samma möjligheter till att besöka vår badanläggning.

Resultatredovisning och analys

Drift (tkr)
Investering (tkr)

Budget
9 401,4
0

Redovisat
9 113,8
0

Diff
287,6
0

Procent %
97
0

Årets resultat landar på 287 tkr. Vid tertial 1 låg enheten på ca 700 tkr i underskott. I budgeten
som lämnats över till kultur- och fritidsförvaltningen fanns inte driftsstoppet upptaget i
intäktsbudgeten och renoveringen var bara till viss del upptagen i underhållsbudgeten. Den totala
nettokostnaden för Äventyrsbadet blev ca 1 miljon kr. Detta ledde till ett kraftigt sparpaket.
Enheten sparade in på personalkostnaderna så långt det gick och började organisera om så att
intäkterna från simundervisning kunde öka. Ett aktivt arbete med att locka besökare till simhallen
påbörjades. Detta tillsammans med en genomlysning av underhållskostnaderna och ett
genomtänkt sparande gjorde att enheten vände underskottet till ett överskott.
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Framtid
Innan en ny badanläggning kan stå färdig och den nuvarande simhallen stängs ska simhallen
kunna fungera tillfredsställande fram till dess. Ett nytt hyresavtal med serviceförvaltningen där
rollfördelningen är tydlig är ett måste. Tillräckliga resurser måste finnas för att säkerställa driften.
Att leverera en säker och trygg anläggning för våra gäster är vårt självklara mål. Personalen ska
vara trygga och proffsiga i sitt yrke. Ett ökande antal icke simkunniga och/eller låg simkunnighet
ställer högre krav på verksamheten. Servicenivån behöver höjas för att det ska vara fräscht och
rent. Målgruppen barnfamiljer gynnas genom att fräscha upp och investera i miljön på
äventyrsdelen och barninriktade omklädnings- och duschmöjligheter.
Vi ser därför ett kraftigt ökat behov av extra resurser för att klara av en ökad simundervisning
och för att upprätthålla säkerhet och ordning i anläggningen. För att kunna möta
simundervisningsbehovet kommer det att krävas ca 200 tkr i ökad budget och det kommer under
perioder att behöva förstärkas med personal i simhallen som kommer kosta ca 200 tkr.

Jämförande statistik och nyckeltal
Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka
(Kolada U09404) Index, medelvärde = 100,0

Halmstad
Kalmar
Karlskrona
Kristianstad
Växjö

2012
83,9
155,8
159,8

2013
139,1
166,2
158,4

2014
138,2
165,1
157,4

159,8

154,6

153,6

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal timmar per vecka som kommunens simhall
har öppet utöver tiden 08-17 på vardagar. Metoden innebär att kommunen gör en undersökning via en genomgång av öppettider för
simhallen under en veckas tid vid normal period under året (dvs. semestermånader och storhelger undantas från undersökningen). Skiftar
öppettiderna under normalperioder får ett genomsnitt av normaltid på årsbasis räknas ut. Om kommunen har fler simhallar räknas den
simhall med längst öppettid, men om man medvetet anordnat tiderna för att öka tillgängligheten så att de kompletterar varandra så får
man redovisa dessa hopslagna. Källa: Egen undersökning i kommunen.

Besöksantal

Besökare
Skolbesök ca

2012
245 119
14 000

2013
251 472
14 500

2014
250 934
15 000

2015
235 584
15 500

Besöksantalet sjönk mellan 2014 och 2015 med ca 15 000 besökare. Orsaken var den stängning
som skedde under tre veckor i april. Tiden runt den perioden hade vi ca 4 800 besökare per vecka
vilket gör att ett troligt besöksutfall skulle legat på ca 250 000 besökare under 2015. Skolbesöken
är till viss del uppskattade då alla besök inte registreras fullt ut på grund av svårigheter att få rätt
underlag från skolan vid besöken. Det leder till att bara säkra besök registreras, det uppstår
således ett mörkertal. Att det sker en höjning från 2012 till 2015 baseras på den registrerade
statistiken som går från ca 10 000 elever till ca 11 000 elever under den perioden.

28

Måluppfyllelse
Verksamhetsplan 2015
Kultur- och fritidsnämnden

Inledning
Kultur- och fritidsförvaltningen skall vid varje tertialuppföljning redovisa verksamhetsplanen
och måluppfyllelsen för kultur- och fritidsnämnden och för kommunfullmäktige. Det har
under 2015 skett en avrapportering för perioden januari-april och för perioden januari augusti och detta är sammanställningen av hela 2015 års resultat.

Sammanfattning
Nämnden har god måluppfyllelse för 2015. Vi når de ekonomiska målen om ordning och reda
i ekonomi och ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet genom främst två saker. Det
första är att nämnden beslutat om ett kultur- och fritidspolitiskt program som tydligt pekar
ut vad nämnden ser är ändamålsenlig verksamhet. Det andra är den organisationsöversyn
som förvaltningen genomfört under 2015. Syftet har varit att stärka organisationen så den
klarar att nå de politiska målen samt att effektivisera processer och aktiviteter.
Förvaltningen når även goda resultat i målet förebyggande insatser bland barn och
ungdomar där vi beslutat att samtliga arrangemang och verksamheter skall vara drogfria. Vi
har också ett nära samarbete med socialtjänst och polis för att bidra till ett förebyggande
arbete kring droger, tobak och alkohol.
Målet jämställdsäkrad verksamhet nås med råge då det varit ett av förvaltningens
utvecklingsprojekt under ett antal år. Vi har nu jämställdhetssäkrat hela vår verksamhet
genom vårt genussmarta arbetssätt och vi bedriver idag ett mycket kvalitativt
jämställdhetsarbete både mot våra brukare och internt inom våra personalgrupper.
Det är några mål vi inte når fullt ut men där vi i stort sett uppnår målet. Miljöutbildning för
all vår personal har genomförts fullt ut på alla enheter förutom Äventyrsbadet.
Äventyrsbadet har till största del genomfört miljöutbildningen men saknar bara det sista
momentet. Uppdraget med volontärpool är inte uppnått men frågan är utredd och kommer
att beslutas under 2016. Vi når inte upp till målet öka kultur- och fritidsaktiviteter fullt ut. Vi
når index 67 och hade som mål att nå 70. Målet om kulturcentrum genomförs inte då målet
är vilande. Målet kunskap om mångfald når vi inte fullt ut upp till. Vi påbörjade planeringen
för en utbildning under 2015 men hann inte genomföra utbildningen under 2015. Vi kommer
att genomföra utbildningen i mångfald i två steg med start i februari 2016.
Målet om sjukfrånvaron når vi inte under 2016. Vi har varje månad under året legat mellan
0,5-1% under kommunsnittet. Jämfört med 2014, som var ett år med låga sjukskrivningstal,
så ligger vi ca 2 % över för 2015. Förvaltningen har genomfört åtgärder för att minska
sjukfrånvaron, då främst genom att ha en aktiv friskvårsgrupp som anordnat friskvårdsdagar,
paket med ”pröva-på” yoga, rörelsemeditation mm. Ambitionen är att detta arbete ihop
med aktivt friskvårdsarbete på enheterna leder till lägre sjukskrivningstal under 2016.

Verksamhetsplan 2015
Uppföljning 3 - december: 2015-12-31 Organisation: Kultur- och fritidsnämnd

FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN
I kommunallagens bestämmelser står skrivet att kommunen ska ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet på lång och kort sikt. Varje generation av invånare ska bära
kostnaderna för den service som vi själva beslutar om och som vi själva konsumerar, samt att
gjorda investeringar ska kunna återbetalas. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i
Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för 2016-2017, sid 6-7.
Kommentar
Kultur- och fritidsnämnden har genomfört den besparing som Stabil ekonomi föreskrivit och
förvaltningen har haft en återhållsamhet i ekonomin under 2015 med målet att uppvisa ett
överskott. Inga långsiktiga kostnader har tagits an för att säkerställa att ekonomin är rörlig och
påverkningsbar för att möta fortsatta neddragningar inom ramen för Stabil ekonomi.
Ambitionen har varit att inte låta våra brukare och kunder märka av besparingen utan vi har
verkat för att bibehålla öppettider och servicegrader med fortsatt hög kvalité. För att uppnå
detta har vi försökt effektivisera våra enheters arbete så att kvalitén bibehållits.
Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.
Kommentar
Vi arbetar fortlöpande med att få en verksamhet som är ändamålsenlig och kostnadseffektiv.
Framtagandet av vårt nya kultur- och fritidspolitiska program är en tydlig riktning från
nämnden om vad som är ändamålsenlig kultur- och fritidsverksamhet och vi arbetar nu med
att anpassa våra verksamheter för att möta de mål som nämnden satt upp under
mandatperioden. Under hösten har förvaltningen som ett första steg genomfört en
organisationsöversyn med målet att effektivisera och öka kvalitén på administrativa processer
samt skapa effektivare ledningsstrukturer på enheterna så de politiska målen kan uppnås. Det
arbetet har lett till ett organisationsförslag som beslutas på central samverkan den 12 januari
2016.

FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR
Under de senaste åren har flera tydliga steg tagits när det gäller klimat och miljöarbetet.
Kalmar ska fortsätta ligga i framkant och vårt arbete ska präglas av konkreta insatser som ger
effekt både på kort och på lång sikt. Uttalanden: Kalmar kommun uttalar att vi är positiva till
att KSRR är minoritetsdelägare i eventuella nya biogasanläggningar. Kalmar kommun uttalar
att vi är positiva till att KSRR tar ledning och ansvar för att etablera ett Miljöteknikforum.
Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och
ekonomisk planering för 2016-2017, sid 8-9.
Kommentar
Se fullmäktige- och nämndsmål nedan.
Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun

Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030.
Kommentar
Transporter är ett av avsnitten i den kommunövergripande miljöutbildningen som genomförs
på förvaltningen under 2015.
Nämndsmål - Genomföra miljöutbildning

Under 2015 ska samtliga verksamheter genomföra den kommunövergripande
miljöutbildningen vid APT. Respektive chef ansvarar för detta genomförande.
Kommentar
Miljöutbildningen genomförd på samtliga avdelningar. På Äventyrsbadet kvarstår
gruppdiskussioner runt filmerna och frågorna.

Titel
Aktivitet Miljöutbildning
administration

Ansvarig Startdatum Slutdatum
Status
Jimmy
2015-04- 2015-12- Genomförd
Rudelius
08
31

Aktivitet Miljöutbildning
bibliotek
Aktivitet Miljöutbildning
kulturskolan

Suzanne
Hammargren

2015-0408

2015-12- Genomförd
31

Doris
Aronsson

2015-0408

2015-12- Genomförd
31

Aktivitet Miljöutbildning
ung i Kalmar

Linus
Vandrevik

2015-0408

2015-12- Genomförd
31

Aktivitet Miljöutbildning
äventyrsbadet

Susanne
Gryfelt

2015-0410

2015-1231

Aktivitet -

Per-Ola

2015-04-

2015-12- Genomförd

Pågående

Kommentar
All administrativ
personal har under
2015 genomgått
miljöutbildningen.
Miljöutbildningen
genomfördes 30
april.
Miljöutbildningen
genomförd med all
personal den 12
augusti 2015
Miljöutbildning är
genomförd för
samtlig personal vid
Ung i Kalmar.
Påbörjad, vi har
kvar att diskutera i
grupp runt filmerna
och frågorna.
Miljöutbildningen

Miljöutbildning
kultur och idrott

Johansson

10

31

är genomförd i
november 2015 för
all personal på
enheten Kultur,
idrott och service

Fullmäktigemål - Cykeltrafiken

Cykeltrafiken ska årligen öka.
Kommentar
Kultur- och fritidsnämnden rapporterar ingenting under detta mål.
Fullmäktigemål - Kollektivtrafik

Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka.
Kommentar
Kultur- och fritidsnämnden rapporterar ingenting under detta mål.
Fullmäktigemål - Ekologisk eller närproducerad mat

Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70
procent år 2020.
Kommentar
Ung i Kalmar arbetar för att använda ekologisk eller närodlad kost i sina verksamheter.

FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR
Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i
kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Kalmar är idag ett
av Sveriges mest attraktiva besöksmål och vi fortsätter att utveckla detta. Men attraktiviteten
ska också finnas i vardagen. För det behöver vi bra och varierade bostäder och en väl utbyggd
infrastruktur i hela vår region. Vi ska fortsätta att erbjuda ett rikt kultur- och fritidsutbud och
vi utvecklar att vi redan är ett spännande besöksmål. Vi berättar gärna om allt bra vi gör och
allt det positiva om Kalmar. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan
med budget 2015 och ekonomisk planering för 2016-2017, sid 11-15.
Kommentar
Se fullmäktigemål och uppdrag nedan.
Fullmäktigemål - Bostadsplanering

Kalmar ska planera för minst 300 bostäder årligen, varav 100 villatomter.
Kommentar
Kultur- och fritidsnämnden rapporterar ingenting under detta mål.
Uppdrag - Grafittiväggar

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med servicenämnden ordna lagliga
grafittiväggar.
Kommentar
Graffittiväggarna är under byggnation vid ungdomshuset UNIK. Graffittiväggarna kommer
att var mobila. Under våren kommer en workshop att genomföras med syftet att få fler
ungdomar intresserade av graffitti som konstform.

FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN
I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare
i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när
enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Den fattigdom som
drabbar barn ska med alla tillgängliga medel speciellt bekämpas. Varje barn och elev i Kalmar
kommun ska utvecklas allsidigt, såväl socialt och emotionellt som kunskapsmässigt. Våra
förskolor och skolor ska hålla en hög kvalitet. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i
Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för 2016-2017, sid 17-19.
Kommentar
Se fullmäktigemål och uppdrag nedan.
Fullmäktigemål - Förebyggande insatser bland barn och ungdomar

Barn och ungas bruk av tobak, alkohol, dopingpreparat och narkotika ska minska. Bruket av
droger ska aktivt bekämpas på alla nivåer men speciellt fokus ska riktas på förebyggande
insatser bland barn och ungdomar.
Kommentar
Samtliga arrangemang och verksamheter vid kultur- och fritidsförvaltningens är drogfria. Vid
uthyrning av lokaler till kommuninvånare gäller även att det är drogfritt. Förvaltningen är
representerade i arbetsgruppen Kalmar mot droger och även vid Kalmar kommuns
brottsförebyggande råd. Ung i Kalmar är representerade i de områdesgrupper som består av
polis, socialtjänst och skola. Vid dessa grupper sker samverkan kring bland annat
drogrelaterade frågor. Årligen arrangeras ungdomsfestivalen Livet är en fest på
valborgsmässoafton, med syftet att erbjuda ungdomar ett drogfritt alternativ. Arrangemanget
har de senaste åren bidragit till att minska alkoholkonsumtionen drastiskt. Vid misstanke om
drogmissbruk bland ungdomar rapporteras detta till polis och socialtjänst, vilket har skett ett
dussintal gånger under året. Under året har enheten Ung i Kalmar och ungdomspolisen
genomfört en workshop syftandes till att stärka samverkan och det förebyggande arbetet.
Fullmäktigemål - Bästa skolkommun

Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner.
Kommentar
Kultur- och fritidsnämnden rapporterar ingenting under detta mål.
Uppdrag - Volontärpool

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag
upprätta en volontärpool där frivilliga privatpersoner kan registrera sig för frivilligarbete till
föreningslivets registrerade evenemang.
Kommentar
Under 2015 har en utredning gällande upprättande av en Volontärpool i Kalmar kommun
tagits fram. Utredningen ska presenteras för politiken, för att slutgiltigt beslut ska kunna fattas
hur volontärpoolen ska se ut i framtiden.

FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET OCH MEDARBETARE
Kalmar kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme. Vi ska attrahera,
rekrytera, utveckla, behålla och även avveckla personal för ett hållbart arbetsliv. Vi
eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs och känner sig delaktiga. För att klara av
detta behöver vi samverka inom kommunen och samarbeta externt med andra kommuner för
att utveckla kompetensen och organisationen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i
Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017, sid 20-22.
Kommentar
Se fullmäktigemål och nämndsmål nedan.
Fullmäktigemål - Rätt till heltid

Vid utgången av 2016 ska rätten till heltid (önskad sysselsättningsgrad) vara genomförd på
nämnder och bolag. Arbetet ska ske inom befintliga budgetramar.
Kommentar
Kultur- och fritidsförvaltningen har erbjudit de anställda som önskat utökad tjänstgöringsgrad
heltidstjänster, men för vissa specialistfunktioner har vi inte kunnat uppfylla detta önskemål.
De personer inom Äventyrsbadet som har arbetat deltid har erbjudits heltidstjänster och har nu
fått detta. Frågan om rätten till deltid tas regelbundet upp i förvaltningsledningen, så att
förvaltningen hela tiden arbetar med frågan.
Fullmäktigemål - Praktikplatser

Kalmar kommun ska till utrikes födda årligen erbjuda cirka 150 praktikplatser.
Kommentar

Nämndsmål - Praktikplatser

Förvaltningen ska erbjuda 12 praktikplatser för SFI studenter under 2015.
Kommentar
Kultur- och fritidsförvaltningen har under året erbjudit 12 praktikplatser varav sju har nyttjats.
Kulturskolan, Äventyrsbadet och biblioteket har vardera tagit emot en praktikant samt så har
Ung i Kalmar haft fyra praktikanter.
Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet

Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad.
Kommentar
Förvaltningen har utvecklat och tagit fram en jämställdhetsmatris för utvärdering av mål ur ett
genusperspektiv både vid framtagandet av nya mål, men även vid utvärdering av de befintliga.
Jämställdhetmatrisen utgår från de nationella jämställhetsmålen och man bedömer varje
enskilt mål utifrån varje nationellt mål. Processen med att implementera matrisen har inte
påbörjats. Vi räknar med att arbetet startar under våren 2016. Se nämndsmål
"Fritidsaktiviteter på lika villkor" nedan.

Nämndsmål - Fritidsaktiviteter på lika villkor

Implementera genussmart verksamhet i hela förvaltningen.
Kommentar
Kultur- och fritidsnämnden har i det kultur- och fritidspolitiska programmet tydligt satt som
mål att våra verksamheter skall vara för alla. Ett led i detta är att kultur- och
fritidsförvaltningen har tagit fram en handbok om hur vi implementerar genussmarta
verksamheter. Det finns en organisation som tydligt beskriver ansvarsfördelning och uppdrag
för chefer, enhetsutvecklare och jämställdhetsutvecklare. All personal har fått handledning
kring genus och jämställdhetsfrågor. Den 7 maj 2015 fick all personal information om vad en
genussmart verksamhet innebär. Den 17 september genomfördes en jämställdhetsutbildning
för samtliga enhetchefer inom förvaltningen. Förvaltningen har även tagit fram en
processrutin för att systematisera jämställdhetsarbetet. Förvaltningen har också arbetat fram
en aktivitetsplan för alla enheter. Planen gäller 2015 - 2017. Vi har parallellt med detta utrett
hur vissa anläggningar används. Vi har exempelvis försökt kartlägga hur genusanpassad
skaterampen i Smedby är och utifrån den kartläggningen dra lärdomar av hur vi bör resonera
inför beslut om nya anläggningar. Allt med målet att våra anläggningar skall vara till för alla.
Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag.
Kommentar
Se nämndsmål "Minska arbetsrelaterade sjukskrivningar" nedan.
Nämndsmål - Minska arbetsrelaterade sjukskrivningar

De arbetsrelaterade sjukskrivningarna ska minska under 2015 jämfört med 2014.
Kommentar
Sjukskrivningarna har ökat något 2014. 2014 hade förvaltningen låga sjukskrivningstal och
även om våra tal har ökat för 2015 så ligger vi fortfarande under kommungenomsnittet.
Sjukfrånvarostatistiken analyseras regelbundet av ledningsgruppen i syfte att arbeta
förebyggande. Förvaltningen har under året aktivt arbetat med ett friskvårdsarbete som ska
bidra till att skapa en attraktiv arbetsplats samt trivsel och hälsomedvetenhet hos
medarbetarna. Förvaltningen har en friskvårdsgrupp, med representanter från varje enhet, som
arbetar med att vara ett stöd till enhetschef och kollegor i friskvårdsarbetet. Gruppen
motiverar och inspirerar till att öka den fysiska och psykiska egenhälsan. Vi tror att detta
arbete kommer att leda till minskad sjukfrånvaro.
Uppdrag - Välfärdsbokslutet

I årsrapporten ska respektive nämnd redovisa hur man använder välfärdsbokslutet i
verksamheten. Samverkan och samarbete kring åtgärder måste fördjupas. Både internt inom
Kalmar kommun och externt.
Kommentar
Förvaltningen har utgått från de socioekonomiska ungdomsundersökningarna i
välfärdsbokslutet för att se vilka grupper som nyttjar våra verksamheter. Nämnden har som

mål att våra verksamheter skall vara till för alla och för att kunna analysera vilka som inte
besöker våra verksamheter har välfärdsbokslutet varit en viktig faktor. Vi har sett att flera av
våra verksamheter inte besöks av alla socioekonomiska grupper. Vi arbetar därför aktivt med
att försöka bredda våra verksamheter. Kulturskolan har exempelvis ett uppdrag att verka för
att bredda ämnena för att locka ungdomar från grupperna 4 och 5. Enhetscheferna för
biblioteket, kulturskolan, sporthallarna och fritidsgårdarna har ett uppdrag att ta fram ett
förslag på kultur- och fritidsfilialer som skall ha som mål att verka som brygga i förorterna för
ungdomar att pröva på alla våra verksamheter. Vi vill ta våra verksamheter ut till ungdomarna
med ambitionen att erbjuda våra verksamheter för alla ungdomar.
Uppdrag - Service och bemötande

Alla nämnder får i uppdrag att genomföra aktiviteter för att ytterligare förbättra service- och
bemötandefrågor.
Kommentar
Service och bemötande är centralt i förvaltningens genusarbete. Enheterna har aktivt arbetat
fram en handbok för bemötande och som nu är implementerat i hela organisationen.

EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER
Här kan förvaltningar och bolag lägga in egna mål och aktiviteter som man vill följa upp, utan
koppling till kommunfullmäktiges fokusområden och mål.
Kommentar

Kultur- och fritidsnämndens egna mål

Under denna rubrik lägger kultur- och fritidsnämnden in sina nämndsmål som inte är
kopplade till fullmäktigemålen.
Kommentar

Nämndsmål - Öka kultur- och fritidsaktiviteter

Förvaltningen ska minst nå index 70 i SCB:s medborgarundersökning för 2015 angående hur
medborgarna ser på fritidsmöjligheter.
Kommentar
Resultatet för Kalmar kommun i SCB:s medborgarundersökning avseende fritidsmöjligheter
landar för 2015 på index 67. (71 för kvinnor och 64 för män) Alltså uppnås inte målet att nå
index 70. Medelvärdet för samtliga 138 kommuner som deltar i undersökningen ligger på 60.
Nämndsmål - Tillgänglighet till kommunens verksamheter

Förvaltningen ska minst nå index 67 i SCB:s medborgarundersökning för 2015 angående hur
medborgarna ser på kultur.
Kommentar
Resultatet för Kalmar kommun i SCB:s medborgarundersökning avseende hur medborgarna
ser på kultur landar för 2015 på index 68. (68 för kvinnor och 67 för män) Alltså uppnås målet
att minst nå index 67. Medelvärdet för samtliga 138 kommuner som deltar i undersökningen
ligger på 62.
Nämndsmål - Kulturcentrum

Minst 4 dialoger och 2 event kring kulturcentrum ska genomföras till och med 2016.
Kommentar
Målet är vilande i avvaktan på slutgiltigt och definitivt politiskt beslut om utformning och
placering av kulturcentrum.
Nämndsmål - Brukarenkäter

Utföra och mäta resultatet av brukarenkäter.
Kommentar
Se aktiviteter nedan.

Titel
Aktivitet Brukarenkät
bibliotek

Ansvarig Startdatum Slutdatum
Suzanne
2015-04- 2015-12Hammargren
10
31

Status
Pågående

Aktivitet Brukarenkät
kulturskolan

Doris
Aronsson

2015-0410

2015-1231

Aktivitet Brukarenkät
ung i Kalmar
Aktivitet Brukarenkät
äventyrsbadet

Linus
Vandrevik

2015-0410

2015-12- Genomförd
31

Kommentar
Biblioteksfrågor ingår
i den
kommunövergripande
Medborgarenkäten
som regelbundet
skickas ut till
kommuninvånarna.
Frågebatteri till en
brukarundersökning
tas fram innan den 31
dec. Undersökningen
kommer sedan att
utföras under våren
2016
Brukarenkät har
genomförts.

Susanne
Gryfelt

2015-0410

2015-12- Genomförd
31

Brukarenkäten är
genomförd.

Ej
påbörjad

Nämndsmål - Barnfattigdomen

Kultur- och fritidsförvaltningen ska anpassa sin verksamhet så att effekterna av barnfattigdom
minskar.
Kommentar
Förvaltningen arbetar aktivt med att försöka skapa möjligheter för alla ungdomar att kunna
delta i våra verksamheter. Vi hade ett sommarlovsprogram med aktiviteter för barn och unga i
Kalmar kommun där merparten av aktiviteterna var både tillgängliga och gratis. Vi arbetar
aktivt med att försöka ha låga kostnader för ungdomar att träna i våra anläggningar, vi
försöker öka andelen uteanläggningar som är gratis, vi försöker ta ut våra verksamheter till
där ungdomarna är för att minska behovet av transporter. Under sommaren har en extra
satsning gjorts på "barnscen". Fyra gratisföreställningar har genomförts i Påryd, Smedby,
Norrliden och Rockneby för att öka tillgängligheten för barn. Under fyra sommarveckor har
Äventyrsbadet/Pårydsbadet haft gratisbad för barn i åldern årskurs 4-9.
Nämndsmål - Barnkonventionen

Alla barn och ungdomar ska känna att de är delaktiga i kommunens arbete med
barnkonventionen.
Kommentar
Se aktivitet nedan.

Titel
Aktivitet Utbildning kring

Ansvari
g
Sophia
Sundlin

Startdatu
m
2015-0410

Slutdatu
m
2015-1231

Status

Kommentar

Genomför
d

Samtlig personal på
Kultur-och

barnkonventione
n

fritidsförvaltningen har
genomgått/tagit del av
utbildning i
Barnkonventionen under
2013-2015.
Ungdomsombudet har
även utfört utbildning
för Socialförvaltningen,
Barn- och
ungdomsförvaltningen,
Södermöre
kommundelsförvaltning
samt
Kommunledningskontor
et där personalen
erbjudits utbildning i
Barnkonventionen.

Nämndsmål - Kunskap om mångfald

Kompetensutveckling i mångfald ska ske under 2015.
Kommentar
Planeringen med att arrangera en utbildning om mångfald för personalen pågår. Förvaltningen
räknar med att utbildningen kommer att genomföras under våren 2016.
Nämndsmål - Säker & trygg förening

70 % av de barn och unga som deltar i Kalmars föreningsliv ska vara organiserade i en säker
& trygg förening under 2015.
Kommentar
Vi nådde 70% vilket innebär att målet är uppfyllt. Totalt har vi 27 certifierade föreningar.
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Inledning
Årsrapporten är det sista steget i Södermöre kommundelsnämnds budget- och uppföljningsprocess. Här
summeras verksamheten under det gångna året, där viktiga händelser och ändrade förutsättningar lyfts
fram. Det ekonomiska utfallet presenteras och avvikelser mot budgeten analyseras. Det sker en jämförelse
över tiden av hur resurserna använts och viktiga framtidsfrågor för nämnden lyfts fram. Även
planeringförutsättningar för 2016-2019 behandlas.

Viktiga händelser och ändrade förutsättningar
Förvaltningskontor, nämnd och anläggningsverksamhet

2015 har varit ett omvälvande år för förvaltningskontoret. Pensionsavgångar samt arbetsbyten som har
skett under året har inneburit att alla tjänster, förutom utvecklingsledaren inom omsorgsverksamheten, i
slutet av året nu besitts av nya tjänstemän. Glappet som har uppstått i väntan på att en ny
kommundelschef ska tillsättas, har fyllts genom att cheferna för barn- och ungdomsförvaltningen
respektive omsorgsförvaltningen tillfälligt har tagit över ansvaret för verksamheten.
Södermöre kommundelsnämnd har haft tio sammanträden under året, då augustinämnden ställdes in.
Nämndsledamöter har under året besökt kvalitetsmässan i Göteborg samt deltagit i
medborgardialogsseminarium i Stockholm.
Arbetet med medborgardialog har fortsatt under året inom ramen för SKL:s nationella nätverk.
Nämndsledamöter och förvaltningskontorets personal har deltagit i ett flertal webseminuarium, som har
gett nya idéer och infallsvinklar för att kunna bedriva demokratiarbetet framåt. Under hösten genomfördes
en dialog angående biblioteksverksamheten. Medborgarpanelen har också tillfrågats om otrygga platser,
sedan det inkommit tecken på att det upplevs finnas sådana i kommundelen. I samband med
demokrativeckan genomfördes traditionsenligt barnpanel och ungdomsnätverk, och dessa mynnade bland
annat ut i ett möte mellan ungdomsnätverket, presidiet, KLT och trafikstyrelsen, kring bussfrågor.
I slutet av oktober invigdes Ljungbyholms sporthall, vilket innebär att kommundelsförvaltningen nu
ansvarar för tre sporthallar placerade i Ljungbyholm, Hagby och Påryd.

Kultur- och fritidsverksamhet

Nämnden har under 2015 tagit beslut om en ny färdriktning för biblioteksverksamheten, som nu ligger till
grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.
Siffrorna för mediautlåningen fortsätter att minska. En felkälla till de allt lägre talen kan vara att alla omlån
bokförs på huvudbiblioteket i Kalmar. Detta innebär att i takt med att låntagarna själva utför många
tjänster via OPAC kommer utlåningssiffrorna att minska. Inte heller lån av E-böcker finns med i
Södermöres utlåningsstatistik.
Mediautlåning 2013-2015
2013

2014

2015

Diff 15-14

Ljungbyholm

21 935

21 986

23 923

1 937

Hagby

14 521

15 377

14 548

-829

Påryd

13 307

11 822

9 827

-1 995

Total utlåning

49 763

49 185

48 298

-887

Både biblioteken och Södermöre för alla har inlett ett samarbete med träffpunkterna i kommundelen, för
att stärka banden över generationsgränserna.
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Öppettiderna för Södermöre för alla har utökats under 2015. Antalet besökare har ökat stort, vilket visar
att det är en uppskattad verksamhet som bedrivs. I snitt kommer 29 ungdomar per kväll till verksamheten
i Ljungbyholm. Enligt nämndens riktlinjer har Södermöre för allas verksamhetsområde utökats till att även
innefatta ytterområdena i kommundelen.
Fritidsgårdsverksamhet, Ljungbyholm 2012, 2014-2015
2012

2014

2015

Diff 15-14

Antalet öppna kvällar

108

122

124

2

Andel flickor

45%

43%

35%

-8%

Öppettimmar

782

702

829

127

Antal besökare i snitt

21

24

29

5

Totalt antal besökare

2 266

2 914

3 601

687

För 2013 saknas statistik

Fritidsgårdsverksamhet, ytterområdena 2015

Fritidsgårdsverksamhet, sommar 2015

Antalet öppna kvällar

24

Antalet öppna kvällar

10

Andel flickor

59%

Andel flickor

30%

Öppettimmar

80

Öppettimmar

57

Antal besökare i snitt

8

Antal besökare i snitt

11

Totalt antal besökare

196

Totalt antal besökare

107

Vård- och omsorgsverksamhet

I januari tog Södermöre kommundelsnämnd beslut om en ny omsorgspolitisk färdriktning som ska gälla
fram till 2018, vars syfte är att skapa en trygg och värdig äldreomsorg som ger utrymme för lust och glädje.
Maria Kehagia-certifierad coach har anlitats av förvaltningen till enhetschefer, myndighetshandläggare och
HSL-teamet under 2015. Utbildningen Kultur och kulturarv inom länsmuseets regi har genomförts.
Det sociala innehållet har förändrats i en mycket positiv riktning under 2015. Kampradmedlen har bidragit
till utveckling av det sociala innehållet, genom ett samarbete med Kalmar Läns Museum och olika
bildningsförbund.
Tillgängligheten har ökats under året då en ny träffpunkt invigdes på Ljungbyhemmet i november. Detta
innebär att alla äldreboenden i kommundelen nu bedriver träffpunktsverksamhet. Samarbetet med
föreningar i Södermöre har fortsatt under 2015, för att skapa möjlighet till utveckling av träffpunkternas
aktiviteter. Från december ansvarar utvecklingsledaren inom omsorgsverksamheten för det tre
träffpunktsledarna vilket förväntas stärka samarbetet träffpunkterna emellan.
Under 2015 har arbetet med införandet av biståndsbedömning och planeringsverktyget Laps Care på
SÄBO fortsatt, där Björkaga nu använder systemet fullt ut. Individuella biståndsbedömningar har
genomförts på Möregården och planering inför uppstarten av Laps Care har gjorts. Information om basala
hygienrutiner som gäller från 2016 har delgetts samtlig personal på alla enheter.
En anmälan enligt Lex Sara och en anmälan enligt Lex Maria är gjord till IVO under 2015.
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HSL-organisationen har under 2015 haft undersköterskor knutna till verksamheten för att förstärka
organisationen, framför allt under sommarperioden. Tendensen är att hemsjukvården blir allt mer
avancerad och att vårdtyngden ökar, vilket kräver både mer omfattande och mer kvalificerad vård. Beslut
om utökning av antalet sjuksköterskor, för att möta de allt högre kraven, både inom särskilt och ordinärt
boende, togs i slutet av 2015. Arbetet med att minska sjuksköterskornas övertid har intensifierats under
året.
Antal personal särskilt boende (SÄBO) 2013-2015 Södermöre kommundelsnämnd
2013

2015

2014

Utfall

Per boende

Utfall

Per boende

Utfall

Per boende

Budget

Diff.

Administration

2,00

0,08

1,00

0,04

1,13

0,05

1,00

-0,13

SÄBO

16,12

0,64

16,74

0,67

18,25

0,73

16,56

-1,69

Natt

4,10

0,16

4,10

0,16

4,08

0,16

4,10

0,02

Träffpunkt

1,58

0,06

1,50

0,06

1,23

0,05

1,16

-0,07

Totalt

23,80

22,82

-1,87

Ljungbyhemmet 25 platser

23,34

24,69

Möregården 24 platser
Administration

2,78

0,12

3,78

0,16

3,82

0,16

3,78

-0,04

SÄBO

14,88

0,62

14,88

0,62

14,63

0,61

14,88

0,25

Natt

4,10

0,17

4,10

0,17

5,02

0,21

4,10

-0,92

Träffpunkt

1,50

0,06

1,50

0,06

1,13

0,05

1,16

0,03

Totalt

23,26

23,92

-0,68

24,26

24,60

Björkhaga 39 platser
Administration

1,00

0,03

1,25

0,03

2,00

0,05

1,75

-0,25

SÄBO

24,80

0,64

24,56

0,63

26,10

0,67

24,56

-1,54

Natt

4,10

0,11

4,10

0,11

4,06

0,10

4,10

0,04

Träffpunkt

1,40

0,04

1,02

0,03

1,15

0,03

1,02

-0,13

Totalt

31,30

33,31

31,43

-1,88

0,40

0,40

0,00

30,93

HSL
Administration
HSL-verksamhet

6,25

6,60

9,15

7,00

-2,15

Totalt

6,25

6,60

9,55

7,40

-2,15
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Antalet hemtjänsttimmar har ökat markant under året, vilket har lett att hemtjänstgrupperna har utökats.
Nattpatrullen har också utökats då de fasta ärendena har ökat samt även vårdtyngden på ärendena.
Hemtjänstverksamhet 2013-2015 Södermöre kommundelsnämnd
2014

2015

Ljungbyholms hemtjänst

7 774

8 730

Möregårdens hemtjänst

3 728

5 760

Björkhaga hemtjänst

4 614

5 856

16 116

20 346

Ljungbyholms hemtjänst

4,04

4,54

Möregårdens hemtjänst

1,94

2,99

Björkhaga hemtjänst

2,40

3,04

8,38

10,57

Hemtjänsttimmar
Södermöre hemtjänst

Totalt

2013
13 078

13 078

Motsvarande antal årsarbetare
Södermöre hemtjänst

Totalt

6,80

6,80

Redovisade hemtjänsttimmar 2013-2015 Södermöre kommundelsnämnd

2 500
2 000
1 500
1 000
500

2013
2014
2015

0

Redovisade hemtjänsttimmar per enhet 2015 Södermöre kommundelsnämnd

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Ljungbyholm
2015
Hagby
2015
Påryd
2015

6

Barn- och ungdomsverksamhet
Förskoleverksamhet
Förskoleverksamheten i Södermöre kommundel hade två färre barn än föregående år och 14 färre barn
jämfört med budget, totalt 431 barn.
Antal barn i förskola Södermöre kommundelsnämnd
(Antalet barn för hela året i Södermöre kommundelsnämnds verksamheter inkl. fristående verksamhet. Mätningar görs en gång per månad).
Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Budget

Utfall

Diff.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015

Förskola kommunal

355

386

404

405

386

420

396

-24

Förskola fristående

18

27

30

26

27

23

32

9

Pedagogisk omsorg

35

34

26

26

20

2

3

1

408

447

460

457

433

445

431

-14

Totalt Förskola

Vistelsetiderna inom den kommunala förskolan och pedagogisk omsorg har under 2015 ökat ytterligare.
Schemasnittet för barnen i den kommunala verksamheten ligger nu på 31,0 timmar per vecka för
kommundelen medan barn- och ungdomsnämndens kommunala förskolor ligger på 33,5 timmar per
vecka. Under perioden har vistelsetiderna ökat i genomsnitt cirka en halvtimme per år i båda nämnderna,
dock något lägre mellan 2014 och 2015.
Den pedagogiska omsorgen har vistelsetider på 33,5 respektive 34,0 timmar per vecka och barn. I
Södermöre kommundel har pedagogisk omsorg bedrivits endast på en enhet under året och då bara till
och med juli. Åren innan har fler enheter i Södermöre haft pedagogisk omsorg och schemasnittet hos
dessa har varit lägre, vilket har bidragit till ett lägre genomsnitt totalt.
De fristående förskolorna har under perioden haft högre vistelsetider än de kommunala, men skillnaden
har minskat.
Vistelsetider förskola 2010-2015
tim/v
37,0
36,0
35,0
34,0
33,0
32,0
31,0
30,0
29,0
28,0
27,0
26,0

Södermöre kommundelsnämnd

Förskola
fristående

Pedagogis
k omsorg

Förskola
kommunal

2010

2011

2012

2013

2014

2015

tim/v
37,0
36,0
35,0
34,0
33,0
32,0
31,0
30,0
29,0
28,0
27,0
26,0

Barn- och ungdomsnämnden
Fristående
Förskola

Pedagogis
k omsorg

Kommunal
Förskola

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Under 2015 hade nästan alla barn en plats i någon form av förskoleverksamhet (90 %). Andelen barn i
pedagogisk omsorg är nu mycket låg, totalt 17 barn i oktobermätningen. För fritidshemmen ses en
oväntad förändring. Trots fler barn på fritids är det en något lägre andel av alla elever som har plats. Bland
yngre elever har andelen sjunkit från 92 % 2014 till 88 % 2015. Andelen äldre fritidsbarn har också
minskat, från 29 % till 28 %.
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Andel inskrivna barn i förskole- och fritidshemsverksamhet i Kalmar kommun
100%

90%

Fristående förskola/fritidshem

80%
70%
60%

Pedagogisk omsorg

50%
40%
Kommunal förskola/fritidshem

30%
20%
10%
0%
1-5 år

6-9 år

10-12 år

Nedanstående tabell visar andelen placeringar i Kalmar kommun per åldersgrupp under innevarande
verksamhetsår (2015/2016). Andelen ettåringar, 72 %, betyder i praktiken i stort sett alla. Detta avser barn
födda 2014 och som successivt fyllde ett under 2015. Många barn har dubbla placeringar. Framför allt
gäller det barn som dels har en ordinarie förskoleplats och dessutom plats i OB-omsorgen. Ytterligare en
aspekt är att 55 % av förskolebarnen är i åldersgruppen 1-3 år, vilket ställer särskilda krav på
barngruppernas storlek och personaltätheten. Det är något fler barn från grannkommunerna än tidigare.
2015 fanns 27 barn från andra kommuner inskrivna.
Placering per ålder i Kalmar kommun inklusive barn med dubbla placeringar, till exempel OB-omsorg
Ålder
Andel barn

1 år
72 %

2 år
99 %

3 år
102 %

4 år
104 %

5 år
103 %

Den genomsnittliga gruppstorleken i den kommunala förskolan är densamma som året innan. Under 2015
ökade antalet barn i förskolan men samtidigt öppnade flera nya avdelningar. Antalet förskoleavdelningar
har ökat markant sedan 2010 vilket är ett resultat av de senaste årens utbyggnad av förskoleplatser. Denna
utbyggnad kommer också att fortsätta kommande år för att möta de växande barnkullarna.
Det är viktigt att understryka att siffror om gruppstorlek är kommungenomsnitt och att variationerna
mellan olika förskolor är stora. Även om alla förskolor tilldelas resurser på samma sätt är förutsättningarna
olika. Det kan handla om hur lokalerna ser ut, barngruppernas sammansättning eller om det finns barn i
behov av särskilt stöd, etc. Dessutom finns en naturlig variation över året. Under vårarna kommer det
alltid att vara fler barn i förskolan och under höstarna färre barn. Kommungenomsnittet ger ändå en tydlig
indikation på hur gruppstorlekarna som helhet förändras jämfört med föregående år.
Antal förskoleavdelningar och gruppstorlekar i Kalmar kommun
År

- 15 barn

16-17 barn

18-20 barn

21-25 barn

26- barn

avdelningar

Antal barn
per
avdelning

Summa

2010

69

23

25

25

13

155

17,3

2011

77

35

25

16

13

166

16,9

2012

87

27

26

22

11

173

16,8

2013

81

29

33

21

12

176

16,7

2014

94

24

36

20

7

181

16,7

2015

91

20

27

25

0

191

16,7

8

Fritidshemsverksamhet
Fritidshemmen hade 343 barn i verksamheten, vilket innebär 20 fler barn än föregående år och 18 fler än
budget. Ökningen gäller både den kommunala och de fristående verksamheterna. I snitt var 3,3 fritidsbarn
från Södermöre inskrivna på OB-verksamheten som drivs i barn- och ungdomsförvaltningens regi.
Antal barn i fritidshem Södermöre kommundelsnämnd
(Antalet barn för hela året i Södermöre kommundelsnämnds verksamheter inkl. fristående verksamhet. Mätningar görs en gång per månad)

Fritidshem kommunalt
Fritidshem fristående
Totalt Fritidshem

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Budget

Utfall

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015

278

282

293

326

334

339

351

12

3

9

7

7

7

4

10

6

281

291

300

333

341

343

361

18

Diff.

Även i denna åldersgrupp ökar andelen som har dubbla placeringar i Kalmar kommun eftersom de också
har plats i OB-omsorg. Nedanstående tabell visar andelen barn per åldersgrupp på fritidshemmen under
innevarande verksamhetsår (2015/2016).
Placering per ålder i Kalmar kommun
Ålder
Andel barn

6 år

7 år

8 år

9 år

10 år

11 år

12 år

95 %

95 %

93 %

83 %

50 %

21 %

7%

Förskoleklass- och grundskoleverksamhet
Verksamheten i förskoleklass och grundskola ökade med åtta elever jämfört med 2014, dock fem elever
mindre än budget, och har nu totalt 912 elever.
Antal elever i grundskola Södermöre kommundelsnämnd
(Antal elever för hela året i Södermöre kommundelsnämnds verksamhet inkl fristående verksamhet. Mätningar görs en gång per månad)
Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Budget

Utfall

Diff.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015

Förskoleklass, kommunal

81

81

83

91

98

98

98

0

Förskoleklass, fristående

3

2

2

2

2

3

3

0

767

777

740

743

776

773

781

8

Grundskola, kommunal
Grundskola, fristående
Totalt Skola

35

35

32

29

29

43

30

-13

886

895

857

865

904

917

912

-5

Under år 2015 har Södermöre kommundelsnämnd inte haft några elever inskrivna i grundsärskolan.
Från och med höstterminen 2015 har de asylsökande eleverna integrerats i de ordinarie
skolverksamheterna, i Hagbyskolan för låg- och mellanstadieelever och i Södermöreskolan för
högstadieelever. Nytillkomna asylsökande får undervisning på mottagningsenheten i Kalmar under åtta
veckor innan placering i de olika skolorna görs
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Bakgrundsfaktorer
Barns och elevers olika bakgrund gör att förutsättningarna för kommunens skolor och förskolor varierar
kraftigt. Det handlar framför allt om skillnader i föräldrars utbildning och skillnader i andelen barn och
elever med utländsk bakgrund. Även skillnader i andelen pojkar och flickor har viss betydelse. För
att kompensera för enheternas skillnader i förutsättningar fördelas en del av resurserna utifrån dessa
faktorer.
Södermöre kommundelsnämnd använder Skolverkets SALSA-modell för resursfördelning till förskolor och
skolor utifrån bakgrundsfaktorerna. SALSA jämför resultaten för varje skola utifrån skolans förutsättningar,
och modellen innehåller de faktorer som statistiskt kan säkerställas har påverkan på resultatet. Dessa
faktorer tas fram varje år med hjälp av SCB och baseras på de faktiska barn och elever som finns på varje
enhet vid läsårsstarten. År 2015 fördelades totalt 13,7 mnkr enligt denna modell, där även fristående
förskolor och skolor ingår.
SALSA-värdet är det sammanlagda och viktade värdet av alla bakgrundsfaktorer. Värdet kan ses som ett
mått på de inbördes skillnaderna i förutsättningar för de olika enheterna. Ett högt värde innebär att enheten
har något sämre förutsättningar utifrån bakgrundsfaktorerna, och därför får ökade resurser i förhållande till
enheter med lågt SALSA-värde.
Bakgrundsfaktorer och SALSA-värde LÅ
2014/2015
Utländsk bakgrund

Föräldrarnas högsta utbildning
SALSA

Födda
utomlands %

Födda i
Sverige %

Folk-/
grundskola
%

Gymnasieskola %

Eftergymnasial
utb %

57

3

1

3

47

51

0,93

48

2

3

3

38

59

0,85

123

52

4

0

2

41

57

0,92

Halltorpsskolan

86

53

6

3

5

44

51

1,31

Pårydsskolan

86

37

3

2

5

55

41

1,13

Tvärskogsskolan

39

59

0

5

3

41

56

0,73

Antal
elever

Pojkar %

Södermöreskolan

275

Ljungbyholmsskolan

257

Hagbyskolan

Skola

-värde

Bakgrundsfaktorer och SALSA-värde LÅ
2014/2015
Utländsk bakgrund
Förskola

Antal barn

Pojkar %

Födda
utomlands %

Föräldrarnas högsta utbildning

Födda i
Sverige %

Folk-/
grundskola
%

Gymnasieskola %

Eftergymnasial
utb %

SALSA
-värde

Ljungbyholms förskola

131

47

1

1

2

30

69

0,71

Hagbyskolan

114

48

3

2

2

30

68

0,98

Halltorpsskolan

49

45

0

0

2

41

57

0,72

Lunden

17

41

0

18

0

6

94

0,55

Pårydsskolan

29

45

7

0

7

62

31

2,32

Tvärskogsskolan

38

53

3

3

3

32

66

1,13
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Personal
Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för Södermöre kommundelsförvaltning har ökat under 2015, och ligger nu på 6,1 %, vilket
kan jämföras med 5,4 % under 2014. Även med denna ökade nivå ligger den fortfarande under Kalmar
kommun som helhet, vilken ligger på 6,8 %, och som också har haft en trendökning under 2015, precis
som i riket. Analysarbete och uppföljning har pågått kontinuerligt för såväl kort- som långtidsfrånvaro för
att rätt åtgärder ska ha kunna vidtagits i de fall arbetsgivaren har kunnat påverka. Sjukfrånvaron har
diskuterats återkommande i såväl ledningsgrupp som samverkansforum.
Sjukfrånvaro i % av arbetad tid, 2015

Sjukfrånvaro i % av arbetat tid, 2012-2015

Rehabilitering
Förebyggande rehabiliteringsarbete har pågått kontinuerligt under året, och cheferna har arbetat aktivt med
såväl kort- som långtidsfrånvaron. Dock kan den längre frånvaron i vissa fall vara svårare att påverka i de
fall då det inte är arbetsrelaterat. Förvaltningen ser alltjämt ökade svårigheter att passa ihop erbjudande om
arbetsuppgifter inom kommunens verksamhet med den sjukskrivnes arbetsförmåga och kompetens.
Förvaltningen har under året fortsatt arbetat med att vara observanta på upprepad korttidsfrånvaro och
med att följa rutin om hänvisning till hälsosamtal hos kommunhälsan, förbättra chefernas dokumentation
av analys, orsak och åtgärder med anledning av sjukfrånvaron i ADATO, samt med att arbeta aktivt för att
hitta lösningar för personer med långtidssjukskrivning i form av återgång i tjänst till annat jobb där
möjlighet kan finnas.
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Arbetsskador
Under 2015 har nio arbetsskador rapporterats, vilket är en ökning från 2014 års sju stycken. Fördelningen
av dessa var:
Skadad av maskin, maskindel eller föremål i rörelse
Skadad av hanterat föremål
Skadad av person
Fysisk överbelastning
Fordonsolycka eller påkörd
Sjukdom, psykosociala faktorer

1
1
2
2
2
1

Anmälda tillbud under 2015 var 20 stycken.
Anmälda tillbud, 2015

Upplevelsen är att varken arbetsskador eller tillbud har anmälts i den utsträckning det borde ha gjorts. För
att det ska spegla verkligheten behöver en informationsinsats göras för att arbetsskador såväl som tillbud
ska rapporteras fullt ut.

Kompetensförsörjning
Under året har förvaltningen haft stora svårigheter med att vid vakanser rekrytera legitimerade
sjuksköterskor. Lönesättning av nyanställda sjuksköterskor visar att det är ett bristyrke och att
medarbetarna har möjlighet att använda ett högre löneläge som ett medel för att vara anställningsbar.
Även semestervikariaten inom omsorgsverksamheten har varit svårtillsatta. Trots att kompetenskraven för
personalen har sänkts under semesterperioden så har det varit svårt att bemanna alla arbetspass. Inom
förskole- och skolverksamheten ser förvaltningen också ökade problem med att hitta utbildade vikarier.
Bristande bussförbindelser i ytterdelarna av kommundelen är en svårighet för rekrytering av framförallt
korttidsvikarier. Åtgärder som Södermöre kommundelsförvaltning har vidtagit i
kompetensförsörjningsfrågan är bland annat att delta i utbildnings- och rekryteringsmässan som
Kunskapsnavet anordnade i januari 2015. Förvaltningens deltagande i mässan syftade till att rekrytera
semestervikarier inom omsorgsverksamheten. Erfarenheten från mässan är att det inte gav mer än någon
enstaka vikarie till verksamheten. Kompetenskravet för semestervikararier inom omsorgsverksamheten har
fått sänkas. En annan åtgärd är att före detta anställda, pensionärer, har tillfrågats aktivt om de har haft
möjlighet att vikariera under semesterperioden, varvid några vikariat har lösts. Under 2015 har Södermöre
kommundelsförvaltning använt sig av Facebook för att marknadsföra såväl semesterrekryteringen inom
omsorgsverksamheten som utannonseringar av andra tjänster. För semestervikariaten inom omsorgen har
också lokal affischering använts samt utdelning av flyers på exempelvis biblioteksfilialerna i kommundelen.
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Önskad sysselsättningsgrad
Under 2015 har arbetet med önskad sysselsättningsgrad intensifierats. I samarbete med de fackliga
företrädarna har ett utkast till avtal arbetats fram. Inför 2015 hade 15 personer önskat upp sin
sysselsättningsgrad. Inför 2016 ökade det med en person till totalt 16 personer. Den genomsnittliga
sysselsättningsgraden för samtliga (inklusive vilande) var i december 2014 90,3 %, vilken hade ökat till
91,1 % december 2015.

Demokratiutveckling

Södermöre kommundelsnämnd har varit med i ett nationellt nätverk inom Sveriges kommuner och
landsting (SKL) som under tre år har utvecklat metoder och det systematiska arbetssättet kring
medborgardialog. Södermöre kommundelsnämnd har arbetat fram en styrprocess för att bedriva ett
systematiskt arbete med medborgardialog. En medborgarpanel har byggts upp med nästan 200
medlemmar (+15 jämfört med 2014). E-enkäter har genomförts, bl.a. på tema otrygga platser. Nämnden
har som ambition att det ska genomföras 3-4 paneler årligen.
Södermöre kommundel anordnade i oktober för tredje året i rad en demokrativecka. Under
demokrativeckan fördes dialog med medborgare i Tvärskog och Halltorp om tillgängligheten i Södermöre,
samt kring lokal utveckling. Europarådets tema för årets demokrativecka var ”Att leva tillsammans i det
multikulturella samhället: respekt, dialog, interaktion”, och i Södermöre sattes extra fokus på ”Tillgänglighet”.
Det lokala pensionärsrådet i Södermöre sammanträdde fyra gånger under året. Södermöre
kommundelsnytt har utgivits fyra gånger och har distribuerats ut till alla invånare i kommundelen.

Landsbygdsutveckling

2015 är tredje året som samverkansavtalet mellan kommundelsnämnden och Södermöre företagarförening
har varit i bruk. Ett antal företagsträffar har genomförts i företagarföreningens regi och hemsidan
www.sodermore.nu har uppdaterats med fler företag. Utmärkelsen Årets företagare i Södermöre har delats ut
till Begravningsbyrån Git Åkeson och ett hederpris till Ulf Söderqvist, Söderquist Radio TV.
Kommunens landsbygdsutvecklare har i samverkan med Södermöre kommundel startat upp flera projekt
under året, bland annat kring stärkt service i livsmedelsbutiker med låg omsättning och kring att använda
bilder som planeringsverktyg på landsbygden. Byablad för Hagby och Påryd har tagits fram i samverkan
med Hagbyunionen och Karlslunda byalag.
Hushåll i kommundelens samtliga tätorter har erbjudits villafiber. Två byalag har ansökt om bredbandsstöd
via Länsstyrelsen och ytterligare sju byalag i kommundelen arbetar för att få tillgång till fiber. Arbetet med
att skapa trygga och trivsamma platser på landsbygden med hjälp av belysning fortsätter och har under
2015 resulterat i ny belysning i Halltorp och Ljungbyholm.

Intern kontroll

Granskning av ekonomiadministrativa rutiner har genomförts enligt den antagna interna kontrollplanen.
Rutiner som har kontrollerats är hantering av kassa och kontanter, moms, kontokort, attesträtt,
leverantörs- och kundfakturor, bokföringsorder (kontering, attest, förvaring), förrådsrutiner,
inventarieförteckning, rekvisitionsblock samt inköpsavtal. Avvikelser som framkom var följande:
- Kontering följer ej alltid kodplanen.
- Vissa representationsfakturor saknar anteckning om deltagare och syfte.
- Rutiner för inköpskort följs ej alltid.
- Kvitton sparas ej alltid.
- Bristfällande hantering av kassaregister.
Avvikelser har släckts inom angiven tidsperiod. Alla enheter har fått information om ovan nämnda
avvikelser, samt information om några av de viktigaste ekonomiska rutinerna vad gäller fakturor (ej
attestera egna fakturor, permanenta anteckningar vid representation, resor och kurser bland annat) för att
påminna om dessa.
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Resultatredovisning och analys
Driftredovisning per kontoslag

Södermöre kommundelsnämnd redovisar ett underskott med -0,3 mnkr mot budget.
Intäkterna uppgick till 30,0 mnkr vilket är 10,8 mnkr högre än budgeterad. En stor del av detta härrör från
ökade statsbidrag. Förvaltningen redovisar intäkter på 2,2 mnkr från Migrationsverket för elevbidrag för
asylsökande samt för förskoleverksamheten i Kolboda. Flera nya statsbidrag beslutades av regeringen under
året, där Lågstadiesatsningen, Mindre barngrupper i förskolan samt Utökad bemanning inom äldreomsorgen har tillfallit
kommundelsnämnden, totalt 2,4 mnkr för 2015.
En övergång till förskottshyror görs succesivt och det bedöms att det inom kommunen totalt sett kan vara
en lämplig tidpunkt att göra denna justering resultatmässigt i år. Detta innebär att bara elva månaders
hyresintäkter inom SÄBO tas på 2015-års resultat, totalt 0,4 mnkr lägre intäkter för perioden.
Personalkostnaderna hamnade på 160,3 mnkr vilket är 8,3 mnkr högre än budgeterat. 1,1 mnkr beror på
merkostnader för övertid, främst inom omsorgsverksamheten. Hemtjänsttimmarna ökade drastiskt under
året, vilket innebär högre personalkostnader än budgeterat. Totalt hamnade omsorgsenheterna på ett
negativt resultat på -1,8 mnkr. Bemanning vid ökad vårdtyngd anses vara en orsak till detta. Denna
situation blir extra planeringsmässigt komplex inom hemtjänstverksamheten i glesbygd.
Verksamheterna knutna till Kolboda asylboende inte budgeterade, utan finansieras fullt ut via statsbidrag.
Tack vare de ökade riktade statsbidragen inom skola och förskola, har enheterna kunnat anställa fler
pedagoger. Även inom omsorgsverksamheten har undersköterskor anställts finansierade av statsbidrag,
främst för att täcka det ökade behovet inom HSL-verksamheten. Statsbidragen uppskattats ha använts fullt
ut till personalkostnader vilket innebär 2,4 mnkr ökade kostnader.
Övriga kostnader uppgår till 43,3 mnkr vilket är 2,4 mnkr högre än budgeterat. Differensen gentemot
budget beror till stor del på högre kostnader för kosten, men finansieras via kostintäkter. En ytterligare
faktor är att centrala buffert- och ersättningsposter har budgeterats som en övrig kostnad, medan utfallet i
många fall istället har hamnat på personalkostnader. KLT:s höjning av priserna för skolskjutskort har
inneburit 0,2 mnkr högre kostnader. 0,3 mnkr av differensen kan härledas till inköp av surfplattor till
kommundelens alla förskollärare. En bokslutsjustering för december-elen har gjorts med 0,1 mnkr för att
Kalmar kommunkoncern ska redovisa rätt resultat. Detta innebär att Södermöre kommundelsförvaltning
tar 13 månaders elkostnader på 2015.

Driftresultat, per kontoslag, 2015 (tkr)
Budget

Utfall

Resultat

Intäkter

-19 158

-29 958

10 800

Personalkostnader

152 004

160 309

-8305

32 781

32 802

-21

Lokalkostnader
Kapitalkostnader

2 406

2 706

-300

Övriga kostnader

40 885

43 313

-2428

208 918

209 172

-254

Totalt

14

Driftredovisning per verksamhet

Södermöre kommundelsnämnd förbrukade netto 209,2 mnkr år 2015. Resultat hamnade på -0,3 mnkr.
Central administration och nämnd visar ett överskott på 0,1 mnkr. Högre personalkostnader jämfört med
budget, på grund av att ett stort antal semesterdagar har betalats ut i samband med pensionsavgångar på
kommunledningskontoret, vägs upp av lägre IT-kostnader än budgeterat. Augusti-nämnden ställdes in
vilket innebar en kostnadsbesparing för nämndsverksamheten.
Ljungbyholms sporthall öppnade senare än vad som var planerat vid budgettillfället. Driftskostnader för
anläggningen var budgeterade på helårsbasis, vilket innebär ett positivt utfall gentemot budget på 0,3 mnkr.
Biblioteksverksamheten i Södermöre hamnade något under budget, bland annat beroende på att utgifterna
för elektroniska medier har ökat och ej har kompenserats med mindre inköp av tryckt media.
Fritidsgårdsverksamheten Södermöre för alla visar ett minus gentemot budget vilket kan härledas till lägre
försäljningsintäkter än förväntat.
Förskoleverksamheten redovisar ett sammanlagt underskott på -0,6 mnkr. Underskottet kan härledas till att
ett alltför lågt barnantal och även en för kort vistelsetid har budgeterats på de fristående enheterna, och
därmed har utbetalningarna till dem blivit högre än budgeterat. Samtidigt har de kommunala enheterna haft
ett lägre barnantal än budgeterat. Vissa kommunala enheter har därmed haft svårigheter med att anpassa
personalkostnaderna till de minskade resurserna. Schemasnittet har fortsatt att öka, vilket har gjort det allt
svårare för enheterna att få ihop ekonomin.
Förskoleklassverksamheten redovisar ett överskott på 0,1 mnkr och fritidshemsverksamheten ett
motsvarande underskott på -0,1 mnkr.
Grundskoleverksamheten uppvisar ett stort plus gentemot budget på 2,3 mnkr. Besparingskravet enligt
stabil ekonomi ligger budgeterat under lokal administration, men det är under denna verksamhet enheterna
har kunna hämta in besparingen, vilket syns på resultatet. På kostnadssidan sticker elkostnaderna ut och
uppvisar ett plus gentemot budget. På intäktssidan märks ersättningen från Migrationsverket, som blev
högre än budgeterat.
Besparingskravet enligt ”stabil ekonomi” är budgeterat på verksamheten för ledning och administration.
Eftersom besparingarna sedan till stor del är gjorda på de olika huvudverksamheterna, visas här ett
underskott. Högre skolskjutskostnader än budgeterat samt kostnader för inköp av surfplattor till alla
förskolelärare gör att underskottet totalt hamnar på -1,2 mnkr.
Även kontot för ledning och administration inom omsorgsverksamheten uppvisar negativt resultat
gentemot budget. Övertids- och vikariekostnader för schemaplanering samt högre IT-kostnader än planerat
ger ett resultat på -0,2 mnkr.
Hemtjänstverksamveten visar -0,4 mnkr gentemot budget. Hemtjänsttimmarna för 2015 hamnade på en
nivå motsvarande 0,7 mnkr över budget. Även nattpatrullen har fått ett ökat antal ärende.
Matdistributionen blev dock billigare än budgeterat, vilket väger upp resultatet något.
SÄBO, särskilt boende, redovisar ett underskott på -0,2 mnkr, vilket beror på att träffpunkterna och natten
har haft högre personalkostnader än budgeterat. Även kostverksamheten uppvisare ett negativt resultat.
Resultatet för HSL, hemsjukvård, hamnar på -0,3 mnkr. Kostnader för övertid och för timanställda är de
mest framträdande posterna som avviker från budget.
Bemanningspoolen uppvisare ett minus gentemot budget, trots hög uthyrningsgrad. Detta beroende på
uttag av ett större antal semesterdagar än budgeterat.
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Driftsredovisning, per verksamhet, 2015 (tkr)
Budget

Utfall

Resultat

Central administration och nämnd

8 325

8 222

103

Anläggningsverksamhet

1 811

1 513

298

Bibliotek

3 087

3 131

-44

Södermöre för alla

2 006

2 058

-52

40 399

41 008

-609

4 001

4 102

-101

Förskola
Fritidshem
Förskoleklass

3 219

3 078

141

Grundskola

69 891

67 595

2296

Ledning och administration, skola

14 228

15 390

-1162

6 101

6 273

-172

Ledning och administration, omsorg
Hemtjänst
SÄBO
HSL
Bemanningspool, omsorg
Totalt

8 091

8 519

-428

41 888

42 072

-184

5 521

5 816

-295

350

395

-45

208 918

209 172

-254

Ingående Resultatutjämningsfond 2015

5 083

Utgående resultatutjämningsfond 2015

4 829

Enheternas resultat och resultatutjämningsfonder 2015 (sorterade efter resultatets storlek)
Skola

Ingående RUF
Resultat 2015
2015

Utgående
RUF 2015

RUF i % av
budget

Centralt

4984

945

5929

59%

Ljungbyholmsskolan

589

883

1472

7%

Södermöreskolan

-860

596

-264

-1%

Hagbyskolan

-130

245

115

1%

Södermöre för alla

94

-28

66

3%

Biblioteken i Södermöre

245

-47

198

6%

Ljungbyhemmet

1122

-132

990

5%

Ljungbyholms förskola

282

-265

17

0%

HSL

-294

-294

-6%

Påryds- och Tvärskogsskolorna

-321

-320

-641

-3%

Halltorpsskolan

568

-415

153

1%

Möregården

-1254

-675

-1929

-10%

Björkhaga

-236

-747

-983

-4%

Total RUF

5 083

-254

4 829
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Investeringar

Södermöre kommundelsnämnd investerade under 2015 totalt 1,2 mnkr. Utrustning till
Ljungbyholms sporthall, som invigdes i slutet av året, har köpts in till ett värde av 0,2 mnkr.
Förskolorna och skolorna har investerat, i främst möbler, för 0,8 mnkr. En ny träffpunkt i
Ljungbyholm har öppnat under året. Möbler och övrig utrustning till denna har köpts in för
0,2 mnkr.
Investeringsredovisning 2015 (tkr)
Budget

Utfall

Resultat

Anläggningsverksamhet

250

201

49

Förskola

200

152

48

Grundskola

550

643

-93

Central förvaltning

250

190

60

1 250

1 186

64

Totalt

Jämförande statistik
Nyckeltal enligt den omsorgspolitiska färdriktningen presenteras årligen för nämnden.
Information hämtas från undersökningarna Socialstyrelsens brukarundersökning, Kostnad per
brukare samt Kommunens kvalitet i korthet. Jämförelsetalen enligt den utbildningspolitiska
färdriktningen redovisas årligen för nämnden under tema förskola och skola.

Mål och måluppfyllning
De mål som kommunfullmäktige har fastställt är fördelade till respektive nämnds verksamhetsområde.
Varje nämnd ska sedan fastställa detaljerade mål, och dessa revideras varje år i samband med
budgetbeslutet.
Beslut om budgetmålen 2015 togs av Södermöre kommundelsnämnd den 25 februari 2015. Dessa mål och
detaljerade mål utgör sedan styrande dokument för utformningen av verksamhetsuppdrag för respektive
enhet inom Södermöre kommundelsförvaltning. Uppföljningen av arbetet med målen redovisas i bilaga 2
”Uppföljningsrapport verksamhetsplan 2015”.

Strategiska framtidsfrågor
Utbildningspolitisk vision 2016-2019

Kommunfullmäktige har antagit en utbildningspolitisk vision för 2016-2019 som ska genomsyra Södermöre
kommundelsnämndens barn- och ungdomsverksamhet.
”Kunskap och kreativitet skapar Sveriges bästa skolkommun - Kalmar, en kommun med kunniga, trygga, självständiga och
kreativa barn och elever”
Till visionen knyts nämndens strategiska medel som uppgår till 0,5 % av budgetomslutningen. För 2016 gör
nämnden satsningar på fokustid och utvecklingstjänster.
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Omsorgspolitisk färdriktning 2015-2018

Södermöre kommundelsnämnd har fastställt en omsorgspolitisk färdriktning för 2015-2018 som ska vara
ledstjärna i Södermöre kommundelnämnds omsorgsverksamhet.
”I Södermöre kommundel genomsyras vård- och omsorgstjänsterna av hög kvalitet. Delaktighet, ett rehabiliterande
förhållningssätt, individuell och personcentrerad omvårdnad och omsorg är ledstjärnor i verksamheten där omsorgstagaren både
känner sig trygg och upplever meningsfullhet i tillvaron. Personal ges förutsättningar för att både utvecklas professionellt och att
utveckla verksamheten. Organisationen arbetar integrerat och samverkan sker både inom och mellan enheter samt med andra
externa aktörer. Allt i syfte att skapa en trygg och värdig äldreomsorg som ger utrymme för lust och glädje.”

Effektiviseringar av verksamheten

Med besparingskrav enligt stabil ekonomi samt lägre standardkostnader går nu förvaltningen in i en period där
ständiga effektiviseringar av verksamheten krävs. Samtidigt gör den uteblivna indexuppräkningen av övriga
utgifter i ramtilldelningen att dessa ökade kostnader får hämtas igen genom en minskning av
personaltätheten.

Befolkningsutveckling

Den senaste prognosen visar att Kalmars befolkning ökar snabbare än förväntat, vilket får konsekvenser
för den kommunala ekonomin och för behovet av nya lokaler. Prognosen är dock mycket osäker. En ny
delområdesprognos för Södermöre presenteras i vår.

Förutsättningar inom omsorgsverksamheten
E-hälsa
Arbete med E-hälsa som har påbörjats under 2015 kommer att ge omsorgsverksamheten nya möjligheter
till att öka kvaliteten och/eller minska kostnaderna. Vårdplanering på avstånd och digital nattillsyn som ett
möjligt alternativ till nattillsyn på plats, är exempel på digitala lösningar som kan tas i bruk inom snar
framtid.

Ökad vårdtyngd
Med en allt äldre befolkning och även högre grad av demensdiagnoser, ökar vårdtyngden inom både SÄBO
och ordinärt boende. Kraven från omsorgstagarna ökar vilket innebär en alltmer individualiserat
omvårdnad. Inom hälso- och sjukvården är trenden att omfattningen ökar och att en mer kvalificerad vård
krävs, vilket kommer att kräver mer resurser.

Ökat antal yngre
Ett ökat antal yngre personer söker bistånd enligt SoL på grund av bland annat stroke, cancer, demens och
psykisk ohälsa. Nuvarande verksamhet kan inte möta upp detta behov på ett tillfredsställande sätt, då
verksamheten är utformad utifrån äldres behov. Kompetensutveckling i ett bredare perspektiv kommer att
behövas inom snar framtid för att bättre kunna möta denna grupps omsorgsbehov.

ÄBIC – Äldres behov i centrum
Inom kommande planeringsperiod ska ÄBIC tas i bruk i kommunen. Syftet med denna nationella modell är
att åstadkomma ett mer behovsinriktat arbetssätt och ska också ge den äldre och hans eller hennes
närstående ökade möjligheter att medverka i utredning, planering och uppföljning av stödet i det dagliga
livet. Modellen ska stärka den äldres möjlighet till inflytande och egenmakt över sin vardag utifrån den
nationella värdegrunden för äldre.

Kompetensförsörjning
Rätt kompetens måste finnas för att kvalitetssäkra verksamhetens uppdrag. En kompetensbrist finns inom
vissa områden, exempelvis palliativ vård och BPSD kopplat till det nationella bedömningsinstrumentet
Senior Alert. För att täcka framtida behov bedöms att utbildningssatsningar behöver göras.
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Schemaplanering
Inom omsorgsverksamheten fortsätter det påbörjade arbetet med att utarbeta scheman med ett hälsosamt
perspektiv, till nytta för verksamhet och medarbetare. Målet är att se över alla aspekter och samtidigt
effektivisera schemahanteringen

Koncentrerad administration

Omorganisationen enligt koncentrerad administration innebär att administrativa moment och resurser
kommer att tas in centralt istället för att finnas ute på förvaltningarna. Fram tills dess att centraliseringen
sker, ska förvaltningarna själva ansvara för arbetet med effektivisering och kvalitetshöjning. Detta kommer
att kräva ett nytt tänkande gällande den administrativa verksamheten i kommundelen för att möta
effektiviseringskraven parallellt med verksamhetens behov av administrativ service.

Riskanalys
Fackförvaltningarnas besparingar
Då Södermöre kommundelsnämnd skapades beslutades att stora delar av de resurser som fanns centralt på
fackförvaltningarna skulle ligga kvar där. Södermöre skulle få del av dessa resurser och därigenom kunna ha
en slimmad administration med små centrala resurser. Sparandet av fackförvaltningarnas centrala resurser
påverkar Södermöres verksamhet negativt samtidigt som kommundelen inte tillgodoräknas del av dessa
besparingar.

Ökade vistelsetider i förskolan urholkar personaltätheten
Trenden med allt längre vistelsetider i förskolan håller i sig. På en femårsperiod har snittiden ökat med
9,5 % inom den kommunala verksamheten. Eftersom ersättningen från kommunfullmäktige ges per plats
och inte per timme innebär detta att personaltätheten blir allt lägre.

Besparingskrav riskerar uteblivna statsbidrag
Statsbidrag kommundelen har erhållit under året syftar till att öka bemanningen (ökad bemanning inom
äldreomsorgen och lågstadiesatsningen) eller att minska gruppstorlekarna (mindre barngrupper i förskolan).
Besparingskraven enligt stabil ekonomi och lägre standardkostnader gör att dessa bemanningsökningar ej kan
genomföras till fullo om Södermöre kommundel ska hålla givna budgetramar. Detta kan innebära att
kommundelsförvaltningen ej kommer att erhålla statsbidrag kommande år.

Svårigheter vid rekrytering av personal
Södermöre kommundelsförvaltning står inför stora utmaningar med att rekrytera behörig personal. Även
svårigheterna med att tillsätta vikariat där icke-behörig personal, under främst sommarmånaderna men även
till övriga korttidsvikariat, bedöms hålla i sig under kommande år. Stimulansåtgärder kan behöva sättas in
för att täcka behovet att personal.

Demografika faktorer

Befolkningen över 65 år beräknas öka med 40 personer mellan 2016-2019. Behov inom äldreomsorgen
kopplat till de demografiska förändringarna redovisas i nedanstående tabell.
Behovet av justering av driftbudget för omsorgsverksamheten på grund av
ändrade demografiska faktorer 2017–2019 (tkr)
Hemtjänstverksamhet
Ålder 65 – 79
Ålder 80 – 89

2017

2018

2019

-152

243

-61

495

165

Ålder 90 – w
Totalt

660
-326

343

408

273
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Antal inskrivna i förskole- och fritidshemsverksamheterna beräknas öka med 76 barn under 2016-2019.
Barn- och Elevförändringar 2016-2019 (antal placerade)
Budget 2016

2016 2017

2018

2019

Diff. 16-19

Förskoleverksamhet

443

443

457

459

500

57

Fritidshem

381

381

399

405

400
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Antalet boende i Södermöre kommundel i skolåldern förväntas öka till och med 2019 med 32 barn jämfört
med budget 2016.
Elevförändringar 2016-2019 (antal boende i området)
Budget 2016

2016

2017

2018

2019

Diff. 16-19

Förskoleklass

102

104

101

99

86

-16

År 1-3

300

305

310

307

308

8

År 4-6

255

257

276

292

305

50

År 7-9 (10)

267

268

258

250

257

-10

Totalt

924

934

945

948

956

32

Behovet av justering av driftbudget på grund av utökade ändrat barn- och
elevantal 2016-2019 (tkr)
2016

2017

2018

2019

0

1 218

174

3 567

Förskola
Fritidshem

0

576

192

-160

Förskoleklass

120

-180

-120

-780

År 1-3

325

325

-195

65

År 4-6

120

1 140

960

780

År 7-9

68

-680

-544

476

Totalt

633

2 399

467

3 948

Lokaler

Under perioden beräknas tre av Södermöres skolenheter genomgå om- och tillbyggnader. Behov av medel
till utökade hyreskostnader för dessa redovisas i nedanstående tabell.
Behovet av justering av driftbudget på grund av utökade hyreskostnader
2017-2019 (tkr)
2017

2018

2019

Nybyggnad av förskola i Hagby 6 avd.

2619

2619

2619

Om- och tillbyggnation för Hagbyskolan

1 440

1 440

1 440

988

988

988

483

483

5 530

5 530

Om- och tillbyggnation för Halltorpsskolan
Om- och tillbyggnad Ljungbyholmsskolan
Totalt

5 047

Södermöre kommundelsnämnd har under 2015 fått utökad driftbudget för hyra och driftskostnader för Ljungbyholms sporthall, 2 100 tkr.

Förhoppningen är att en om-/tillbyggnad av Möregården ska genomföras under planeringsperioden. Om
det genomförs kommer extra hyresmedel att krävas.
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Bilaga 1

Enheternas bokslutskommentarer

Södermöreskolan
EKONOMISK MÅLSÄTTNING 2015
Den ekonomiska målsättningen för 2015 var att hålla budget, vilket klarats av med ett överskott på 400 tkr.

GRUNDSKOLA inklusive förskoleklass
Elevstödjande verksamheter
Under året har vi anställt en speciallärare med inriktning mot matematik. I storleksordningen 2,5 lärartjänst
har varit riktade mot elever i stort behov av särskilt stöd. En ny kurator har rekryterats då den förra gått
vidare till annan tjänst i kommunen. Med tillströmningen av asylsökande elever har under framför allt
höstterminen arbetsbelastningen för skolsköterskorna varit väldigt hög.
Elevhälsan visar ett överskott på 200 tkr då vi varit utan vår ena kurator under del av året.
Lokaler
Lokalerna går i princip plus minus noll.
Pedagogisk verksamhet
Lärarlönerna ger ett underskott på cirka 200 tkr, vilket kompenserar ett motsvarande överskott på kontot
för pedagogiskt material som vi medvetet har sparat på under höstterminen.
Vi har under läsåret förstärkt med en speciallärare med inriktning mot matematik.
89 % av niorna nådde VT 15 kunskapskraven i samtliga ämnen, 91 % var behöriga till gymnasiet och det
genomsnittliga meritvärdet var 214,5.
Vi fortsatte under året att jobba med vårt läsprojekt. ”Hela skolan läser”. Vi fortsatte också vårt samarbete
med Voxtorps hembygdsförening med sekelskiftesdagar för åk 8. I samarbete med Linnéuniversitetet och
Länsmuséet genomförde vi för första gången ett matematikprojekt med praktisk matematik i Kalmar hamn.
I september hade vi en ”Pride”-vecka med fokus på allas lika värde. Vi har vidare genomfört temaveckor
kring civilkurage, hållbar utveckling och demokrati.
Fortbildning och utvecklingsarbete
All pedagogisk personal inklusive elevhälsa har fått en dags ledarskapsutbildning av Urban Hansson från
Skolkompaniet. Lärarna har också haft en dag med Igor Ardoris kring mental träning. Skolsköterskorna har
deltagit i de årliga skolsköterskedagarna och kuratorerna på motsvarande kuratorsdagar.
Under läsåret 2015-2016 deltar samtliga matematiklärare i Matematiklyftet och flertalet övriga lärare i
Läslyftet.

LOKAL LEDNING OCH ADMINISTRATION

Den här posten uppvisar ett underskott, vilket i huvudsak beror på tre faktorer. Först och främst har här
tagits kostnaden för IT-leasing. Tidigare köpte vi datorer för investeringspengar medan vi nu betalar leasing
med driftspengar. För 2015 har budgeterade medel varit otillräckliga. Vidare låg sparbetinget här och var
inte budgeterat för den ökade lönekostnad som uppkom när biträdande rektor tog personalansvar för två
lärararbetslag.
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INVESTERINGAR

Under året har Södermöreskolan investerat i nya möbler i elevutrymmena i högstadiebyggnaden.

EKONOMISK PLANERING 2016
En rad bidragande faktorer, kraftigt minskad ersättning för bakgrundsfaktorer, kraftigt minskat
tilläggsbelopp, färre elever, det enprocentiga sparbetinget samt ökade IT-kostnader i och med att alla
datorer ska ligga som ”dator som tjänst” medför att vi under 2016 måste minska i storleksordningen 1,5
miljoner kronor. Huvuddelen av dessa pengar måste tas på lärartjänster. En tjänst tas bort i januari och
ytterligare 1,5-2 tjänster behöver tas bort inför nästa läsår. Vi har också avbeställt 75 elevdatorer, en
besparing på 180 tkr. Konsekvensen av detta är att vi under budgetåret 2016 kommer att vara dåligt
utrustade med elevdatorer.
Samtidigt ser vi att antalet elever i behov av särskilt stöd – ofta i form av en till en-lösningar – fortsätter att
öka. Trenden att eleverna kommer till oss med allt sämre läsfärdigheter har accentuerats ytterligare
innevarande läsår. För att fortsatt klara att ge alla elever det särskilda stöd de har rätt till behöver vi
effektivisera klassorganisationen och fortsättningsvis göra större klasser.

Rektor Ulf Nilsson
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Förskolan Ljungbyholm
FÖRSKOLA
Elevstödjande verksamheter
Under våren 2015 hade vi en hög personaltäthet på grund av barn med särskilda behov. De anslag vi fick
räckte inte till resursfördelningen utan vi fick använda oss av en stor del av budgeten för 2015 under våren.
Lokaler
Detta är första hela året vår nya förskola har varit i gång och det är först efter det vi kan se vilka
omkostnader det har medfört. Vi har fått solceller installerade på taken och det kommer på sikt bidra till en
minskad energiförbrukning. Vi har under hösten beslutat oss för att inreda ytterligare en avdelning på
Fruskogen i befintliga lokaler. Detta kommer att ge en ökad kostnad för oss under nästa år.
Pedagogisk verksamhet
Personalkostnaderna var något högre än önskat. Vi har under hösten provat att ha först tre och sedan fyra
pedagoger anställda utanför avdelningarna med ett särskilt uppdrag. Detta på grund av att det är svårt att
rekrytera personal och framför allt för att barnen inte ska behöva möta så många olika vuxna som är
tillfälligt hos oss. Behovet har funnits och detta har räddat oss många gånger när det varit hög frånvaro.
Fortbildning och utvecklingsarbete
Under året 2015 har vi haft fortbildning inom Barnkonventionen med Susanne Svärd, samt Ledarskap och
grupprocesser med Urban Hansson.
Vi har arbetat aktivt med vårt främjande likabehandlingsarbete, som alla förskolor i Södermöre arbetar
med. Ledarskap, grupprocesser och barnsynen det kompetenta barnet. Alla förskolor arbetar med
pedagogisk dokumentation i ett led att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet. Vi hade en gemensam
kompetensutvecklingsdag där vi i tvärgrupper diskuterade dessa tre punkter.
Liselott Göth-Hallgren har under hösten arbetat med oss under tre kvällar i syfte att få en samstämmig
barnsyn på enheten.
Vi har pedagoger på enheten som går den pedagogiska dokumentationskursen samt kursen språkstimulera
och dokumentera i den flerspråkiga förskolan.
Förskolans förskolechef samt fyra pedagoger deltog i förskolans rikskonferens. Teckenkurs samt egna
workshops med Eva-Maria Rutting har genomförts. Vi utvecklar arbetet med Edwise, som är nytt för
förskolan, och en grupp har fått kontinuerlig utbildning för att kunna lära andra. I augusti hade vi en
gemensam upptaktsdag, vilket många hade saknat sen tidigare.

SPECIALVERKSAMHET
Öppen förskola har haft många besökare även detta år och upplever vid vissa tillfällen att de är trångbodda.
Sångsamlingen är mycket populär, men när 30 barn besöker verksamheten finns det inte plats till alla.
Under hösten har vi arbetat med de folkhälsopolitiska målen för Kalmar län för att se vilka områden som
vi behöver utveckla på våra familjecentraler i Kalmar. Detta sker i samverkan med BHV och MHV samt
socialtjänsten. Att arbeta för en jämlikare hälsa är en av våra stora utmaningar.
Ekonomiskt hamnar Öppen förskola på ett mindre plusresultat.

LOKAL LEDNING OCH ADMINISTRATION
Ljungbyholmskolan och Förskolan Ljungbyholm delar idag på 75 % skolsekreterartjänst. Under hela året
har vi lagt 5 % extra var för att få ett bättre administrativt stöd. Detta extra låg tidigare helt på
Ljungbyholmsskolan och därför fanns det inte med i budget 2015. Här finns idag ett minusresultat.
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INVESTERINGAR
Vi har investerat i teknik, möbler för att utrusta bland annat Kastanjen som haft mycket gamla möbler, men
även kompletterat de övriga avdelningarna.

EKONOMISK PLANERING 2016
Målet med 2016 är en budget i balans. Barnantalet är som högst på våren och det kräver mer lokalresurser
trots att vi har nya lokaler. Vi har fått statsbidrag för minskade barngrupper och detta bidrar till att vi kan
behålla mindre grupper och öka på personaltätheten.
Idag kan vi ta emot 165 barn i befintlig verksamhet. Prognoserna pekar mot ett ökat barnantal i
Ljungbyholms upptagningsområde. Detta innebär att lokalerna på sikt måste utökas, med tillbyggnation av
Fruskogen och/eller Ängsbacken. Detta innebär i sin tur ökande personalkostnader.

Förskolechef Annika Wirefeldt
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Ljungbyholmsskolan
EKONOMISK MÅLSÄTTNING 2015
Målsättningen var att klara verksamheten inom givna ramar, vilket vi lyckats med. I första hand tack vare
inflyttning av nya elever.

FRITIDSHEM
Pedagogisk verksamhet
Underskott -14 tkr. Fler barn än någonsin gör att vi inför läsår 2015-2016 har startat en fjärde
fritidshemsavdelning. Att dela upp fritidshemmets verksamhet i fler lokaler innebär ökade kostnader
gällande lokaler och personal.
Fortbildning och utvecklingsarbete
Personalen har deltagit i den gemensamma kompetensutveckling som finns i kommunen, ämnesgrupper
och implementering av ny läroplan för fritidshemmen. Vi ska också försöka utveckla skolgårdsmiljön vilket
kan innebära en del ökade kostnader.

GRUNDSKOLA inklusive förskoleklass
Överskott 653 tkr. Fler elever både i förskoleklass och i skola.
Elevstödjande verksamheter
För att fler elever ska nå målen i läroplanen har vi satsat på fler lärartimmar för den elevgrupp som behöver
individuellt stöd.
Lokaler
Skolan saknar fyra klassrum med grupprum för att klara befintlig verksamheten i egna lokaler. Då samhället
växer kommer det framtida behovet att öka. Vi har inom egna ekonomiska ramar tillskapat ett nytt
personalrum, investeringskostnad 69 tkr samt ökade hyres- och driftskostnader.
Pedagogisk verksamhet
Enligt de enkätundersökningar som genomförts upplever elever och vårdnadshavare en trygg och trivsam
skola. Vi har arbetat för att förbättra måluppfyllelsen både vad gäller godkända elever i alla ämnen, men
även för att förbättra det genomsnittliga meritvärdet.
Fortbildning och utvecklingsarbete
Vi har fortsatt arbeta utifrån vår lokala kompetensutvecklingsplan.

LOKAL LEDNING OCH ADMINISTRATION
Underskott 95 tkr, vilket förklaras av utökad skolsekreterartjänst och ökade IT-kostnader. Enheten växer,
det finns behov av att utöka skolsekreterarens tjänst till heltid, idag är den på 75 procent och arbetar mot
två enheter, förskola och skola.

EKONOMISK PLANERING 2016
Att klara verksamheten inom befintliga ramar trots besparingar och minskade resurser. Minskad tilldelning
när det gäller tilläggsbelopp och minskad tilldelning gällande grundbelopp enligt SALSA. Målsättningen är
att vi inom de ekonomiska ramarna ska kunna utveckla våra verksamheter för att i kunna erbjuda hög
kvalitet och god måluppfyllelse.

RESULTATUTJÄMNINGSFOND
Vi behöver stärka skolans verksamheter för att tillgodose barn/elever med behov av särskilt stöd. Vi behöver
dessutom fortsätta vår IT-satsning, framförallt med fler elevdatorer och läs- och skrivplattor.

Rektor Claes Lindmark
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Hagbyskolan
FÖRSKOLA
Barnstödjande verksamheter
Vår organisation och struktur arbetar med tydliga roller utifrån detta anpassar vi verksamheten så de barn
som behöver särskilt stöd får detta utan de behöver exkluderas.
För närvarande har vi två barn som har särskilda rättigheter där vi har pedagoger i organisationen som har
särskilt ansvar för dessa barn.
Lokaler
Under året har förskolan i Hagby bestått av nio avdelningar. Tre stycken i Vassmolösa, fem stycken i
Hagby samt en avdelning på Kolbodagården för de asylsökande förskolebarnen.
Pedagogisk verksamhet
I vår pedagogiska verksamhet arbetar både förskollärare och barnskötare. Vi har två stycken av
förskollärarana som i sin tjänst även arbetar som mentorer för nyexaminerade förskollärare.
Den pedagogiska verksamheten bygger på inspiration från Reggio Emilia och vi arbetar utifrån vårt
uppdrag.
Under året har vi arbetat utifrån pedagogisk dokumentation genom att ta tillvara på barnens intressen och
nyfikenhet i projektet, i en miljö där man kan få pröva och vara på många olika sätt – ”de hundra språken”,
tänka på hur vi utformar och språkar om vår miljö och fortsätter att uppmuntra samarbetet mellan barnen,
som leder till gruppkänsla och sammanhållning.
Vår pedagogiska verksamhet har under året erbjudit barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och
lockar till lek och aktivitet. Vi strävar mot en barnsyn där barn har möjlighet att bli olika i olika
sammanhang. Vår vision är att alla som jobbar inom förskolan arbetar för att se det rika kompetenta barnet
med normkritiskt tänkande som en naturlig del av den ordinarie verksamheten.
Fortbildning och utvecklingsarbete
Vi har under året auskulterat i vårt nätverk röda tråden, men också i våra nära verksamheter. Vi deltar i den
kommungemensamma pedagogiska dokumentationskursen med två pedagoger. Workshop i skapande har
ägt rum med syftet att pedagogerna tillsammans ska få möjlighet att pröva, utmana sig, känna på olika
tekniker och material som vi ofta ger till barnen i hundraspråkligheten samt att lära av varandra.
Vi har deltagit i kursen språkstimulera och dokumentera i förskolan med sex stycken pedagoger samt med
två representanter i kommunens ämnesgrupper svenska och matematik.
Tre pedagoger har under hösterminen -15 börjat på Linneuniversitetets handledarutbildning. Under
hösterminen 2015 har specialpedagogen Eva-Maria Rutting/Emilsson erbjudit workshops för förskolans
personal, med innehåll som pedagogisk kartläggning samt litteraturseminarie runt det svåra samtalet.
I oktober på höstlovet anordnade vi ”Hagbydagen”, där vi bjöd in förskolorna i Södermöre till en dag där
Hagby förskola berättade om verksamheten. För att öka personalens kompetens i jämställdhet och
mångfald har vi under hösterminen arbetat med kommunens mångfald och jämställdhetsutvecklare
Petronella Artebrant. Vi har även pedagogiska diskussionsgrupper en gång i veckan där pedagogerna får
möjlighet att mötas i olika diskussioner utifrån vårt uppdrag.
Tillsammans med de övriga förskolorna i Södermöre har vi börjat med ett gemensamt
likabehandlingsarbete där vi arbetar utifrån tre områden:
• Ledarskap i barngruppen
• Grupprocesser
• Barnsynen det kompetenta barnet
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Förskolan har ett positivt resultat på 211 tkr. Grunden för detta är att vi har tagit emot fler barn än
beräknat samt att vi organiserat oss på ett sätt att vikariebehovet inte varit så stort. Dessutom har vi erhållit
statsbidrag för ”Mindre barngrupper”.

FRITIDSHEM
Pedagogisk verksamhet
Hagbyskolan har i år organiserat fritidshemsverksamheten som året innan. Vi har ett fritidshem organiserat
i två avdelningar, Örnen förskoleklass-åk 1 samt Måsen åk 2-6. Vi har under året förstärkt fritidshemmet
med en halvtidstjänst och därmed fått in ännu en fritidspedagog, vilket är mycket positivt för att gentemot
barn och föräldrar stärka fritidshemmets roll. Vi har även i år haft gemensam planeringstid för den delen av
personalen som arbetar i grundskolan/fritidsverksamheten på tisdagar. Personal som arbetar på
fritidshemmet men också har sin tjänst i förskoleklassen, har av förklarliga skäl inte kunnat vara med
eftersom planeringstiden ligger på skoltid.
Fritidshemmet samverkar med förskolan både när det gäller öppningar och stängningar. Under december
flyttade de större barnen ut i ”slöjdhuset”, eftersom en förskoleavdelning flyttade in i paviljongen vilket
ledde till ytbrist. Detta har planerats för länge, så det har fungerat helt smärtfritt. Fritidshemmet har även
under detta år arbetar med sitt fungerande årshjul.
Fortbildning och utvecklingsarbete
Personalen har deltagit i de fortbildningar som skolan har erbjudit. De två fritidspedagogerna närvarade på
den rikskonferens som hålls i Kalmar för fritidspedagoger. Vi har deltagit i kommunens utvecklingsgrupp
för fritidshem, efter vår personalförstärkning med två personer. Vi har dessutom haft Anna Staaf på plats
för att utveckla arbetet kring fritidshemmet.
Fritidshemmet går back 246 tkr. Vi har för få barn i grupperna men långa tider som fritidshemmet hålls
öppet. Detta är ett viktigt fokusområde för oss, att få eleverna på Hagby att stanna kvar på fritids längre
upp i åldrarna.

GRUNDSKOLA inklusive förskoleklass
Elevstödjande verksamheter

Vi har under året haft en person som resurs för ett antal barn. Skolan har dessutom under året anställt en
person inom lågstadiesatsningen.
Lokaler
Vi har det mycket trångt och avsaknad av grupprum och specialsalar är en utmaning för hela
organisationen.
Pedagogisk verksamhet
Även detta år har planerats utifrån vilken behörighet respektive lärare har. Vi har inte nått ända fram men
den lilla skolans problem är att det inte riktigt finns den kompetens som krävs i alla lägen – vi ligger dock
bra till på de flesta ämnesfronter.
Vår förstelärare i svenska har arbetat sitt andra år på uppdraget för skolan, vilket har lyft verksamheten.
Eftersom vi har kombinationstjänster – skola/fritidshem – är det inte helt lätt för personalen när man är
ansvarig för olika verksamheter som dessutom kan vara svåra att förena då till exempel möten ligger på
fritidstid men detta är en baksida av något positivt för personalen har nu den sysselsättningsgraden som alla
önskar.
Under våren har skolan lagt tre timmar i veckan på en medarbetare för att sköta de dagliga göromålen med
IT samt jobba med utbildningar för personalen. Denna personal slutade till sommaren och nu haltar den
uppgiften på enheten, kring det dagliga arbetet med it, men det ska åtgärdas under 2016.
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Personal från förskoleklassen deltar i kommunens ämnesgrupp samt deltagit i Rikskonferensen för personal
i förskoleklassen som hölls i Kalmar.
Vi har under året gjort en medveten satsning på IT i skolan och har köpt in en 3D-skrivare samt
programmerbart Lego. Detta för att vi vill ligga lite i framkant på dessa områden, samt öka måluppfyllelsen
och lusten att lära.
Vi har under året fått ett flertal elever från asylboendet på Kolboda. Detta har vi löst genom att
personalförstärka viss tid under veckan men till största del har vi skött undervisningen och mottagandet
med befintlig organisation.
Fortbildning och utvecklingsarbete
Personalen har deltagit i de centrala fortbildningar som varit. Dessutom går hela skolans personal på
Läslyftet läsåret 15/16. Personalen på mellanstadiet har varit i Karlshamn på Kreativum och deltagit i en
utbildning för att fortbilda oss i it, främst Legoprogrammering.
Grundskolan har ett positivt resultat på 295 tkr. God planering och statsbidrag har lett till detta resultat.
Förskoleklassen går back 45 tkr eftersom vi har tre pedagoger, vilket behövs utifrån gruppen behov, men
bär sig inte riktigt. Två elever från Kolboda har dessutom flyttat vilket vi inte kunnat förutse.

LOKAL LEDNING OCH ADMINISTRATION
Administrationen på Hagbyskolan består av tre personer: rektor, biträdande rektor samt skolsekreterare.
Från och med januari 2015 är inte längre biträdande rektor it-samordnare i kommundelen, utan arbetar
istället som biträdande rektor i Påryd/Tvärskog på 20 %. Administrationen har ett positivt resultat på 30
tkr.

INVESTERINGAR
Vi har handlat in IT-utrustning till pedagoger och elever.

EKONOMISK PLANERING 2016
Vi kommer självklart ha fokus på att hålla vår budget. Vi kommer att flytta in i nya förskolelokaler i höst
och det är en osäkerhetsfaktor rent ekonomiskt.

Rektor/förskolechef H enrik H ansson
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Halltorpsskolan
EKONOMISK MÅLSÄTTNING 2015
Budget i balans, vilket även varit resultatet av senaste årens bokslut för Halltorpsenheten.

FÖRSKOLA
Under 2015 har barnantalet inte riktigt uppnått det planerade vilket ger ett lägre resultat än förväntat. Vi
lämnade därmed en personal övertalig under hösten. En del av investeringsbeloppet gick till ett höj- och
sänkbart skötbord.
Elevstödjande verksamheter
En extra resurs på 50 % har under året funnits då enskilda barn kräver ökad pedagogtäthet.
Lokaler
Förskolans lokaler är slitna. Ventilation och uppvärmningen har under senare delen av året genomgått en
uppfräschning. En större renovering och ett utbyte av ventilationen har verkställts på den ena av
förskolorna.
Pedagogisk verksamhet
Förskolorna har arbetat utifrån läroplanen med olika temaarbeten så som sagotema och läsning.
Fortbildning och utvecklingsarbete
Två förskollärare har påbörjat utbildning gällande dokumentation och en förskollärare har påbörjat en
VFU-handledarutbildning. Samtliga ur personalen har fått kompetensutbildning rörande Röda tråden i
form av auskultationer och en föreläsning kring barnkonventionen där föreläsare var Susann Swärd. Vi
startade upp höstterminen med föreläsning av Urban Hansson – Inspirationsföreläsning kring ledarskapet i
klassrummet och barngruppen. Under senhösten har förskolans personal haft genomgång av pedagogisk
kartläggning och hur den ska skrivas på förskolan. Södermöre kommundel har genomfört en större
satsning gällande nätmobbning där all personal på Halltorpsenheten har deltagit, liksom elever i årskurs 4-6.
Vårdnadshavare var också inbjudna.

FRITIDSHEM
Pedagogisk verksamhet
Fritidshemmet har arbetat utefter läroplanen och därigenom utvecklat elevernas inflytande på sin
fritidshemstid. Eleverna har bland annat varit delaktiga i planering och genomförandet av byggnation av ett
”stall”. Då det har tillkommit fler barn på fritidshemmet än beräknat har bemanningen därmed ökat. Tyvärr
uppnår vi inte ett nollresultat då personalkostnaden inte fullt ut har täckts av elevpengen.
Fortbildning och utvecklingsarbete
Samtliga ur personalen har fått kompetensutbildning rörande; Röda tråden i form av auskultationer och en
föreläsning kring barnkonventionen där föreläsare var Susann Swärd. Vi startade upp höstterminen med
föreläsning av Urban Hansson – Inspirationsföreläsning kring ledarskapet i klassrummet. Personalen på
fritidshemmet har även gått en fortbildning kring fritidshemmens läroplan - Anna Staaf, utvecklingslärare
fritidshem. Södermöre kommundel har genomfört en större satsning gällande nätmobbning där all personal
på Halltorpsenheten har deltagit, liksom elever i årskurs 4-6. Vårdnadshavare var också inbjudna.

GRUNDSKOLA inklusive förskoleklass
Under våren 2015 flyttade sex elever från Halltorpsskolans område. Möjligheten att förändra bemanningen
mitt under pågående termin var inte genomförbar. Till terminsskiftet hösten 2015 minskade vi
personalstyrkan vilket gav ett mindre minusresultat än vi befarade vid halvårsredovisningen.
Då vi fortsatt har elever med särskilda behov som kräver stor personaltäthet och samtidigt fick en
minskning av bakgrundsfaktorerna så når vi tyvärr inte ett nollresultat vid bokslut. Vi har nått ett
nollresultat gällande hösten 2015 efter det att vi ställt om bemanningen.
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Elevstödjande verksamheter
Vi har under året haft flera elever som har särskilda behov vilket gör att vi haft ett stort behov av
personaltäthet. Under hösten fick vi statsbidrag för en extra resurs på lågstadiet vilket motsvarade cirka
40 % av en lärartjänst. Tjänster samordnas mellan verksamheterna vilket vi ser som en elevstödjande
verksamhet och ger en ökad trygghet för eleverna.
Lokaler
Serviceförvaltningen har genomfört en renovering och ett utbyte av värmeaggregaten.
Pedagogisk verksamhet
Elevernas måluppfyllelse har under året 2015 ökat och antalet elever som når målen vid nationella proven
årskurs 3 och 6 har även det ökat.
Stor vikt har lagts på läsningen och vi tror väldigt mycket på läslyftet som vi påbörjade under hösten.
Under 2015 har Halltorpsskolan tillsatt en förstelärare i svenska, vilket vi också tror kommer att ge en ökad
måluppfyllelse på längre sikt.
Fortbildning och utvecklingsarbete
Samtliga ur personalen har fått kompetensutbildning rörande Röda tråden i form av auskultationer och en
föreläsning kring barnkonventionen, där föreläsare var Susann Swärd. Vi startade upp höstterminen med
föreläsning av Urban Hansson – Inspirationsföreläsning kring ledarskapet i klassrummet. Halltorpsskolan
har under hösten påbörjat Läslyftet är en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare som bygger
på det kollegialt lärandet. Södermöre kommundel har genomfört en större föreläsningssatsning gällande
nätmobbning där all personal på Halltorpsenheten deltog liksom eleverna i årskurs 4-6. Två pedagoger
(förstelärare och klasslärare på lågstadiet) har under hösten ingått i en utvecklingsgrupp tillsammans med
skolsekreteraren och rektor för att lära mer om det kollektiva lärandet.

LOKAL LEDNING OCH ADMINISTRATION
Administrationen har bestått av rektor tillika förskolechef, 1,0 tjänst, skolsekreterare, 0,8 tjänst och
vaktmästare 0,5 tjänst.
Under våren 2015 genomförde rektor utvecklande ledarskap och skolsekreteraren genomförde
chefskörkortet. Under hösten påbörjade rektor en påbyggnadsutbildning – rektorslyftet med inriktning det
kollektiva lärandet.
Besparingen har legat på administrationen och inte direkt mot barn och elever.

INVESTERINGAR
Investeringsbeloppet har under 2015 gått till främst inköp av bord och stolar till matsalen men också till ett
höj- och sänkbart skötbord. Vi har också kompletterat en del klassrumsmöblemang.

EKONOMISK PLANERING 2016
Vi kommer att fortsätta att eftersträva budget i balans och investera direkt till barn och elever. Vi kommer
även att investera i förskolans inne- och utemiljö. 2016 kommer delvis att bli ett byggnationsår och riktigt
vad det medför kostnadsmässigt för enheten är något oklart. Vi kommer inte att hyra några nya lokaler
under byggnationen utan arbetar för att klara oss inom befintlig yta. Halltorpsskolan strävar efter en ökad
måluppfyllelse vilket är svårt med slitna och bristfälliga lokaler. Byggnationen kommer säkert medföra en
ökad måluppfyllelse i framtiden. Med nybyggnationen kommer Halltorpsenheten även kunna vara än mer
kostnadseffektiva gällande samutnyttjande av personalen.

Rektor/förskolechef Åse Porsefjord

30

Påryds- och Tvärskogskolorna
FÖRSKOLA
Elevstödjande verksamheter
Specialpedagog
Kontakt med habilitering och logoped
Lokaler
Ny toalett på Björnen.
Nya tapeter i personalrummet på Bävern.
Nya möbler till personalrummet Björnen.
Pedagogisk verksamhet
Påryd – Det var mycket barn i Påryd under vårterminen.
Dagbarnvårdaren slutade i juni och tre av barnen flyttade över till förskolan. Trots detta drabbades vi av en
stor barnminskning. Tre av våra nyanlända barn flyttade, samt tolv sexåringar slutade och började på
förskoleklassen i augusti. Tyvärr har vi inte lyckats att fylla de platserna.
Tvärskog – Vi har haft ett fortsatt högt barnantal med några nyinflyttade familjer som började i augusti.
Annars inga förändringar i verksamheten.
Sjukskrivningstalet har varit fortsatt mycket lågt. Vi har inte haft några långtidsvikarier anställda, under
hösten. Trots detta överskrids personalbudgeten. I Påryd går det mycket personaltid till att sköta
mathållningen vid alla måltiderna, verksamheten ligger i separata byggnader vilket försvårar samverkan. Vi
har tillsammans med ekonomen gjort en översyn i personalbudgeten inför kommande budgetår för att få
en realistisk budget som är möjlig att hålla.
Den pedagogiska omsorgsverksamheten i Påryd avslutades i juni när dagbarnvårdaren gick i pension. Hon
hade mycket semester innestående som inte var inräknat i budgeten, vilket innebar att
personalomkostnaderna överskreds.
Fortbildning och utvecklingsarbete
En nyanställd personal har gått på pedagogisk dokumentationskurs.
Fyra personal har deltagit i ämnesgrupper i matte och svenska.
Fyra personal har deltagit i Språkstimulerandearbetssätt i förskolan.
Två personal har gått på utbildning i Edwise.
Föreläsning i ledarskap Urban Hansson.
Kick off i Ekerum.
Jämställdhetsarbete.
HLR-repetition.
Handledning av Utvecklingslärare Christina Nilsson i Tvärskog.
Handledning av specialpedagog i Påryd.

FRITIDSHEM
Pedagogisk verksamhet
Påryd – Vi har haft över 40 barn inskrivna i Påryd under året. Alla nyanlända elever på skolan går på
fritidshemmet, vilket innebär många barn med långa dagar. Verksamheten är extra viktig för dessa barn
med hänsyn till deras språkinlärning.
Vi har utökat personalen med 30 %, samt extrahjälp av en lönebidragsanställning.
Tvärskog – Även detta året har vi haft många sena barn vilket har medfört att vi har haft en personal som
arbetat mellan 15.00-19.00 varje dag. Det har inneburit att vi fick utöka tiden på annan personal för att ha
resurs tidigare på eftermiddagen. Dessa extra förstärkningar har inneburit att vi inte har hållit budget som
planerat.
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Fortbildning och utvecklingsarbete
Handledning av specialpedagog.
Pedagogisk verksamhetsgrupp.
Föreläsning av Urban Hansson – ledarskap.
Föreläsning om Barnkonventionen.
Bokcirkel med Specialpedagogen– Hissad och Dissad.
Utvecklingsuppdrag med Anna Staaf utvecklingslärare – Allmänna råd för fritidshemmen.
Kick off på Ekerum.
HLR- repetition.

GRUNDSKOLA inklusive förskoleklass
Elevstödjande verksamheter
Specialpedagog anställd på enheten.
Fokustid en dag i veckan på lågstadiet, två dagar i veckan på mellanstadiet.
Påryd: Kurator en dag i veckan Skolsköterska en förmiddag i veckan.
Tvärskog Kurator en förmiddag i veckan Skolsköterska två timmar i veckan.
Synpedagog har anlitats samt msu-pedagog med inriktning läs- och skriv.
Lokaler
Översyn av elsäkerhet och ventilation. Dörrarna till skolsköterska och expedition har ersatts med
sekretessdörrar.
Pedagogisk verksamhet
För närvarande har vi åtta nyanlända elever på skolan, som mest under förra läsåret var det 13 elever.
Under vårterminen kom det sex nyanlända elever till skolan, samt en inflyttning från annan kommun. Två
av de nyanlända samt ytterligare fem nyanlända elever som kommit tidigare, flyttade på höstterminen.
Två nyanlända började under hösten. Det är svårt med kontinuiteten i klasserna när grupperna ständigt
ändras. Vi har en löpande översyn av special- och SVA-undervisningen, så det verkligen kommer rätt elever
till gagn, eftersom behovet skiftar hela tiden.
Extra resursen genom lågstadiesatsningen var mycket välkommet. Det är resurs- och kostnadskrävande att
bedriva undervisning i b-form.
Årskurs 3 har under hela läsåret gått tillsammans en heldag i veckan i Påryd. Det fortsätter även detta året.
Vi har mycket få vikarier inne i verksamheten. Våra små grupper och uppdelningen på två enheter gör det
svårt att få budgeten att räcka.
Fortbildning och utvecklingsarbete
Handledning av specialpedagog, utvecklingsledare samt MSU-pedagog.
Specialpedagogen på enheten har gått ITPA- utbildning samt pågående utbildning i SVA på lärarlyftet.
En lärare har läst teknik på lärarlyftet.
En lärare har läst matematik på lärarlyftet.
Föreläsning av Urban Hansson i ledarskap.
Föreläsning om Barnkonventionen.
Föreläsning om nätmobbning av polis Ulf Glingfors.
Föreläsning ”Barn i Kris och sorg” för enhetens krisgrupp.
Läslyftet för alla lärare förskoleklass - låg-och mellanstadiet.
Slöjdlyftet.
Deltagande i ämnesgrupper.
Gemensam rättning av nationellaprov.
Kick off i Ekerum.
HLR-repetition.
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LOKAL LEDNING OCH ADMINISTRATION
Biträdande rektor gick i pension i januari. Hon hade mycket innestående semester vilket bidrog till att
budgeten överskreds.

INVESTERINGAR
Nya skolbänkar till båda skolorna.
Nya innerdörrar och ny toalett till Björnen.
Möbler till skolsköterska/kurator rum Tvärskog.

EKONOMISK PLANERING 2016
Ekonomin för 2016 ser ljusare ut än de senaste åren. Tack var lågstadiesatsningen, bidrag för minskade
grupper i förskolan samt SALSA-pengar, var det lättare än på flera år att göra en rimlig ekonomisk
planering som är möjlig att hålla hela året. Tillsammans med kommundelsekonomen har vi gjort en översyn
av alla budgetposter för att få balans och inga poster ska behöva överskridas. Det som oroar är ett fortsatt
vikande elevunderlag, med ökad utflyttning och minskade födelsetal.

Rektor/förskolechef Gunilla Olausson
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Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd ska förvalta och utveckla sina verksamheter och bedriva
utvecklingsarbete inom området demokrati- och landsbygdsutveckling.
Södermöre kommundelsnämnds verksamhetsområden är:
•

Barn- och ungdomsverksamhet med enheterna Södermöreskolan, Ljungbyholms förskola,
Ljungbyholmsskolan, Hagbyskolan, Halltorpsskolan samt Påryds- och Tvärskogsskolan.
Vidare finns det föräldradrivna kooperativet Lunden med förskoleverksamhet där
Södermöre kommundelsförvaltning har tillsynsansvaret. Under 2016 har
kommundelsnämnden ansvaret för att erbjuda allmän förskola och grundskola för boende
på det tillfälliga asylboendet i Kolboda. Förskola kommer att bedrivas i lokaler vid
Kolbodagårdens anläggning. Grundskoleelever integreras i kommundelens befintliga
klasser i Hagby och Ljungbyholm.

•

Omsorgsverksamheten utgår från de särskilda boendena Möregården, Björkhaga och
Ljungbyhemmet. Därtill ingår HSL- och hemtjänstverksamheten i Södermöre.
Hemsjukvårdsverksamheten i Södermöre kommundel i form av sjukgymnast och
arbetsterapeut organiseras av omsorgsförvaltningen i Kalmar, men finansieras av
kommundelsförvaltningen. För LSS-verksamheterna personlig assistans och
ledsagarservice finns ingen budget utan denna ligger hos socialförvaltningen i Kalmar.
Södermöre kommundelsförvaltning gör under året uppföljningar kvartalsvis och
interndebiterar socialförvaltningen för uppkomna kostnader.

•

Kultur- och fritidsverksamheten omfattar filialbiblioteken i Ljungbyholm, Påryd och
Hagby. Därtill bedrivs verksamheten Södermöre för alla i kommundelen där personalen är
placerad i Ljungbyholm. Slutligen ansvarar Södermöre kommundelsnämnd för
sporthallarna i Hagby, Påryd och Ljungbyholm samt den tempererade
utebadsanläggningen i Påryd.

•

Kommundelsnämnden har ett utökat samråd inom gatu- och parkfrågor i Södermöre som
hanteras av service- respektive samhällsbyggnadsförvaltningen.

•

Södermöre kommundelsnämnd och förvaltning har, genom sina arbetsformer och
arbetssätt utvecklat samarbete med många intressenter och organisationer i sin geografiska
närhet. Exempel här är landstinget, byalag, idrottsföreningar, pensionärsråd,
studieförbund, kulturföreningar, brukarråd, lokala företagare samt andra kommuner i
länet.

Inriktningsmål

Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för många olika verksamhetsområden som styrs av
nationella mål och lagar (exempelvis: Hälso- och sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen, Lagen om stöd
och service, Skollag, läroplan och förordningar av olika karaktär). Kalmar kommuns
fullmäktigemål för Södermöre kommundelsnämnd och majoritetens riktlinjer är exempel på
kommunala styrdokument för våra verksamheter. Därutöver finns olika policy- och
handlingsplaner gemensamma för samtliga förvaltningar i Kalmar kommun.
Färdriktningar och mål finns framtagna för kärnverksamheterna förskola och skola,
äldreomsorgen, biblioteken samt Södermöre för alla. Uppföljning av nämndens mål sker inom
ramen av Hypergene, årsredovisning, årsrapport samt vid särskilda temaavstämningar på
nämndsammanträden.
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Ekonomiska förutsättningar

Utgångspunkt för Södermöre kommundelsnämnds budget är de ekonomiska förutsättningar som
Södermöre kommundelsnämnd fått sig ålagd från kommunledningen.
Förvaltningen har ålagts ett sparbeting på 1 % av budgeten vilket innebär 2 093 tkr för 2016.
Utöver detta har omsorgsverksamheten har ytterligare ett sparbeting på 500 tkr för att minska sina
standardkostnader. Totalt är sparbetinget på 2 593 tkr för 2016.
Total budgetram är 211,7 mnkr för driftsbudgeten och 3,4 mnkr för investeringsbudgeten.
Södermöre kommundelsnämnds verksamheter påverkas av:
•

Nationella riktlinjer för kommunala verksamheter kan framöver få konsekvenser för vår
ekonomiska planering.

•

Fackförvaltningarnas nämndbeslut och beslut i kommunfullmäktige kan också ge nya
ekonomiska förutsättningar för vår nämnd.

Exempel på områden och enskilda företeelser som kräver eller kommer att kräva nya ekonomiska
resurser:
Södermöre kommundelsförvaltning får resursfördelning till verksamheterna grundskola,
fritidshem och förskola beroende på antalet barn och elever i dessa verksamheter.
Ersättningsnivån bygger på de framräknade platskostnaderna.
Tillsammans med omsorgsförvaltningen har sedan 2010 använts en resursfördelningsmodell där
Södermöre kommundelsnämnd tillsammans med omsorgsnämnden får resurstillskott till
hemtjänstverksamheten som är beroende på demografiska faktorer. Resurstillskott/avdrag sker
beroende på svängningar i prognosen av antalet omsorgstagare inom hemtjänsten. Avräkning görs
i per 30 juni i befolkningsregistret.
Befolkningsprognos avseende delområden som kommunen tillhandahåller används av Södermöre
kommundelsnämnd som bygger sin prognos över antal barn och elever i kommundelens
verksamheter.
Nytillkomna statsbidrag
Flera riktade statsbidrag som påverkar våra verksamheter har tillkommit sen föregående
budgetperiod. Vissa av dem började gälla från och med juli 2015, medan andra gäller från 2016.
Inom omsorgsverksamheten har statsbidrag för utökad bemanning inom äldreomsorgen tillkommit. För
2016 tilldelas kommundelen uppskattningsvis cirka 1,3 mnkr. Statsbidraget ska användas till
personalkostnader för personal som arbetar nära de äldre. Dessa medel kommer att användas till
att utöka HSL-verksamheten. Även bemanningen inom poolverksamheten kommer att få en
utökning.
Även inom barn- och ungdomsverksamheten har stora riktade statsmedel tillkommit.
Kommundelsnämnden har för perioden HT15-VT16 blivit beviljade statsbidrag för mindre grupper i
förskolan om totalt cirka 1,8 mnkr. Därigenom har fyra nya avdelningar/grupper bildats på våra
förskolor.
Lågstadiesatsningen, som ska gå till satsningar i förskoleklass- årskurs 3 för att höja utbildningens
kvalitet och ge lärarna tid för varje elev, har gjort att fler lärare på alla våra lågstadieskolor har
kunnat anställas under hösten 2015.
I budgetramen finns även statsbidraget för utökad undervisningstid i matematik 4-6 inlagt med 195
tkr.
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Driftskostnader netto

Jämfört med

(Belopp i tkr)

året innan

Central administration
Kultur- och fritidsverksamhet

2016

2017

2018

11 054

143

147

5 063

Barn- och ungdomsverksamhet
Äldreomsorg
Stabil ekonomi

134 797

440

60 792

232
-2 160

Totalt

211 706

-1 345

147

Förvaltningskontor, nämnd och anläggningsverksamhet
Verksamhetsbeskrivning
Central administration är ansvarig för ekonomiadministration, nämndadministration,
administration av sporthallsanläggningar och tempererad utebadsanläggning,
ärendehantering/diarium, informationsarbete, utvecklingsarbete och marknadsföring. Vidare ligger
personal- och arbetsmiljöansvaret för biståndshandläggare, rektorer, enhetschefer och för
förvaltningskontorets personal, direkt under kommundelschefen.
Förvaltningen har tillsammans med nämnden tre stora uppdrag:
•
•
•

Förvaltnings- och verksamhetsutveckling; att samordna och utveckla de olika
verksamhetsdelarna inom förvaltningen. Inkluderar även samverkan med
fackförvaltningarna.
Demokratiutveckling; att nämnd och förvaltning hittar nya former och arenor för
inflytande och delaktighet. Inkluderar även samråd med andra nämnder.
Landsbygdsutveckling; att främja en positiv utveckling på landsbygden.

För att klara uppdragen är det viktigt att förvaltningen är flexibel och anpassningsbar.
Kommundelsförvaltningen har framgångsrikt aktivt utnyttjat olika möjligheter till extern
finansiering för att driva landsbygdsutvecklingsprojekt. Dock har den största av dessa
finansieringskällor, Leader KalmarÖland inte förnyats. Kampradstiftelsen är en ny och viktig
bidragsgivare som ger stöd till vår utveckling av det sociala innehållet.
Service- och näringslivsfrågor är av stor vikt och tillsammans med kommunledningskontoret
bedriver kommundelsförvaltningen flera projekt som syftar till att utveckla de olika orterna.
Samarbetet med företagarföreningen utvecklas. Arbetet med medborgardialog fortsätter inom
ramen av SKL:s nationella nätverk. Nya metoder och arenor ska testas och medborgardialogens
roll i styrsystemet har utvecklats och fastställts.
Verksamhetsutveckling sker bland annat genom det förändrade ledningsarbete som har
genomförts samt i samverkan med fackförvaltningar och fackliga företrädare. Därtill kommer
möjligheten att utveckla verksamheterna via jämförelser med Södermöre kommundels jämförbara
kommuner, bland annat Aneby, att fortsätta. Ledningsgruppen kommer att få större inflytande på
kommundelens utveckling framöver.
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Södermöre kommundelsnämnd har anslagit och riktat resurser till kulturaktiviteter som bedömts
som viktiga och av central betydelse för att bidra till att stärka och bygga upp självbilden för
befolkningen i kommundelen.
Södermöre kommundelsförvaltning ansvarar för sporthallarna i Ljungbyholm, Hagby och Påryd.
Vidare har förvaltningen ansvaret för det tempererade utebadet i Påryd. Dessa verksamheter sköts
av Ljungbyholms GoIF, Södermöre sporthallsförening samt IFK Påryd vilka erhåller driftsbidrag
för skötseln. Simskoleverksamhet i Södermöre kommundel ombesörjs av IFK Påryd. Föreningen
erhåller driftsbidrag för åtagandet.
Budget 2016
Central administration
Nämnd
Förvaltningskontor
Anläggningar
Omsorg centralt
Grundskola centralt
Fritidshem centralt
Förskola centralt
Totalt

Kostnader Intäkter Nettokostn. Antal
(tkr)
(tkr)
totalt
års(tkr)
arbetare
1 073
6 843
3 137
4 856
10 481
199
4 979
31 568

9 636
2 221
2 131
8 072
22 060

1 073
6 843
3 137
-4 780
8 260
-1 932
-3 093
9 508

0,80
4,50
1,80
0,35
0,45
7,90

Sparbeting 2016
Med anledning av det beslut om sparbeting på 1 % som fattats av kommunfullmäktige har en
neddragning av budgetramen gjorts om totalt 98 tkr för förvaltningskontor och nämnd.
Budgetramen för 2016 är 11,1 mnkr.
Ekonomisk planering 2017-2018
Södermöre kommundelsförvaltning har ett gott samarbete med de fackförvaltningar som finns i
Kalmar. Förvaltningen har ett av sina huvuduppdrag att skapa en effektiv organisation och har
under sina tidigare verksamhetsår också testat olika lösningar. Detta arbete kommer att fortsätta.
Besparingskraven på verksamheterna kommer ställa stora krav på förvaltningens organisation.
Omställnings- och effektiviseringsarbete pågår fortlöpande och målet är att verksamheterna ska
kunna utföra sitt uppdrag med bibehållen kvalitet till en lägre kostnad.

Kultur- och fritidsverksamhet
Verksamhetsbeskrivning
Biblioteksverksamheten omfattar filialerna i Ljungbyholm, Hagby och Påryd. Kultur- och
författaraftnar och utställningar är regelbundna inslag i verksamheten. Nämnden har under 2015
tagit beslut om ny färdriktning för biblioteksverksamheten. Denna kommer att ligga till grund för
det fortsatta utvecklingsarbetet.
Planerna på att integrera biblioteksverksamheten i Påryd med ortens ICA-affär är långt
framskridna. En förhoppning är att det ska ske under hösten 2016. Detta kommer att effektivisera
verksamheten och göra den mer tillgänglig och flexibel.
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Biblioteken i Södermöre kommer tillsammans med Södermöre för Alla under 2016 att delta i ett
pilotprojekt i Regionförbundets regi. Syftet med projektet är att öppna upp för nya
samarbetsformer vad gäller arbetet kring barns och ungas läsning.
Fritidsgårdverksamheten Södermöre för alla är idag koncentrerad till Ljungbyholm. Södermöre för
alla ska vara en öppen verksamhet där målgruppen vidgats i syfte att skapa fler
generationsöverskridande möten, ett bredare aktivitetsutbud samt fortsatt utvecklad samverkan
med föreningslivet i hela kommundelen. En viktig prioritering är att försöka ha aktiviteter på olika
orter i kommundelen.
Både biblioteken och Södermöre för alla har ett samarbete med träffpunkterna. Detta bidrar till
kommundelens utveckling och till att stärka banden över generationsgränserna.
Budget 2016
Bibliotek
Gemensamt
Ljungbyholm
Hagby
Påryd
Skolbibliotek
Totalt
Södermöre för alla
Totalt

Kostnader Intäkter Nettokostn. Antal
(tkr)
(tkr)
totalt
års(tkr)
arbetare
85
1 508
503
406
581
3 083
1 996
1 996

8
4
2
2
16

77
1 504
501
404
581
3 067
1 996
1 996

1,61
0,54
0,44
1,00
3,59
4,00
4,00

Sparbeting 2016
Med anledning av det beslut om sparbeting på 1 % som fattats av kommunfullmäktige har en
neddragning av budgetramen gjorts om totalt 51 tkr för kultur- och fritidsverksamheten.
Budgetram för 2016 är 5,1 mnkr
Ekonomisk planering 2017-2018
Biblioteket i Hagby kommer att flytta in i nya lokaler i Hagbyskolan. Detta kommer att leda till
högre tillgänglighet för låntagarna.

Vård- och omsorgsverksamheten
Verksamhetsbeskrivning
Verksamheten omfattar särskilda boenden Björkhaga, Möregården och Ljungbyhemmet. Till
verksamheten hör också hemtjänst, sjuksköterskeresurser, biståndshandläggare och nattpatrull.
Ljungbyhemmet har 25 lägenheter varav två är korttidsplatser, Möregården har 24 lägenheter och
Björkhaga har 39 lägenheter varav fem är korttidsplatser/växelvårdsplatser. På Björkhaga finns ett
gruppboende för personer med demensdiagnos. Undersköterskorna har ett tätt sammarbete med
HSL-verksamheten, biståndshandläggare, rehabteamet samt enhetschefer för att på bästa sätt
tillgodose den enskildes behov.
Södermöres bemanningspool består av fyra tjänster på 90 % samt ett antal timavlönade som
täcker upp vid frånvaro som inte kan lösas med befintliga resurser.
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Budget 2016
Björkhaga
Administration
Utbildning
Särskilda åtgärder
Hemtjänst
SÄBO (inklusive
korttid)
varav korttid
Natt
Lokaler
Totalt
Ljungbyhemmet
Administration
Utbildning
Hemtjänst
Nattpatrull
SÄBO (inklusive
korttid)
varav korttid
Natt
Lokaler
Totalt
Möregården
Administration
Utbildning
Hemtjänst
SÄBO
Natt
Lokaler
Pool
Totalt
LSS
Administration
Personligt assistans
Ledsagarservice
Totalt
HSL, Aktivering
Administration
Utbildning
Träffpunktsverksamhet
Sjukvårdande instatser
Totalt

Antal
platser

Antal
Kostnader Intäkter
Hemtjänst(tkr)
(tkr)
timmar

2,00

12 289
0
2 396
3 862
21 647

23,40

729
39
2 237
1 303

729
39
2 237
1 303

1,00

7 903

15,00

0

7 903
0
2 396
2 775
17 382

0

1 844
36
1 637
7 597
2 396
5 148
350
19 008

3,78

5 387

1 844
36
1 637
7 597
2 396
5 148
350
19 008

109
180
180
469

0
0
0
0

0,20

0

109
180
180
469

40

345
6
1 472
5 737
7 560

0,40

0

345
6
1 512
5 737
7 600

39
5

110

12 289

5 772

7 696
25
2

7 696

24

Antal
årsArbetare

1 201
52
52
1 795

5 772

1 201
52
162
1 795

Nettokostn.
Totalt
(tkr)

5 387

2 396
3 862
21 757

2 396
2 775
17 382

110

40

0,50
3,00

4,10
33,00

4,00
2,00

4,10
26,10

2,80
14,40
4,10
3,60
28,68

0,20

3,00
8,00
11,40

Träffpunkter finns nu vid samtliga av kommundelens äldreboenden och verksamheten utvecklas
kontinuerligt. Från och med 2016 ansvarar förvaltningens utvecklingsledare för
träffpunktsverksamheten. Kamprad-medlen kommer under större delen av 2016 bidra till att
annorlunda aktiviter kan genomföras. Hösten 2015 och våren 2016 utbildas all personal på särskilt
boende på uppdrag av kommundelsförvaltningen och nämnden inom ramen för Kampradstiftelsen. Temat är ”Kulturarvet = det sociala innehållet”.
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HSL-verksamheten bedriver en mycket avancerad hemsjukvård vilket tidvis kräver stora resurser
Sjuksköterskorna ansvarar för hemsjukvården på särskilt boende samt ordinärt boende.
Verksamheten har under flera år haft höga övertidskostnader. För att komma ifrån detta mönster
och för att sjuksköterskorna ska få en rimlig arbetssituation utökas verksamheten med 1,0
sjukskötersketjänst till totalt 8,0 tjänster. Detta finansieras av statsbidrag för utökad bemanning
inom äldreomsorgen. Förvaltningens utvecklingsledare ansvarar för HSL-verksamheten på 40 %
av sin tjänst.
Handläggningen enligt SOL (Socialtjänstlagen) sköts av biståndshandläggare på 1,8 tjänster. En av
biståndshandläggarna ansvarar för LSS-verksamheten på 20 % av sin tjänst. Budgeten för denna
verksamhet ligger hos socialförvaltningen i Kalmar
Verksamhetsförändringar
Södermöre kommundelsnämnd har en omsorgsorganisation som integrerar hemtjänst och
särskilda boenden. Förvaltningen har under cirka 1,5 år genomfört ett projekt för att nå målet om
önskad sysselsättningsgrad som har fallit väl ut. Från och med 2016 planeras för att
kollektivavtalet med Kommunal ska gälla tills vidare.
Införandet av verksamhetsstödsystemet Laps Care på våra särskilda boenden kommer att fullföljas
2016. Genom behovsbedömning och Laps Care på de särskilda boendena kvalitetssäkras
verksamheten samt gör den mer rättssäker för den enskilde. Planerartjänsterna utökades under
2015 till 1,9 årsarbetare. En schemaöversyn görs för närvarande dels i arbetsmiljösyfte och dels för
att öka effektiviteten.
Arbetet med det sociala innehållet och demensomsorgen kommer att vidareutvecklas 2016.
Sparbeting 2016
Med anledning av det beslut om sparbeting på 1 % som fattats av kommunfullmäktige samt 500
tkr i minskad budgetram till följd av höga standardkostnader i Kalmar kommun, har en
neddragning av budgetramen gjorts om totalt 1,1 mnkr för omsorgsverksamheten.
Budgetramen för 2016 är 60,8 mnkr.
Ekonomisk planering 2017-2018
Av samtliga medarbetare krävs idag en stor flexibilitet och ett professionellt förhållningssätt i
arbetet. Omsorgstagarna ställer idag högre krav på individuella lösningar och på att individuella
behov ska kunna tillgodoses.
Vi ser idag ett ökat antal yngre personer som söker bistånd enligt SoL på grund av bland annat
stroke, cancer, demens och psykisk ohälsa. Vår verksamhet har hittills varit utformade utifrån
äldres behov. Kompetensutveckling i ett bredare perspektiv kommer behövas inom snar framtid.
Behovet av justering av driftbudget för omsorgsverksamheten på grund av ändrade
demografiska faktorer 2017–2018
(Belopp i tkr)
Hemtjänstverksamhet
Ålder 65 – 79
Ålder 80 – 89
Ålder 90 – w
Totalt
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2017

2018

-152

243

495

165

343

408

Barn- och ungdomsverksamheten
Verksamhetsbeskrivning
Budget 2016

Hagbyskolan
Administration
Förskoleklass
Grundskola år 1-9
År 1-3
År 4-6
Fritidshem
Förskola
Totalt
Halltorpsskolan
Administration
Förskoleklass
Grundskola år 1-9
År 1-3
År 4-6
Fritidshem
Förskola
Totalt
Ljungbyholms förskola
Administration
Förskola
Öppen förskola
Totalt
Ljungbyholmsskolan
Administration
Förskoleklass
Grundskola år 1-9
År 1-3
År 4-6
Fritidshem
Totalt
Påryd/Tvärskog
Administration
Förskoleklass
Grundskola år 1-9
År 1-3
År 4-6
Fritidshem
Förskola
Totalt
Södermöreskolan
Administration
Grundskola år 1-9
År 7-9
Totalt

Antal
barn
och
Elever

28,5
68,0
52,5
79,0
115,0
343,0

10,0
40,0
34,0
44,5
59,0
187,5

160,0
160,0

40,5
129,0
110,0
170,0
449,5

21,5
61,0
55,5
75,5
69,0
282,5

256,0
256,0

Kostnader Intäkter Nettokostn. Nettokostn.
(tkr)

2 271
1 012
7 679

(tkr)

totalt
(tkr)

per plats
(tkr)

Antal
årsarbetare

78
300

2 271
934
7 379

6,6
32,8
61,2

2,80
2,09
10,68

17,0
100,1

378

1 341
11 506
23 431

2,79
21,68
40,04

2 041
385
6 801

2 041
385
6 801

10,9
38,5
91,9

1,90
0,86
9,04

694
4 922
38 652

694
4 922
14 843

15,6
83,4

1,50
9,21
22,51

876
19 690
948
21 514

5,5
123,1

1,04
32,08
1,50
34,74

1 602
1 472
15 898

1 602
1 472
15 898

3,6
36,3
66,5

1,81
3,01
18,93

3 278
22 250

3 278
22 250

19,3

6,69
30,44

1 574
791
10 985

171

1 574
791
10 814

5,6
36,8
92,8

1,95
1,50
15,17

1 266
8 138
45 004

16,8
117,9

171

1 266
8 138
22 583

2,70
14,79
36,11

2 359
24 806

224

2 359
24 582

9,2
96,0

3,08
30,48

27 165

224

26 941

1 341
11 506
23 809

876
19 815
948
21 639

378

125
125

10

33,56

Verksamheten omfattar enheterna Södermöreskolan, Ljungbyholms förskola,
Ljungbyholmsskolan, Hagbyskolan, Halltorpsskolan samt Påryds- och Tvärskogsskolan. I området
finns även det föräldradrivna kooperativet Lunden med förskoleverksamhet.
Från och med 2013 har Södermöre kommundelsnämnd fått ansvaret för skolskjutsverksamheten.
Denna verksamhet är underfinansierad med 400 tkr per år sedan övertagandet från
kommunledningskontoret. Södermöre kommundelsnämnd har begärt en utökad budgetram med
199 tkr för kompensation för KLT:s 15%-iga prisökning under 2015 för skolskjutsterminskorten.
Behovet av justering av driftbudget på grund av ofinansierade
skolskjutskostnader
(Belopp i tkr)
2016 2017 2018

Ökade avgifter för skolornas busskort
Underfinansiering i samband med övertagande av
skolskjutsbudget från kommunledningskontoret 2013

199

199

199

400

400

400

599

599

599

Verksamhetsförändringar
Det kan under 2016 bli aktuellt med en organisationsförändring inom skolverksamheten i
Södermöre, där chefernas ansvarsområden får nya skepnader. Detta kommer i så fall att kräva en
del arbete under året för att sätta den nya organisationen på plats.
Hagbyskolan kommer delvis att flytta in i nya lokaler under 2016, vilket påverkar verksamheten
och utgör såväl möjligheter som utmaningar under året. Vid Hagbyskolan byggs också nya
förskolelokaler, vilket under 2016 i första hand innebär utmaningar i form av trångboddhet då
gamla lokaler under byggtiden inte ersätts.
Halltorpsskolan inleder under 2016 byggnation av fyra nya klassrum och administrativa lokaler.
Under byggtiden påverkas verksamheten bland annat genom att man inte har tillgång till lika stora
lokaler som idag.
För Södermöre kommundel gäller också, precis som för landet i stort, att det starka
migrationstrycket ställer krav på flexibilitet och framförhållning. Migrationstrycket beräknas
komma att påverka våra verksamheter ytterligare.
Sparbeting 2016
Med anledning av det beslut om sparbeting på 1 % som fattats av kommunfullmäktige har en
neddragning av budgetramen gjorts om totalt 1,3 mnkr för barn- och ungdomsverksamheten.
Budgetram för 2016 är 134,8 mnkr.
Verksamhetsmått
Södermöre kommundelsnämnd har antagit de verksamhetsmått som är gemensamt framtagna av
barn- och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning.
Ekonomisk planering 2017-2018
I Ljungbyholm påverkas skola och förskola av de byggnationer och planarbeten som pågår i
området. Det finns goda skäl att förvänta sig fler barnfamiljer i området och därigenom ett ökat
tryck på förskola och skola.
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Under period kommer Hagbyskolans nya förskoleavdelningar tas i bruk. Även Halltorpsskolan
kommer att få nya lokaler för undervisning och administration.
Behovet av justering av driftbudget på grund av ändrat barn- och elevantal 2017 –
2018
(Belopp i tkr)
Verksamhet

2017 2018

Förskola
Fritidshem
Förskoleklass

2 958

0

1 024

192

-120 -120

Grundskola år 1-3

520 -195

Grundskola år 4-6

1 020

Grundskola år 7-9

840

-1 496 -544
3 906

173

Konsekvensanalys av sparbetinget

Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2014 om budget och ekonomisk planering för
åren 2015-2017. Beslutet omfattar att varje nämnd ska effektivisera sin verksamhet med en
procent årligen under perioden 2015-2017. Därtill har fullmäktige beslutat att
kommundelsnämnden får minskad budgetram med 0,5 mkr år 2015 samt lika mycket år 2016 på
grund av höga standardkostnader inom äldreomsorgen i Kalmar kommun.
Att hålla budgetramarna och samtidigt upprätthålla kvaliteten kommer att bli en större utmaning
än tidigare år. Sparbetinget kommer att behöva tas ute i verksamheterna och därmed kommer
brukarna, barn och elever att påverkas direkt. Följande faktorer har stor påverkan för
nämndverksamheternas möjligheter att effektivisera och minska kostnaderna:
•

•

•

SKDN består av landsbygd och ett antal mindre skolenheter. Detta får också
konsekvenser för möjligheterna att effektivisera verksamheten. Mindre enheter som
exempelvis Halltorpsskolan och Påryd- och Tvärskogsskolan har högre kostnader per elev
än kommundelens större enheter som Hagby och Ljungbyholm. Därtill är det de mindre
enheterna som kostar mest som även har en negativ befolkningsprognos. Att fortsätta
med oförändrad verksamhet av de mindre enheterna kommer att försvåra möjligheterna
att nå det ekonomiska effektiviseringsmålet. Hagbyskolan är den enhet som det bedöms
kunna göra en tydlig effektivisering när den nya förskolan står klar. Det är dock i slutet av
den period som stabil ekonomi ska uppnås.
SKDN har funnits sedan år 2000. I uppdelningen av budgetram från fackförvaltningarna
beslöts att stora delar av de resurser som fanns centralt på fackförvaltningarna skulle ligga
kvar där. Södermöre kommundelsnämnd skulle få del av dessa resurser ändå. Denna
uppdelning medförde att Södermöre kommundelsnämnd fick en slimmad administration
och minimala centrala resurser. Sparandet av fackförvaltningarnas centrala resurser
påverkar SKDN:s verksamhet negativt. Samtidigt får inte SKDN på något sätt får
tillgodoräkna del av dessa besparingar utan detta går utöver den tilldelade minskade
budgetramen.
Den uteblivna indexuppräkningen av övriga utgifter i ramtilldelningen fortsätter att pressa
förvaltningarnas budgetar, vilket får till följd att kostnadsökningar på lokaler och material
till största delen finansieras genom en minskning av personaltätheten.
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Investeringar

Södermöre kommundelsnämnd har en budgetram för investeringar på totalt 3,4 mnkr. Av det
årliga ansamlingsanslaget på 1 mnkr fördelas 750 tkr till förvaltningens skolor och förskolor enligt
en fördelningsnyckel som tar hänsyn till antal barn/elever på enheterna. Resterande 250 tkr ligger
på central förvaltning.
Nettoinvesteringar
(Belopp i tkr)
Utbyte av larmanläggningar på omsorgsenheterna
Inventarier till äldreboende och investeringar för ökad bredbandshastighet i
Tvärskog
Inventarier till nybyggnad av sex förskoleavdelningar i Hagby
Inventarier och stöldbågar till Pårydsbiblioteket

2016

2017

2018

250
500
1 500
160

Central förvaltning

250

Södermöreskolan

162

Ljungbyholms förskola

87

Ljungbyholmsskolan

153

Hagbyskolan

134

Halltorpsskolan

89

Påryds- och Tvärskogsskolan

125

Inventarier till utbyggnad av Halltorpsskolan

1 000

Årligt samlingsanslag
Totalt

3 410

Resultatutjämningsfond

1 000

1 000

2 000

1 000

Vid ingången av 2015 var Södermöre kommundelsnämnds resultatutjämningsfond 5,1 mnkr.
Resultatutjämningsfond per enhet/verksamhet
(Belopp i tkr)

2014

Hagbyskolan

-130

Halltorpsskolan

568

Ljungbyholms förskola

282

Ljungbyholmsskolan

589

Påryds- och Tvärskogsskolan

-321

Södermöreskolan

-860

Björkhaga

-236

Ljungbyhemmet

1 122

Möregården

-1 254

Biblioteken

245

Södermöre för alla

94

Central resultatutjämningsfond

4 984
5 083
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Jämförelse nyckeltal mellan skol- och barnomsorgsenheterna budget 2016

I platskostnaden ingår inte administration utan enbart de direkt verksamhetsinriktade kostnaderna.
Öppen förskola samt studie- och yrkesvägledare är borträknade från både platskostnad och
personaltäthet.
Platskostnader och personaltäthet för verksamheterna grundskola, förskoleklass, förskola och fritidshem
Enhet

Total

Kostnad per plats tkr

budget tkr Grundskola

Förskoleklass

Förskola Fritidshem

Personaltäthet barn/elever per
årsarbetare
GrundFörskoleFör- Fritidsskola

klass

skola

hem

Hagbyskolan

23 431

61,2

32,8

100,1

17,0

11,8

13,6

5,3

28,3

Halltorpsskolan

14 841

91,9

38,5

83,4

15,6

8,7

11,6

6,4

29,7

Ljungbyholms förskola

21 514

Ljungbyholmsskolan

22 250

66,5

36,3

Påryds- och Tvärskogsskolan

15 744

92,8

36,8

Södermöreskolan

26 941

94,7

Genomsnitt

123,1

81,4

107,8

5,0
19,3

12,6

13,5

25,4

18,3

8,8

14,3

5,1

25,6

13,3

5,4

27,2

11,4
36,1

14

103,6

17,6

10,7

Bilaga 2

Enheternas budgetkommentarer 2016

Hagbyskolan
EKONOMISK MÅLSÄTTNING 2016
Vår målsättning är att hålla budgeten 2016. Vi går dock in i ett år av stor osäkerhet kring
kostnaderna eftersom vi under året ska flytta in i nya lokaler. Vilka initiala kostnader som kommer
att komma i samband med flytten är svåra att förutse, och vi ska dessutom göra stora
omflyttningar i Hagby, vilket kommer att leda till tillfälligt högre kostnader när ”nya” lokaler ska
anpassas till annan verksamhet än den nuvarande. Vi har dessutom frågetecken kring våra
elever/barn som bor på Kolbodabaden. Följaktligen är elevprognosen osäker eftersom in/utflyttning därifrån är svår att förutse.
BAKGRUNDSFAKTORN ANVÄNDS TILL
Pengarna används till att finansiera utökad vistelsetid på företrädesvis förskolan, samt för rena
lönekostnader till personal med särskilda uppdrag i grupper/klasser.
FÖRSKOLA
Förskolan i Hagby är stadd i förvandling – från att vara en mycket decentraliserad verksamhet så
ska allt fr.o.m. november 2016 finnas under ett tak. Det kommer att ställa stora krav på
verksamheten att börja arbeta på ett annat sätt när andra förutsättningar ges. Dock har vi en väl
fungerande organisation som är väl rustad för nya förutsättningar så jag ser inte några större faror
med förändringen. Dock har vi en tid fram till att vi flyttar in som är en stor utmaning eftersom
huset ”Duvan” ska rivas och inga evakueringslokaler finnas att tillgå. Förskolebarnen som har sin
verksamhet på Kolbodagården kommer att vara kvar där på grund av platsbrist i Hagby och
logistikproblem att ta sig till Vassmolösa där det eventuellt skulle kunna finnas plats.
FRITIDSHEM
Fritidshemmet kommer att resursförstärkas eftersom den personal som arbetade 50 % kommer att
ersättas av personal som arbetar 100 %. Fritidshemmet för de äldre barnen kommer att få ny
lokalisering från och med januari för att rymma förskolegrupp i paviljongen. Jag har sju personal
som arbetar hela eller delar av sin tjänst på fritids och de senaste tiderna på dagarna samordnas
med förskolan. Eftersom jag har personalförstärkt med en fritidspedagog så finns det alla
förutsättningar 2016 att ha ett mycket väl fungerande och välplanerat fritids, trots att vi måste
husera i två byggnader. Gemensam planeringstid finns för större delen av personalstyrkan.
FÖRSKOLEKLASS
Vi fortsätter även nästa år att ha undervisning fyra dagar i förskoleklassen, måndag-torsdag. Detta
upplägg har tagits emot mycket positivt och jag ser det nu som vår permanenta lösning. Det är en
relativt stor kull som kommer att börja i förskoleklassen nästa år och bemanningen kommer att
ses över till nästa läsår.
GRUNDSKOLA
Grundskolan fick under -15 ett pedagogiskt tillskott i lågstadiesatsningen och det har fallit mycket
väl ut. Den extraresurs som tidigare arbetat i en lågstadieklass har följt med klassen upp på
mellanstadiet. Grundskolan kommer att växa eftersom vår minsta klass, tolv elever, kommer att
sluta årskurs sex och det idag går 29 elever i förskoleklassen. Skolans förstelärartjänst kommer att
”gå ut” till sommaren och diskussioner om hur fortsättning ska se ut måste tas under våren, och
15

om vilka försutsättningar som ges för tjänsten. Skolan har inte löst lärarbehörigheten i alla ämnen
men vi är mycket nära och har strategiska tankar klara för att det ska bli så bra det bara kan med
den (relativt begränsade) personalstyrka vi har.
LOKAL LEDNING OCH ADMINISTRATION
Ledningen och administrationen på skolan är: rektor 100 %, biträdande rektor 80 % samt
skolsekreterare 100 %. Biträdande rektor arbetar 20 % i Påryds- och Tvärskogsskolan.
EKONOMISK PLANERING 2017-2018
Skolan kommer förmodligen att byggas om/till under dessa år. Kostnader för detta siar jag ej om
just nu men självklart kommer det att vara något som det rent ekonomiskt måste finnas en
förberedelse inför.
Rektor/förskolechef Henrik Hansson
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Halltorpsskolan
EKONOMISK MÅLSÄTTNING 2016
Stabil ekonomi och budget i balans.
BAKGRUNDSFAKTORN ANVÄNDS TILL
Halltorpsskolan kommer att fortsätta satsa på ökad måluppfyllese och ökad pedagogtäthet på
förskola och grundskola.

FÖRSKOLA
Bibehålla och om möjligt öka pedagogtätheten i barngrupperna med hjälp av
bakgrundsfaktorer och statsbidrag

FRITIDSHEM
Ökad pedagogtäthet för att täcka elevgruppens behov.

FÖRSKOLEKLASS
Lågstadiesatsningen kommer att ge en flexiblare lösning för förskoleklassen och lågstadiet. Vi
satsar på tidiga insatser för att öka måluppfyllelsen.

GRUNDSKOLA
Bibehålla och om möjligt öka personaltätheten med hjälp av beviljade statsbidrag –
lågstadiesatsning och bakgrundsfaktorer. Målsättningen är ökad måluppfyllelse.

LOKAL LEDNING OCH ADMINISTRATION
Fortsätta med den organisation som påbörjats under 2015.
EKONOMISK PLANERING 2017-2018
Budget i balans.
Rektor/förskolechef Åse Porsefjord
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Ljungbyholms förskola
EKONOMISK MÅLSÄTTNING 2016
Målet med 2016 är en budget i balans. Barnantalet är som högst på våren och det kräver mer
lokalresurser trots att vi har nya lokaler. Vi har fått statsbidrag för minskade barngrupper och
detta bidrar till att vi kan behålla mindre grupper och öka på personaltätheten.
BAKGRUNDSFAKTORN ANVÄNDS TILL
Utökning av den pedagogiska personalen på förskolan med satsningar för att utveckla
verksamheten med särskilda roller utanför avdelningarna. Dessutom ett ökat stöd för de barn
med särskilda behov.
FÖRSKOLA
Fler pedagoger ska rekryteras eftersom barnantalet är högt på våren och vi har barn med behov
av särskilt stöd.
LOKAL LEDNING OCH ADMINISTRATION
En förskolechef på 100 % samt en utökning av det administrativa stödet med 5 % extra för
skolsekreterare under våren. Eventuellt en utökning av det administrativa stödet i form av
pedagogisk stödfunktion.
EKONOMISK PLANERING 2017-2018
Lokalerna är det vi måste planera för långsiktigt. Vi har alltid ett utökat barnantal under våren
och detta innebär att våra lokaler blir för trånga. Vi har 165 platser idag och framtida
prognoser visar ett betydligt ökande antal barn under de närmsta åren; på våren är det mellan
170-175 barn. Det byggs nya bostäder i området och det är ett generationsskifte i den
befintliga bostadsmarknad vilket innebär att det flyttar in barnfamiljer till området. Vi har en
tillfällig lokal i Swedbanks gamla lokaler och när avtalet löper ut hoppas vi på en lägre kostnad
eller att lokalen läggs ner och nya förskoleavdelningar finns på de befintliga förskolorna.
Förskolechef Annika Wirefeldt
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Ljungbyholmsskolan
EKONOMISK MÅLSÄTTNING 2016
Att klara verksamheten inom befintliga ramar trots besparingar och minskade resurser.
Minskad tilldelning när det gäller tilläggsbelopp och minskad tilldelning gällande grundbelopp
enligt SALSA.
BAKGRUNDSFAKTORN ANVÄNDS TILL
Dessa medel används uteslutande till personalförstärkningar för att öka måluppfyllelsen i
skolan.
FRITIDSHEM
Fler barn än någonsin gör att vi har startat en ny avdelning för att minska storleken på
barngrupperna. Inför detta läsår har vi startat en fjärde fritidshemsavdelning. Det innebär
samtidigt ett ökat behov av personal vilket vi bör klara inom befintliga ramar.
FÖRSKOLEKLASS
Verksamheten är förlagd till skolans lokaler och ska klara sig inom budgetramarna.
GRUNDSKOLA
Elevantalet ökar, framförallt bland de yngre eleverna. Tack vare ”lågstadiesatsningen” har
förutsättningarna förbättrats avsevärt.
LOKAL LEDNING OCH ADMINISTRATION
Enheten växer, det finns behov av att utöka skolsekreterarens tjänst till heltid; idag är den på
75 procent. Skolsekreteraren arbetar mot två enheter. Funktionen biträdande rektor finns inte
på enheten trots att behovet finns då enheten växer. Liten administration i förhållande till
verksamhetens storlek i jämförelse med liknande enheter inom Kalmar kommun.
Oro finns inför förslaget ”koncentrerad administration” och hur det kommer att påverka
enheten.
EKONOMISK PLANERING 2017-2018
Skolan får ett ökat elevunderlag. Ungefär 60 villatomter finns planerade i samhället. En
omsträckning av E22:an kommer också att medföra en ökad inflyttning.
Vi har stora lokalbehov på skolan, dels för att kunna göra oss av med externa lokaler, dels för
att elevantalet ökar i framtiden. Nya bostadsområden har kommit till i Ljungbyholm. Det är
viktigt att behovet av fler skollokaler finns med i samhällsplaneringen.
Målsättningen är att vi inom de ekonomiska ramarna ska kunna utveckla våra verksamheter för
att kunna erbjuda verksamheter med hög kvalitet och god måluppfyllelse. Skolan saknar minst
fyra klassrum, fyra grupprum och ett materialrum för att kunna erbjuda permanenta
undervisningslokaler.
Rektor Claes Lindmark
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Påryds- och Tvärskogsskolan
EKONOMISK MÅLSÄTTNING 2016
Alla hålla budgeten inom givna ramar.
BAKGRUNDSFAKTORN ANVÄNDS TILL
Nyanlända elever och barn i behov av särskilt stöd.
FÖRSKOLA
Vi har en positiv trend med inflyttande barn till förskolan i Tvärskog som vi tror kommer att
fortsätta under 2016. I Påryd har vi just nu lågt barnantal på förskolan. Vi hade en stor grupp
sexåringar som började i förskoleklassen. Det har inte fyllts på med så många barn under
hösten och vi har inte så många i kö. Det kan dock ändra sig snabbt om vi får fler nyanlända
till Påryd.
FRITIDSHEM
Det är en ständig in- och utflyttning av nyanlända elever i Påryd. Alla nyanlända skolbarn går
på fritids. Innan sommaren 2015 kom en stor grupp sexåringar från förskolan. Detta
sammantaget innebar att vi fick utöka personalen på fritidshemmet under hösten. I Tvärskog är
barnantalet som förväntat. Två personal går i pension till sommaren 2016. Det kommer att
medföra en del förändringar i personalgruppen.
FÖRSKOLEKLASS
Vi har många barn i förskoleklassen i Påryd. I Tvärskog är det som förväntat. Vi räknar inte
med några förändringar inför nästa läsår.
GRUNDSKOLA
Vi har små klasser i de lägsta åldrarna. Geografiska avståndet gör att vi inte kan slå ihop
klasserna förrän i årskurs fyra. Detta medför ökad personalkostnad, som alltid måste tas i
beaktande. Lågstadiesatsningen innebär att vi har utökat personalen i de lägre åldrarna med 40
% i Tvärskog och 30 % i Påryd. Specialpedagogen på enheten läser SVA på Lärarlyftet 2 på
50 % under våren.
LOKAL LEDNING OCH ADMINISTRATION
Administrationen kan eventuellt förändras under nästa budgetår på grund av att rektorn har
ansökt om att vara tjänstledig 20 %.
EKONOMISK PLANERING 2017-2018
Aktivt arbeta för att öka barn- och elevantalet i våra verksamheter, genom att hålla god kvalité.
Genom god framförhållning och noggranna uppföljningar upprätthålla en väl fungerande
organisation där resurserna används effektivt på ett sätt som gagnar verksamheten. Budgeten är
mycket känslig för en minskning av elever och/eller en ökning av barn i behov av särskilt stöd.
Översyn och beredskap för personalförändringar och omdisponering av medel måste finnas.
Arbeta för att hålla sjukfrånvaron fortsatt låg.
Investeringar som innebär ökad kvalité i undervisning och arbetsmiljö. IT, nya skolbänkar,
skolbibliotek, resurser till elever i behov av stöd.
Rektor/förskolechef Gunilla Olausson
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Södermöreskolan
EKONOMISK MÅLSÄTTNING 2016
En rad bidragande faktorer; kraftigt minskad ersättning för bakgrundsfaktorer, kraftigt minskat
tilläggsbelopp, färre elever, det enprocentiga sparbetinget samt ökade IT-kostnader i och med
att alla datorer ska ligga som ”dator som tjänst”, medför en kraftigt bantad budget för 2016.
Huvuddelen av dessa pengar måste tas på lärartjänster. En tjänst tas bort i januari och
ytterligare 1,5-2 tjänster behöver tas bort inför nästa läsår. Vi har också avbeställt 75
elevdatorer, en besparing på 180 tkr. Konsekvensen av det senare är att vi under budgetåret
2016 kommer att vara mycket dåligt utrustade med elevdatorer.
Antalet elever i behov av särskilt stöd – ofta i form av en till en- lösningar – är fortsatt stor.
Trenden att eleverna kommer till oss med allt sämre läsfärdigheter har accentuerats ytterligare
innevarande läsår. Över 50 % av eleverna hade ett resultat på stanine 1 eller 2 på minst en av
deluppgifterna i det lästest som årligen genomförts med alla sjuor. Enligt en
normalfördelningskurva borde det ha varit 11 %. Läsåret 14-15 var det 42 % och läsåret
dessförinnan 28 %.
För att fortsatt klara att ge alla elever det särskilda stöd de har rätt till behöver vi effektivisera
klassorganisationen och fortsättningsvis göra större klasser.
BAKGRUNDSFAKTORN ANVÄNDS TILL
Bakgrundsfaktorn utgör en så stor del av den totala budgeten att den måste användas till
ordinarie pedagogisk verksamhet, det vill säga lärarlöner.
GRUNDSKOLA
En stor majoritet av lärarna deltar under läsåret 2015-2016 i Läslyftet respektive
Matematiklyftet.
LOKAL LEDNING OCH ADMINISTRATION
Här ligger nu kostnaderna för skolans alla datorer. För 2016 beräknas kostnaden till 210 tkr.
Med de datorer som vi avbeställt skulle kostnaden ha uppgått till nästan 400 tkr.
EKONOMISK PLANERING 2017-2018
Under 2017-2018 fortsätter elevantalet, enligt prognos, att minska med ungefär 10 elever per
år innan det börjar stiga igen.
Det nuvarande systemet med bakgrundsfaktor och tilläggsbelopp försvårar att långsiktigt
planera sin lärarbesättning. Planeringen och den därpå följande schemaläggningen (en
komplicerad process på högstadiet) görs på våren inför kommande läsår. Som rektor vet man
sedan inte vilken budget man får förrän i oktober när alltså undervisningsorganisationen redan
ligger fast för vårterminen.
En förväntad ökning av antalet asylbarn leder till ett utökat behov av undervisning i SVA
liksom handledning på modersmål. Samtidigt motverkas i så fall det i övrigt sjunkande
elevantalet.
Rektor Ulf Nilsson
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Socialnämnden
§ 209
Entreprenaddrift personlig assistans
Dnr SN 2015/0530.11.01
Handlingar
Tjänsteskrivelse daterad 2015-12-02.
Utredning Entreprenaddrift av kommunens personliga assistansverksamhet
daterad 2015-12-08.
Stockholms stads/Norrmalms stadsdelsförvaltnings förfrågningsunderlag Dnr
2.2.2. -29/2014 daterad 2014-03-04.
Förvaltningschef Cecilia Frid informerar i ärendet.
Bakgrund
Socialförvaltningen har på socialnämndens uppdrag utrett möjligheterna till
entreprenaddrift av kommunens personliga assistansverksamhet. Det är en del i
arbetet i att ta fram effektiviseringsförslag för att uppnå kravet på minskade
kostnader med sammanlagt 24 miljoner kronor från år 2015-2017 utan att
brukare påverkas negativt.
Utredningens slutsats och samlade bedömning är att en verksamhetsövergång
genom entreprenaddrift av kommunens personliga assistansverksamhet
genererar en sammanlagd besparing på minst 7 miljoner kronor, samtidigt som
förutsättningarna för brukarens lagliga rätt till inflytande över sin assistans ökar
eftersom en privat utförare har bättre förutsättningar att möta den assistansberättigades krav och önskan om vem som ska anställas och på vilket sätt
assistansen ska utföras. Risk finns dock för delvis försämrade arbetsvillkor för
de anställda personliga assistenterna ett år efter det att verksamhetsövergången
är genomförd.
En verksamhetsövergång bidrar till såväl besparingar som till ökad kostnadskontroll. Kostnadsbesparingen ligger i att de fördyrande kostnader kommunen
har för jour, arbetsledning, administration och patrullverksamhet försvinner.
Den största besparingspotentialen och kostnadskontrollen ligger i utgifterna
för jour. Vid verkställighet i kommunen är det merkostnader som kommunen
inte kan påverka. Varje ärende med beslut om väntetid/jour som tillkommer
eller avslutas påverkar kommunens merkostnader upp eller ner. Den
besparingspotential på 4,5 miljoner kronor som socialförvaltningen uppskattar
finns för jour i dagsläget, kan snabbt förändras och bli både större och mindre
beroende på antal beslut om väntetid som kommunen har att verkställa.

Anslaget på kommunens anslagstavla den 17 december 2015.
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Överläggning
Ordförande Roger Holmberg (S) tillsammans med den socialdemokratiska
gruppen yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Liselotte Ross (V) yrkar i första hand återremiss och i andra hand avslag på
förvaltningens förslag.
Kerstin Edvinsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Lars Petersson (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Efter överläggningen avslutats frågar ordföranden om nämnden vill bifalla eller
avslå Liselotte Ross förslag till återremiss. Han finner att nämnden avslår
förslaget och ärendet ska därmed avgöras idag.
Därefter frågar ordföranden om nämnden vill bifalla eller avslå förvaltningens
förslag. Han finner att nämnden vill bifalla förvaltningens förslag.
Därefter frågar ordföranden om nämnden vill bifalla eller avslå Lars Peterssons
avslagsförslag. Han finner att nämnden avslår avslagsförslaget.
Beslut
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Socialnämnden får, tillsammans med serviceförvaltningens upphandlingsenhet,
upphandla och ta fram förfrågningsunderlag för att överlåta kommunens
personliga assistansverksamhet på entreprenad. Kommunstyrelsens
arbetsutskott fattar därefter tilldelningsbeslut och ger uppdrag om att teckna
avtal med den entreprenör som vinner upphandlingen.
Reservation
Liselotte Ross (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Protokollsanteckning
Liselotte Ross (V) lämnar följande protokollsanteckning:
”1. Vi saknar en genomlysning av assistansen liknande det som skett inom
omsorgen för personer med funktionsnedsättning.
2. Argumentet att privatisera för att anställningsvillkoren är sämre inom de
privata företagen är pinsamt dåligt och dålig personalpolitik. Vi ska stå för de
avtal som gäller inom aktuellt område och som förhandlats fram. Vi ska vara
ett föredöme som arbetsgivare och ha trygga bra arbetsvillkor som ger

3 (3)

Socialnämnden

UTDRAG
Sammanträdesdatum
2015-12-15

anställda bra arbetsförhållanden. Att använda det av kommunfullmäktige
beslutade "rätten till heltid" som ett annat argument är under all kritik.
3. Utredningen antar att minst 7 miljoner kan sparas. Inga kostnader har
beräknats för de omställningskostnader som alltid uppstår, inte minst om
väldigt många väljer att gå över till privata företag.
4. Utredningen anger också att kvaliteten ökar för den som har personlig
assistans. Det finns inget i utredningen som styrker detta.
5. Det pratas mycket om valfrihet i vissa sammanhang. När nu det kommunala
alternativet helt försvinner och bara privata finns så blir valfriheten mellan
kommunal och privat noll, men inget nämns om detta i utredningen.
6. Kommunen har alltid ansvaret för verksamhetens kostnader i vissa delar och
alltid om en "brukare" riskerar att inte få den service personen har rätt till.
Detta kan innebära kostnader. I utredningen finns inget beskrivet om detta.”
Lars Petersson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
”Med att lägga ut på entreprenad äventyra brukarens liv och hälsa. Brukarna
måste känna sig trygga med sin personal de har nu. Stor vikt att personalen är
utbildad och stannar länge hos missbrukaren så att trygghet och kontinuitet
uppstår. Den personal som är anställd i kommunen har god utbildning och
lång erfarenhet. Otrygghet för de anställda efter ett år hos det privata
assistansbolaget.”
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Socialnämnden

Entreprenaddrift personlig assistans
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Socialnämnden får, tillsammans med serviceförvaltningens upphandlingsenhet,
upphandla och ta fram förfrågningsunderlag för att överlåta kommunens personliga assistansverksamhet på entreprenad. Kommunstyrelsens arbetsutskott
fattar därefter tilldelningsbeslut och ger uppdrag om att teckna avtal med den
entreprenör som vinner upphandlingen.
Bakgrund
Socialförvaltningen har på socialnämndens uppdrag utrett möjligheterna till
entreprenaddrift av kommunens personliga assistansverksamhet. Det är en del i
arbetet i att ta fram effektiviseringsförslag för att uppnå kravet på minskade
kostnader med sammanlagt 24 miljoner kronor från år 2015-2017 utan att brukare påverkas negativt.
Utredningens slutsats och samlade bedömning är att en verksamhetsövergång
genom entreprenaddrift av kommunens personliga assistansverksamhet genererar en sammanlagd besparing på minst 7 miljoner kronor, samtidigt som förutsättningarna för brukarens lagliga rätt till inflytande över sin assistans ökar
eftersom en privat utförare har bättre förutsättningar att möta den assistansberättigades krav och önskan om vem som ska anställas och på vilket sätt assistansen ska utföras. Risk finns dock för delvis försämrade arbetsvillkor för de
anställda personliga assistenterna ett år efter det att verksamhetsövergången är
genomförd.
En verksamhetsövergång bidrar till såväl besparingar som till ökad kostnadskontroll. Kostnadsbesparingen ligger i att de fördyrande kostnader kommunen
har för jour, arbetsledning, administration och patrullverksamhet försvinner.
Den största besparingspotentialen och kostnadskontrollen ligger i utgifterna
för jour. Vid verkställighet i kommunen är det merkostnader som kommunen
inte kan påverka. Varje ärende med beslut om väntetid/jour som tillkommer
eller avslutas påverkar kommunens merkostnader upp eller ner. Den bespa-

Socialförvaltningen Verksamhetschef och handläggare
Tel 0480-45 00 00 vx │ Cecilia.Frid@kalmar.se

SN 2015/0530
ringspotential på 4,5 miljoner kronor som socialförvaltningen uppskattar finns
för jour i dagsläget, kan snabbt förändras och bli både större och mindre beroende på antal beslut om väntetid som kommunen har att verkställa.

Cecilia Frid
Socialchef
Bilagor
1. Utredning Entreprenaddrift av kommunens personliga assistansverksamhet
2. Stockholms stads/Norrmalms stadsdelsförvaltnings förfrågningsunderlag Dnr 2.2.2. -29/2014
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KALMAR KOMMUN

Entreprenaddrift av kommunens personliga
assistansverksamhet
En utredning om förutsättningar och konsekvenser av en
verksamhetsövergång av kommunens personliga assistansverksamhet
Cecilia Frid
2015-12-08

Socialförvaltningen i Kalmar kommun har på socialnämndens uppdrag utrett möjligheterna till entreprenaddrift av kommunens personliga assistansverksamhet.
Det är en del i arbetet i att ta fram effektiviseringsförslag för att uppnå kravet på
minskade kostnader med sammanlagt 24 mnkr från år 2015-2017 utan att brukare
påverkas negativt.
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Bakgrund
Socialförvaltningen har fått i uppdrag av socialnämnden att utreda möjligheterna till entreprenaddrift av kommunens personliga assistansverksamhet. Detta
är en del i arbetet med att ta fram effektiviseringsförslag för att uppnå kravet
på minskade kostnader med sammanlagt 24 mnkr från år 2015-2017 utan att
brukare påverkas negativt.
Vad är personlig assistans?
Av 5-7§§ i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS framgår att verksamhet som verkställer LSS-beslut ska främja jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. All verksamhet ska grundas på
respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Den enskilde ska i
största möjliga utsträckning ha inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. Målet är att den enskilde ska kunna leva som andra.
Personlig assistans är en av tio olika insatser i LSS. I insatsen personlig assistans betonas den enskildes inflytande och självbestämmande särskilt, i förhållande till de övriga nio insatserna. Rätten för den enskilde att utöva inflytande
över hur, när och av vem assistansen ska utföras utgör en grundläggande princip. Personlig assistans är den enda insats som ger den enskilde en laglig frihet
att själv vara arbetsgivare eller att anlita en annan utförare av stödet än kommunen. Kommunen är därmed inte uppdragsgivare som vid andra insatser
inom omsorgsområdet. Privata alternativ har funnits sedan insatsen infördes
1994.
Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av
ett begränsat antal personer. Stödet ska vara knutet till personen och inte till
någon viss verksamhet. Personlig assistans kan beviljas den som har stora och
varaktiga funktionshinder med behov av hjälp med sina grundläggande behov.
Insatsen ska vara förbehållen krävande eller, i olika avseenden, integritetsnära
och kvalificerade personliga behov. Den personliga assistansen ska i möjligaste
mån garantera kontinuitet i stödet och därmed trygghet för den enskilde.
Personlig assistans och det delade huvudmannaskapet
Personlig assistans kan beviljas enligt LSS av en kommun eller enligt socialförsäkringsbalken (SFB) av försäkringskassan. Försäkringskassan ansvarar för att
utreda, besluta om samt betala ut assistansersättning i de fall behov av assistans
för grundläggande behov överstiger 20 timmar per vecka. Understiger däremot
de grundläggande behoven 20 timmar utreds och beslutas assistansen av kommunens biståndshandläggare enligt 9 § 2 LSS
Med insatsen personlig assistans enligt 9 § 2 LSS menas antingen biträde av
personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för assistans, till
den del behovet inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken (SFB). Biträde av personlig assistent enligt LSS blir den brukare
beviljad som väljer kommunen som utförare. Ekonomiskt stöd blir den beviljad som vill ha en annan utförare än kommunen.
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När beslut fattas enligt LSS av kommunen står kommunen för hela kostnaden
och när beslut fattas enligt SFB av försäkringskassan står kommunen för kostnaderna de första 20 timmarna och försäkringskassan för de resterande timmarna som beslutet omfattar.
Kommunens basansvar
Kommunen har ett basansvar för insatsen personlig assistans. Med det avses,
enligt LSS förarbeten, förutom finansieringsansvar för de 20 första assistanstimmarna per vecka i SFB-beslut också en skyldighet att anordna assistans som
beslutats av försäkringskassan, om den enskilde begär det. Vidare ska kommunen stå beredd att såväl kunna tillhandahålla personlig assistans enligt LSS, som
att ge ekonomiskt bidrag till skäliga kostnader för att enskilda ska kunna ordna
insatsen på annat sätt än genom kommunen (prop. 1992/93:159).
I kommunens basansvar ingår också att utföra personlig assistans eller lämna
ekonomiskt stöd för tillfälliga behov av utökad assistans som inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt SFB. En person kan exempelvis tillfälligt behöva
särskild eller utökad hjälp under en semesterresa.
I basansvaret ingår likaså att ansvara för tillfälliga utökningar av personlig assistans som beror på ordinarie assistents sjukdom. Här avses antingen att rent
faktiskt tillhandahålla en vikarie eller att lämna ekonomisk ersättning för en
vikarie.
Merparten av det som reglerar kommunens basansvar handlar om att kommunen alltid måste vara den yttersta garanten för att den enskilde får sina behov
tillgodosedda. Den enskilde ska aldrig riskera att stå utan assistans.
Personlig assistans och kostnader
Kostnaderna för LSS-lagstiftningen i allmänhet, och för personlig assistans i
synnerhet, har ökat sedan lagstiftningen infördes 1994. Det finns inte något
annat statligt och kommunalt område som haft en liknande kostnadsutveckling. Enligt Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) och en i september 2015
publicerad rapport,1 beror kostnadsökningen till stor del på att såväl antalet
assistansbeslut som antalet assistanstimmar per månad har ökat.
I den ursprungliga prognosen som den dåvarande regeringen gjorde inför reformens införande 1994, beräknades att i genomsnitt 7 000 personer skulle ha
cirka 40 timmar personlig assistans i veckan. Om prognosen hade slagit in hade
den sammanlagda kostnaden för statlig assistanserättning år 2013 varit cirka 4
miljarder kronor. I genomsnitt skulle varje brukare ha mottagit cirka 572 000
kronor per år.
Idag är det i stället drygt 16 200 personer som får assistanserättning för i genomsnitt 124 timmar per vecka enligt SFB. Den sammanlagda kostnaden upp-

1

”Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS – tilläggsuppdrag avseende insatsen personlig assistans”
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går till ca 28,5 miljarder kronor. Den genomsnittliga utbetalningen till en brukare är ca 1,7 miljoner kronor.
Utöver detta har ungefär 3 900 personer personlig assistans beviljad enligt LSS.
Ungefär 75 procent av dessa är beviljade fler än 20 timmar per vecka. I genomsnitt ligger LSS-besluten på 44 timmar per vecka.
I nedan figur visas antalet timmar per vecka som i genomsnitt beviljats per
assistansanvändare sedan 1996. För LSS är 2007 det första året för vilken uppgifter om assistanstimmar finns tillgängliga.

Den schablonersättning som försäkringskassan ersätter utförare av personlig
assistans enligt SFB med, är beräknad bl. a. utifrån kommunernas kostnadsläge.
Trots det vittnar många kommuner om svårigheter att utföra verksamheten
inom ramen för denna statliga ersättning.
Enligt beräkningar i Kostnad per brukare (KPB)2 för 2014 är det i princip
ingen kommun som klarar att i egen regi få assistansverksamhet att gå
ihop ekonomiskt. Det innebär i praktiken att kommunerna subventionerar assistansverksamhet som utförs i kommunal regi.

2

KPB är en metod för kostnadsberäkning av olika insatser inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. SKL arbetar för att utveckla en enhetlig och gemensam standard för beräkningarna.
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Vad är det då som gör att privata assistansanordnare har lägre kostnader och
kan klara att bedriva verksamhet inom ramen för försäkringskassans ersättning?
De förklaringar som brukar anges, hänger delvis ihop med kommunernas basansvar;
o Kommunens kostnadsansvar för de 20 första timmarna i alla assistansärenden, oberoende av vem som är utförare.
o Kommunens kostnadsansvar för de privata anordnarnas sjuklöneinträde.
men framförallt med de olika förutsättningar kommunerna och de privata företagen har avseende:




anställningsformer, arbetstid, jourersättning, semester m.m.
effektivitet vad gäller planering och flexibilitet av bemanning
ledning och administration

En jämförelse mellan kommunalt och privat utförd personlig assistans
Anställningsform och villkor
Många privata assistansanordnare har kollektivavtal för sina medarbetare. Med
dessa kollektivavtal finns möjlighet att visstidsanställa personliga assistenter
genom anställningsformen ”Anställning för viss tid - så länge assistansuppdraget varar”. Det innebär att medarbetaren har en eller flera anställningar som är
knuten/knutna till enskilda brukare. Kommuner å sin sida tillämpar tillsvidareanställning av de allra flesta personliga assistenter. Anställningen blir därmed
knuten till kommunens verksamhet i sin helhet och den anställde omfattas av
lagen om anställningsskydd (LAS). Möjligheten att visstidsanställa personliga
assistenter motsvarar LSS lagstiftningens intentioner att knyta det personligt
utformade stödet till den enskilde och inte till någon viss verksamhet.
Det privata företagets samlade bemanningskapacitet blir mer flexibel och anpassningsbar utifrån förändrad efterfrågan, d.v.s. ökning eller minskning av
antal brukare eller assistanstimmar. Kommunens bemanning är mer statisk
oavsett minskade behov. Inom kommunen kan de anställda dessutom ha ”Rätt
till heltid” oavsett antal brukare och assistanstimmar, medan en privat utförare
kan anpassa tjänstgöringsgrad efter brukares behov och beslut med medarbetarens önskemål om arbetstid.
Vid anställning kan en privat utförare anpassa krav på kvalifikationer och
kompetens utefter brukarens behov och eventuella önskemål. Inom kommunen anställs ofta endast personliga assistenter med undersköterskekompetens
oavsett om funktionsnedsättningen kräver det och/eller brukaren önskar det.
Anledningen till detta har med tillsvidareanställning, företrädesrätt och LAS att
göra. Det måste vid övertalighet i kommunen vara möjligt för arbetsgivaren att
anställa medarbetaren i alla personliga assistansärenden och ibland även inom
andra delar av verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Detta
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inskränker brukarens möjlighet att ha inflytande över vem som ska anställas
som personlig assistent samt har betydelse för löne- och kostnadsbilden för
arbetsgivaren.
”Jobbhälsobarometern 2014”3 som Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex tagit fram visar att det endast är på delfrågan om anställningstrygghet
inom området ”anställningsvillkor”, som kommunalt driven vård- och omsorg
får ett bättre resultat än privat. Inom områdena ”attityd till arbetet”, ”ledning
och styrning”, ”anställningsvillkor” och ”arbetsmiljö” uppvisar privat driven
vård- och omsorg något bättre till markant bättre, resultat än kommunalt driven vård och omsorg.
Arbetstid
Normalarbetstiden har avtalats olika inom privat och kommunal regi. Genom
kommunernas kollektivavtal HÖK, avtalas om en normalarbetstid på 37 timmar per vecka. I många av de privata utförarnas kollektivavtal är normalarbetstidsmåttet 40 timmar per vecka. Det innebär en lägre grundlönekostnad för en
privat utförare jämfört med en kommunal utförare i och med att det krävs fler
personer att fullgöra samma tid inom kommunal verksamhet jämfört med privat.
Lön
Statistik från SCB från april 2015 redovisar att privat anställda personliga assistenter har en högre omräknad månadslön än kommunalt anställda personliga
assistenter trots att det kommunala kollektivavtalet innehåller förmånligare
villkor för jourersättning än de privata utförarnas kollektivavtal.
En personlig assistent inom kommunen tjänar 25 100 kr/månad4 omräknat till
heltidslön och inklusive fasta tillägg och rörliga lönetillägg som t.ex. ob-, jouroch beredskapsersättning. En privat anställd personlig assistent tjänar drygt
25 600 kr/mån5 inklusive fasta tillägg och rörliga lönetillägg med kommunens
heltidsmått på 37 timmar/vecka och 26 700 kr/mån inklusive fasta tillägg och
rörliga lönetillägg med den privata sektorns heltidsmått på 40 timmar/vecka.
I ”Jobbhälsobarometern 2014”6 presenteras att 32 procent inom privat driven
vård- och omsorg känner att lönen står i rimlig proportion till insats jämfört
med 17 procent inom kommunal vård- och omsorg.
3

https://www.vardforetagarna.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=c589557c-9fa5-472b-890fb2c8c350c347&FileName=VF_Jobbh%c3%a4lsobarometern_SKI2014_A.pdf
https://www.vardforetagarna.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=044309a8-29ec-4133-b1221bdc641b8119&FileName=VF_Privat_v%C3%A5rdfakta_2014_A.pdf

4

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Loner-ocharbetskostnader/Lonestrukturstatistik-primarkommunal-sektor/7627/7634/2012/28336/

5http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0103__AM0103A/SLP3aSSYK412/table/

tableViewLayout1/?rxid=0d247473-f4f9-4033-b4b6-3de4fc733b2f
6

https://www.vardforetagarna.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=c589557c-9fa5-472b-890fb2c8c350c347&FileName=VF_Jobbh%c3%a4lsobarometern_SKI2014_A.pdf
https://www.vardforetagarna.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=044309a8-29ec-4133-b1221bdc641b8119&FileName=VF_Privat_v%C3%A5rdfakta_2014_A.pdf
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Jour – Väntetid
Verkställighet av jour eller väntetid som det kallas vid utförande av personlig
assistans, skiljer sig mellan kommunal och privat utförare. Om en brukare under sin dygnsvila behöver ha en personlig assistent tillgänglig i väntan på att ett
hjälpbehov ska uppstå, kan brukaren bli beviljad s.k. väntetid. En timmes väntetid motsvarar en fjärdedels assistanstimme och ersätts från försäkringskassan
med en fjärdedels timersättning enligt schablon. Med dagens schablonersättning innebär det en ersättning till utföraren på 71 kr/timme.
Jour verkställs i privat utförande med jourersättning för det antal timmar som
anges i den enskildes assistansbeslut och enligt gällande kollektivavtal. De två
vanligaste kollektivavtalen inom personlig assistans för privata utförare ger den
anställde jourersättning med 27-33 kr/timme under vardagnatt och 54-66
kr/timme under helgnatt. Jourersättning gäller alltså under hela den beslutade
väntetiden.
I HÖK-avtalet (kommunens kollektivavtal) delas jourpass upp i två ersättningsdelar. Under halva jourpasset ersätts den anställde med jourersättning
med ca 41 kr/timme under vardagnatt och 82 kr/timme under helgnatt och
under halva jourpasset med faktisk lön samt OB-tillägg. I Kalmar finns ett lokalt tillägg till HÖK-avtalet som beskrivs under rubriken ”Personlig assistans
och kostnader i Kalmar kommun”.
Inflytande
Privata utförare har större möjligheter att svara upp mot LSS-lagstiftningens
krav på den enskildes inflytande över vem som ska arbeta som personlig assistent. Kommuners tillsvidareanställning, rätt till heltid och krav på att en personlig assistent ska vara undersköterskeutbildad begränsar den enskildes rätt till
inflytande och självbestämmande.
Med anledning av brukarens rätt och möjlighet att välja assistansutförare utförs
en större andel av det totala antalet assistansbeslut av privata utförare. Enligt
uppgift från SCB är 50 100 personliga assistenter anställda inom en privat assistansanordnare och 21 500 är kommunalt anställda.
Nedan undersökning från Försäkringskassan 20117 visar på att brukare generellt är mer nöjda med privata utförare än kommunala.

7

http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/acfe8b9a-5731-49da-af181ba64356d55d/socialforsakringsrapport_2011_18.pdf?MOD=AJPERES
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Administration
Administrationen kring personlig assistans är omfattande, specifik och har en
hög detaljeringsnivå. Den är således resurskrävande i såväl tid som särskild
kompetens. I kommunen har man en större administrativ överbyggnad än i
privat regi. En privat assistansanordnare kan koncentrera sin verksamhet till
utförande av assistans.
Rekrytering
I kommunen används i första hand befintliga och samlade personalresurser vid
rekryteringsbehov. Brukaren ges därmed mycket begränsade möjlighet till inflytande och delaktighet i rekryteringen. Ett privat företag kan i större utsträckning anpassa rekrytering efter brukarens behov och önskemål.
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Personlig assistans i Kalmar kommun
I Kalmar kommun fanns vid årsskiftet 2014/2015, 160 personer med beslut
om personlig assistans, från antingen försäkringskassan eller från kommunen.
Besluten och utförandet av ärendena fördelar sig enligt nedan:
Personlig assistans enligt LSS
Personlig assistans enligt SFB
Totalt antal ärenden

Kommunal regi
19
38
57

Privat regi
22
81
103

Totalt
41
119
160

I kommunal regi finns det ca 130 personliga assistenter anställda i enlighet med
kollektivavtalet HÖK och ca 45 personliga assistenter anställda i enlighet med
kollektivavtalet PAN d.v.s. personligt anställningsavtal hos en enskild brukare.
För att möjliggöra verkställighet av beslut finns också del i bemanningsservice
och patrullverksamhet.
För ledning och administration finns det ca 6-7 enhetschefer, 1 schemahandläggare, 3 löneadministratörer/personalutvecklare och ca 1,5-2 ekonomiadministratörer/ekonomer samt verksamhetsutvecklare och verksamhetschef.
Personlig assistans och kostnader i Kalmar kommun
Kostnaderna för personliga assistansärenden enligt SFB finansieras av försäkringskassan, bortsett från de första 20 timmarna som finansieras av kommunen, oavsett utförare. Kostnaden 2014 för de 20 första timmarna i Kalmar
kommun var 35,9 mnkr. Kommunens kostnader för SFB-ärendena uppgick
under 2014 till 74,6 mnkr, exklusive kostnaden för de 20 första timmarna. Intäkterna från försäkringskassan uppgick för dessa ärenden till 69,4 mnkr.
Kostnaden för de 19 personliga assistansärenden enligt LSS i kommunal regi
uppgick till 11,1 mnkr och kostnaden för de 22 externa assistansärendena uppgick till 11,2 mnkr. Ersättningen till de externa utförarna för sjuklönekostnader
uppgick till 1 mnkr.
Av de kommunalt utförda assistansärendena, både LSS och SFB, var det ungefär 40 procent som gick runt ekonomiskt, främst med anledning av att många
av dessa var så kallade PAN ärenden. Övriga 60 procent av ärendena utfördes
med ekonomiskt underskott. Majoriteten av dessa beslut innehåller jour eller
utfördes av annan anledning med fler antalet timmar än beslutade.
Kommunerna har med kollektivavtalet HÖK förhöjda kostnader när det gäller
jourersättning. Assistansersättningsutredningen (SOU 2014:9) uppskattar att
kommunernas förhöjda kostnader för jour ligger på ca 80 kr per varje utförd
jourtimme när arbetsgivaravgifter m.m. räknats in.
 I Kalmar kommun innebär det i faktiska siffror en förhöjd kostnad på knappt 3,5 miljoner kr per år.
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I Kalmar kommun finns utöver vad som sagts ovan om jour, ett lokalt tillägg
som innebär att jour alltid ersätts med max fyra timmar jourersättning oavsett
hur många timmar jourbeslutet består av (jämfört med hälften i HÖK). Resterande del av jourbeslutet ersätts som ordinarie arbetstid och med tillägg för
obekväm arbetstid. I dagsläget finns sex beslut med åtta eller färre timmars
väntetid inom kommunens verkställighet. Nio jourbeslut innehåller fler än åtta
timmars väntetid. Dessa beslut innebär för förvaltningens del en än högre förhöjd kostnad per utförd jourtimme än vad som redovisats i Assistansersättningsutredningen.
 Det lokala tillägget innebär för Kalmar kommun ytterligare 1 miljon kr per år i förhöjda kostnader.
I Kalmar kommun har varje medarbetare rätt till heltid oavsett hur behovet
och besluten om assistans ser ut. Rätten till heltid är inte anpassad efter en
verksamhet som har sin utgångspunkt i enskilda brukares beslut om assistanstid i timmar. Det medför därför stora svårigheter att organisera verksamheten
och begränsar starkt möjligheterna till kostnadseffektivitet.
Kalmar kommun har varit tvungen att inrätta en patrullverksamhet utanför
budget för att bl. a. klara av verkställigheten av vissa av de personliga assistansärendena. Det kan handla om att assistansbeslut som består av punktinsatser
eller behov av dubbelbemanning.
 Merkostnad för del i patrullverksamheten kostar för assistansverksamheten ca 1,5 miljoner kr per år.
Förutom direkta kostnader för personlig assistans, uppstår också indirekta
kostnader som är svårare att precisera. Dessa härrör från den lagliga rättigheten
för de enskilda att ha inflytande över insatsen. Den enskilde kan t.ex. när som
helst välja en annan utförare för sin personliga assistans. Det ställer mycket
stora krav på en flexibel organisation. För kommunens del innebär förändringar inom assistansinsatserna, p.g.a. tillkommande eller avslutande av ärenden
eller förändrade beslut i pågående ärenden, en stor påfrestning för verksamhetsområdet, dess chefer och personal. Det krävs en ständig översyn och ideliga förändringar inom organisation, bemanning och ledarskap för att anpassa
verksamheten till behov. Detta skapar en omfattande administration och får
kännbara effekter på kontinuiteten och stabiliteten inte bara inom personlig
assistans utan i hela LSS-verksamheten.
Den kontinuitet i stödet som lagen ska garantera den enskilde är således omöjlig för kommunen att upprätthålla utan att det får mycket kännbara konsekvenser för ekonomin. Inskränkta möjligheter till kontinuitet inom verksamhetsområdet får inte bara negativa konsekvenser för brukaren utan också för arbetsmiljö och trivsel för enhetschefer och medarbetare. Inom kommunens personliga assistansverksamhet har det varit ett ansenligt antal enhetschefsbyten genom åren. En privat anordnare som är specialiserad på att utföra insatsen personlig assistans kan hantera och administrera ärenden isolerade från varandra
och annan verksamhet, och ges i och med det, större möjlighet till kontinuitet i
sin verksamhet.
 Kommunens merkostnader för ledning, administration och stödfunktioner utgör ca 1 miljon kr per år.
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En nationell trend är att alltfler brukare över tid, aktivt väljer en annan utförare
än kommunen. Om utförandet av assistans behålls inom kommunen innebär
det på sikt ett minskande verksamhetsområde. Samtidigt ställs samma krav på
beredskap att kunna starta upp och avsluta assistansärenden med kort varsel. Ju
mindre organisation desto svårare och mer kännbar blir ett sådant krav på beredskap.
Personlig assistans och entreprenad
En kommun kan efter upphandling överlåta det egna utförandet av personlig
assistans på entreprenad till en särskild assistansanordnare. Denna möjlighet
regleras i 17 § LSS. Vid en verksamhetsövergång kvarstår kommunens juridiska
ansvar för verksamheten. Det innebär att kommunen i egenskap av huvudman
fortfarande är ansvarig för verksamhetens finansiering, kvalitet och uppföljning. Det kommunala alternativet försvinner alltså inte. Kommunen är fortsatt
ansvarig för de brukare som väljer kommunen (och för de brukare som inte
gör något val alls) men har uppdragit till ett företag att utföra den personliga
assistansen. De brukare som gör ett aktivt val att låta annan utförare verkställa
assistansen, ingår inte i kommunens ansvar oavsett entreprenaddrift eller ej.
Entreprenaddrift av personlig assistans är en åtgärd som ett 20-tal kommuner i
landet har genomfört. Skälen till detta har varit politiska, ideologiska eller ekonomiska. Kalmar kommun har varit i kontakt med ett tiotal av dessa kommuner i samband med denna utredning. Det finns även kommuner som utifrån
Lagen om valfrihet (LOV) överlåtit det egna utförandet till privata assistansanordnare. Det är främst kommuner som i stor omfattning tillämpar LOV inom
andra delar av sin omsorgsverksamhet.
Verksamhetsövergång – konsekvenser för personal
Vid en övergång av en verksamhet från en arbetsgivare till en annan gäller särskilda skyddsregler för arbetstagaren. Reglerna finns i 6 b § LAS och 28 § MBL
och bygger på EU-direktivet om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av verksamheter (2001/23/EG).
I en verksamhetsövergång övergår de anställningsavtal och anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången, automatiskt till förvärvaren.
Den tidigare arbetsgivaren är dock ansvarig gentemot arbetstagaren för intjänad lön och andra ekonomiska förpliktelser som hänför sig till tiden före övergången. En planerad verksamhetsövergång utgör inte i sig saklig grund för
uppsägning enligt 7 § LAS.
Den som förvärvar en eventuell entreprenad är skyldig att följa kommunens kollektivavtal och alltså tillämpa samma anställningsvillkor, till
exempel vad gäller lönevillkor och semester. Denna skyldighet gäller i
ett år från övergången, om inte kollektivavtalet löper ut innan dess eller ett
nytt kollektivavtal börjar gälla för arbetstagarna. Övergången är till för att arbetstagaren ska ges möjlighet att gradvis anpassa sig till nya villkor hos den nya
arbetsgivaren.
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Vid en eventuell verksamhetsövergång informeras medarbetare noga om verksamhet hos den nya arbetsgivaren och ges ett tydligt erbjudande om att följa
med över till den nya arbetsgivaren. Utgångspunkten är att arbetstagaren följer
med brukaren vid en övergång. Arbetstagarens anställningsavtal fortsätter hos
den nya arbetsgivaren. Det resulterar alltså inte i en ny anställning, utan det
sker ett så kallat partsbyte på arbetsgivarsidan. Arbetstagaren kan dock enligt 6
b § LAS motsätta sig att anställningen automatiskt övergår till den nya arbetsgivaren. Den som väljer att inte följa med över till den nya arbetsgivaren blir
kvar i sin anställning i Kalmar kommun med risk för övertalighet och uppsägning som följd.
De personer inom kommunen som har en anställning på anmodan av brukaren, en s.k. PAN-anställning, avslutar sin anställning i kommunen vid en eventuell övergång, då anställningen för dessa avtalsenligt följer den assistansberättigade.
Kalmar har varit i kontakt med kommuner som lagt ut sin assistansverksamhet på entreprenad. Tjänstemän från t.ex. Mjölby, Gotland, Norrmalm och Karlstad uppger att den initiala oro som personal känner inför
en verksamhetsövergång stillas när information om och från den nya
arbetsgivaren kan presenteras.
I Karlstad var t.ex. ca 300 personliga assistenter berörda av verksamhetsövergång som skedde 2013-12-01. Initialt sa majoriteten av de personliga assistenterna att de inte skulle gå med över till den nya arbetsgivaren. När upphandlingen var avgjord och entreprenaden blev tillkänngjord valde endast 30 medarbetare att inte acceptera erbjudandet om anställning hos den nya arbetsgivaren. Dessa blev således uppsagda. Entreprenaden i Karlstad mätte efter första
året hur nöjda medarbetarna var med sin arbetsgivare och Karlstads kommunrepresentant uppger att inget missnöje har framkommit i medarbetarundersökningen.
I Mjölby berördes 123 medarbetare av verksamhetsövergång som skedde 201411-01. Fem personer tackade nej till anställning hos entreprenaden. Dessa
varslades om uppsägning, eftersom verksamhetsområdet inte fanns kvar inom
kommunen. Vissa av anställningarna avslutades medan några av de fem medarbetare sökte andra tjänster internt och erbjöds dessa. Innan upphandlingen
var klar fanns det reaktioner från personal grundade i osäkerhet om anställning
och ändrade arbetsvillkor. Enligt uppgift kom dessa reaktioner från ett fåtal
personer och baserades på en negativ bild av privata utförare skapade av media. När upphandlingen var klar genomfördes informationsmöten med entreprenören som beskrev sitt arbetssätt och sitt avtal. Reaktionerna stillades och
kommunen har därefter inte mottagit några ytterligare reaktioner.
Mot bakgrund av den erfarenhet andra kommuner har, är bedömningen
att merparten av de personliga assistenterna med stor sannolikhet
kommer att bli fortsatt nöjda med sin anställning hos den nya arbetsgivaren. Ingen personlig assistent blir uppsagd. Alla erbjuds möjlighet att
få sin tjänst överflyttad till den arbetsgivare som får entreprenaden. Det
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är endast om den anställde själv inte vill följa med som risk för övertalighet och uppsägning uppstår.
Enhetschefer och administrativ personal omfattas inte av en verksamhetsövergång. Deras anställningsavtal övergår alltså inte till entreprenaden. Vid en överlåtelse av den personliga assistansverksamheten på entreprenad kommer det
därför att uppstå övertalighet och risk för uppsägning för dessa yrkesgrupper.
Risken för uppsägningar bedöms dock som liten utifrån att enhetschefer och
administratörer är stora yrkesgrupper inom kommunen. Det finns alltid en viss
omsättning på tjänster och vikariat inom både socialförvaltningen och andra
förvaltningar. Dessutom växer socialförvaltningens verksamhet volymmässigt
och detta påverkar behovet av enhetschefer och administratörer.
Verksamhetsövergång – konsekvenser för brukare
Om en verksamhetsövergång genomförs har de assistansberättigade att välja att
fortsätta att ha kommunen som utförare och då genom den assistansanordnare
som förvärvat entreprenaden, alternativt att själv aktivt välja denna eller annan
utförare. Det är enbart den som väljer att ha kommunen som utförare eller den
som inte gör något val alls, som kommunen har ett fortsatt ansvar för gällande
kvalitet och uppföljning.
Målsättningen i en eventuell övergång är att den ska ske så smidigt som möjligt
och utan några negativa konsekvenser för den enskilde brukaren. Utgångspunkten är att alla brukare ska behålla sina assistenter i övergången till en ny
arbetsgivare. Om en personlig assistent väljer att inte följa med till upphandlad
arbetsgivare får det konsekvenser för brukaren.
Risk finns för att det psykiska måendet påverkas hos brukare med extra stora
svårigheter och känslighet för förändringar. I händelse av att ett flertal personliga assistenter i ett sådant assistansärende väljer att inte gå med över till den
nya arbetsgivaren, planerar Kalmar kommun att övergången ska föregås av en
noggrann riskanalys ur brukarens perspektiv. Övergången ska planeras och
ske med den varsamhet som varje assistansärende kräver så att kvaliteten i utförandet säkras för brukaren.
I kontakter med Mjölby har det framkommit att kommunen inte mött några
stora reaktioner från de 34 brukare som berördes av verksamhetsövergången.
En brukare uppges dock ha varit skeptisk innan övergången men har i efterhand tyckt att det blivit bättre. Mjölby har inte mottagit några negativa synpunkter från brukare sedan utförandet övergått till entreprenaden. I Karlstad
mottogs inga reaktioner från oroliga brukare innan övergången och kommunen
har heller inte efteråt mottagit några negativa synpunkter från de ca 70 brukare
som berördes av verksamhetsövergången.
Erfarenheterna från andra kommuner visar att brukarna är lika nöjda
eller mer nöjda med sin assistans efter en överlåtelse av driften till entreprenad.
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Verksamhetsövergång – konsekvenser för nämnden
Vid en eventuell verksamhetsövergång ansvarar kommunen för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande föreskrifter och i enlighet med vad som
fastställts i avtal mellan kommunen och entreprenaden. Kommunen har i och
med det ett ansvar att kontrollera och följa upp verksamheten.
I kommunens anbudsunderlag och avtal säkerställs de krav som socialnämnden har på entreprenaden vad gäller t.ex. kvalitet för brukaren och
anställningsvillkor för personal.
Kommunens finansieringsansvar för de 20 första assistanstimmarna (SFB) per
vecka kan inte avtalas om. De övriga ingående delarna i kommunens basansvar
regleras dock i en eventuell upphandling och påföljande avtal och styr således
vilka delar som finns kvar inom nämnden respektive läggs på entreprenaden.
Verksamhetsövergång – konsekvenser för ekonomin
Om trenden håller i sig att antalet beslut om assistans och antalet timmar fortsätter att öka, innebär det ökade kostnader för kommunen, oavsett entreprenaddrift eller ej. En verksamhetsövergång bidrar dock till ökad kostnadskontroll.
Personlig assistansverksamhet är föremål för stora påtryckningar, ständig översyn och återkommande statliga utredningar. Förutsättningarna förändras också
ideligen av ändringar i beslut samt tillkommande och avslutande av ärenden.
Konsekvensen blir att verksamheten är svår att prognosticera. Genom en
verksamhetsövergång ökar möjligheterna till kostnadskontroll. Kostnaderna per timme överskrider, efter en verksamhetsövergång, inte den
maxkostnad som försäkringskassans ersättning anger när assistans utförs i entreprenaddrift.
Enligt Kostnad per brukare (KPB) har Karlstad, som infört entreprenaddrift i
december 2013, minskat sin nettotimkostnad för personlig assistans SFB, från
113 kr/timme 2013 till 65 kr/timme 2014.
Utifrån nuvarande läge bedöms kostnaderna för assistansverksamhet i
Kalmar kommun kunna minskas med minst 7 miljoner kronor om verksamhetens drift överförs från kommunen till entreprenad.
Av dessa 7 miljoner är:
- 4,5 mnkr kopplade till jour
- 1,5 mnkr till patrullverksamhet (som inte går att få full kostnadstäckning för)
- 1 mnkr i minskade kostnader för administration
Tillkommande resurser för tillsyn och uppföljning är medräknade.
Den största besparingspotentialen ligger i kostnaderna för jour. Det är merkostnader som kommunen inte kan påverka när verkställigheten sker i kommunen. Varje ärende med beslut om väntetid/jour som tillkommer eller avslutas påverkar kommunens merkostnader upp eller ner. Den besparingspotential
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på 4,5 mnkr som socialförvaltningen uppskattar finns för jour i dagsläget kan
snabbt förändras och bli både större och mindre beroende på antal beslut om
väntetid som kommunen har att verkställa. Det som är 4,5 mnkr idag kan
imorgon vara 7 mnkr eller 3 mnkr.
Sannolikt kommer kostnaderna även bli lägre inom övrig LSSverksamhet genom att kraven på snabba förändringar minskar och förutsättningarna för kontinuitet och stabilitet ökar.
Risk finns att besparingarna blir mindre första året beroende på hur benägen
personal är att följa med över till den nya arbetsgivaren. Det är viktigt att varje
assistansärende behandlas med den varsamhet som krävs för att kvaliteten ska
bibehållas för brukaren. Utgångspunkten är att de personliga assistenterna följer med brukaren över till den nya arbetsgivaren och att de medarbetare som
tackar nej till erbjudandet blir övertaliga. Dessa medarbetare riskerar därmed
uppsägning från kommunen.
Upphandlingsförfarande
I en eventuell upphandling kommer representanter för brukarorganisationer
och de fackliga organisationerna ges insyn och möjlighet att bidra med synpunkter i upphandlingsarbetet.
Kraven för en eventuell entreprenad måste tydligt anges i det förfrågningsunderlag som utföraren har att lämna anbud utifrån. Förfrågningsunderlaget ska
garantera kvalitet för brukaren och goda anställningsvillkor och god arbetsmiljö
för medarbetarna. Krav bör ställas t.ex. på anställdas meddelarfrihet, kompetensutveckling för personal, tillgänglig arbetsledning samt att det finns lokaler
på orten som möjliggör möten mellan personal och arbetsledning. Krav bör
också ställas på att anbudsgivaren redovisar en konkret plan för hur övertagandet ska genomföras för att säkra övertagande vad gäller trygghet och säkerhet
för i första hand brukare men också för medarbetare.
Förfrågningsunderlaget ska tas fram med så stor noggrannhet att endast
anbud från seriösa assistansanordnare, som garanterar god kvalitet för
brukaren och goda anställningsförhållanden för personal, kan komma i
fråga för utvärdering och tilldelning.
Som ett exempel på ett väl utformat förfrågningsunderlag bifogas till denna
utredning Stockholms stads/Norrmalms stadsdelsförvaltnings förfrågningsunderlag Dnr 2.2.2. -29/2014.
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Socialförvaltningens slutsats och samlade bedömning
Utredningens slutsats och samlade bedömning är att en verksamhetsövergång
genom entreprenaddrift av kommunens personliga assistansverksamhet genererar en sammanlagd besparing på minst 7 mnkr, samtidigt som förutsättningarna för brukarens lagliga rätt till inflytande över sin assistans ökar eftersom en
privat utförare har bättre förutsättningar att möta den assistansberättigades
krav och önskan om vem som ska anställas och på vilket sätt assistansen ska
utföras. Risk finns dock för delvis försämrade arbetsvillkor för de anställda
personliga assistenterna ett år efter det att verksamhetsövergången är genomförd.
En verksamhetsövergång bidrar till såväl besparingar som till ökad kostnadskontroll. Kostnadsbesparingen ligger i att de fördyrande kostnader kommunen
har för jour, arbetsledning, administration och patrullverksamhet försvinner.
Den största besparingspotentialen och kostnadskontrollen ligger i utgifterna
för jour. Vid verkställighet i kommunen är det merkostnader som kommunen
inte kan påverka. Varje ärende med beslut om väntetid/jour som tillkommer
eller avslutas påverkar kommunens merkostnader upp eller ner. Den besparingspotential på 4,5 mnkr som socialförvaltningen uppskattar finns för jour i
dagsläget, kan snabbt förändras och bli både större och mindre beroende på
antal beslut om väntetid som kommunen har att verkställa.
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Handläggare
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Datum

2016-03-22

Ärendebeteckning

KS 2016/0025

Kommunstyrelsen

Markreservation på del av fastigheten
Kläckeberga 10:1, Snurrom
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen reserverar enligt kommunledningskontorets förslag del av
fastigheten Kläckeberga 10:1 för JLW Fastigheter AB (org.nr 556987-7698).
Markreservationen ska gälla till och med den 31 juli 2016.
Bakgrund
JLW Fastigheter AB har en tidigare markreservation på del av Kläckeberga
10:1 som gäller t o m den 30 april 2016. Kommunledningskontoret föreslår i
samråd med JLW Fastigheter AB en ny plats för markreservation då
kommunen har ett eget behov av den tidigare anvisade marken. Området för
markreservationen är ca 10 500 m². JLW Fastigheter AB vill på platsen uppföra
ca 70-80 stycken kooperativa hyresrätter.
Markreservation beslutad den 2 februari 2016 ska upphöra att gälla i och med
beslut om ny markreservation.
JLW Fastigheter AB är ett fastighetsbolag med fokus på utveckling av privata
och anpassade livsstils-/seniorboende i södra Sverige med ett långsiktigt
ägande.

Josefine Robertsson
exploateringsingenjör
Bilaga
Karta

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │josefine.robertsson@kalmar.se

Förslag på markreservation enligt svart markerat område för JLW Fastigheter AB.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Johanna Kindqvist
50126

Datum

2016-03-16

Ärendebeteckning

KS 2016/0263

Kommunstyrelsen

Markanvisningsavtal för del av fastigheten
Tallhagen 2:13 m fl, Tolvmannagatan
Norrgårdsgärdet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till markanvisningsavtal för del av
fastigheterna Tallhagen 2:13 och Malmen 2:1 mellan Kalmar kommun och
Kalmarhem AB (org.nr. 556526-5906).
Bakgrund
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om markreservation för Kalmarhem
AB för mark vid Tolvmannagatan. En ny detaljplan där lämpligheten för
bostäder prövas, är under arbete och beräknas att kunna antas under 2016.
Markanvisningsavtalet med Kalmarhem omfattar del av fastigheterna Tallhagen
2:13 och Malmen 2:1. Området är avgränsat av Gröndalsvägen i norr,
Tolvmannagatan i söder, fastigheten Tumlaren 1 i öster och ny utformning av
Tolvmannagatan i väster. För att möjliggöra genomförandet av det nuvarande
förslaget till detaljplan krävs att nuvarande korsning mellan Lindövägen/
Tolvmannagatan och Gröndalsvägen stängs och ersätts av en ny korsning i ett
västligare läge, i förlängningen av Rådmansgatan.
Kalmarhem avser att på platsen bygga cirka 60-80 lägenheter. Samtliga
bostäder ska upplåtas med hyresrätt.
Enligt nuvarande förslag till detaljplan ges möjlighet att bygga cirka 6 300
kvadratmeter BTA. Med ett markpris på 1 750 kronor per kvadratmeter BTA
ges en total köpeskilling om cirka 11 miljoner kronor.
Johanna Kindqvist
exploateringsingenjör
Bilagor
Förslag till markanvisningsavtal
Karta

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │johanna.kindqvist@kalmar.se

Markanvisningsavtal för del av fastigheterna
Tallhagen 2:13 och Malmen 2:1
Mellan Kalmar kommun, nedan kallad kommunen, och Kalmarhem AB
(org.nr 556526-5906), nedan kallad bolaget, har träffats följande avtal.

§ 1 Bakgrund
Detta avtal omfattar fastigheten Spiggen 4 samt del av Malmen 2:1, enligt
markerat område på bifogad karta, nedan kallat området. Områdets areal är
cirka 6 300 kvadratmeter.
§ 2 Markanvisning och giltighet
Med markanvisning avses i detta avtal en överenskommelse mellan kommunen
och bolaget som ger bolaget ensamrätt att, under ett år från och med parternas
undertecknande, på nedan villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av
området.
§ 3 Omfattning
Bolagets avsikt är att bebygga området med 60-80 lägenheter i flerbostadshus,
totalt cirka 7 000 kvadratmeter BTA. Samtliga bostäder ska upplåtas med hyresrätt. Parkering ska ske på mark inom området samt i garage under mark på
fastigheten Spiggen 4.
Bolagets inlämnade skisser utgör underlag för detta avtal.
§ 4 Detaljplan
För att bebygga området krävs en ny detaljplan. Kommunen och bolaget ska
tillsammans verka för att en ny detaljplan på området tas fram, antas och vinner laga kraft.
Bolaget åtar sig att svara för skisser, illustrationer och projektering som underlag för planläggning samt verka för en långsiktig och hållbar dagvattenhantering. Kommunen bekostar detaljplanen.
§ 5 Marköverlåtelse
Kommunen avser att överlåta området som ska utgöra kvartersmark för bostadsändamål till bolaget efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.

2 (4)
Kommunen avser att överlåta området till bolaget för ett pris om
1 750 kr/kvm BTA (exklusive anläggningsavgift för vatten och avlopp, anslutningsavgifter mm).
Priset för byggrätt ska justeras med hänsyn till konsumentprisindex (KPI)
förändring från februari 2016 till senast kända månadsindex vid
tillträdestidpunkten av slutligen markanvisat område. Omräkningen sker endast
vid en ökning av KPI.
§6

Mark- och grundförhållanden
(a) Geoteknik
Kommunen ombesörjer och bekostar vid behov översiktlig geoteknisk
undersökning som underlag för detaljplanen. Rapporten överlämnas vid
överlåtelse av området. Ytterligare geotekniska utredningar bekostas av
bolaget.
(b) Markmiljöteknik
I det fall markmiljöundersökningar krävs vid framtagandet av detaljplanen och eventuell efterbehandling som krävs inför genomförandet ombesörjs och bekostas dessa av kommunen.
Efterbehandling: Kommunen ansvarar för efterbehandling av
förorenad mark till den nivå som kommer att gälla enligt blivande detaljplan eller motsvarande krav som tillsynsmyndigheten ställer vid saneringstillfället.
Övriga massor: Bolaget ansvarar för samtliga övriga kostnader för massor och masshantering under den nivå som kommer att gälla enligt blivande detaljplan eller motsvarande krav som tillsynsmyndigheten ställer
vid saneringstillfället.
Övrigt: Kommunens ersättningsansvar omfattar inte kostnader
hänförliga till försening av entreprenaden/stilleståndsersättning, utebliven vinst eller andra liknande indirekta kostnader eller följdkostnader.

§ 7 Ansvar för exploateringen
Om inte annat framgår av detta avtal så bekostar och utför kommunen anläggningar inom allmän platsmark. Bolaget ansvarar för och bekostar samtliga
bygg- och anläggningsåtgärder inom kvartersmark.
I markpriset ingår ersättning för fastighetens gatukostnad avseende gator och
allmänna platser med tillhörande anordningar, som finns upptagna i nu gällande detaljplan. Detta gäller dock ej ersättning för eventuellt kommande förbättringsarbeten på nämnda gator och allmänna platser med tillhörande anordningar enligt 6 kap plan- och bygglagen (2010:900).
§8

Fastighetsrättsligt genomförande

3 (4)
Kommunen svarar för bildande av exploateringsfastighet. Vid fastighetsbildning av området ska ledningsrätt bildas för de allmänna ledningar som enligt
detaljplanen ligger inom u-område och ska skyddas med ledningsrätt.
Bolaget ska gemensamt med Glebe Fastighets AB, som föreslås få markanvisning söder om området, bygga gemensamt garage under mark inom deras markanvisade område. Rättigheten till garaget ska lösas genom t ex bildande av
gemensamhetsanläggning eller hyresavtal.
§ 9 Villkor
Detta avtal gäller under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner avtalet
senast den 30 maj 2016 genom beslut som vinner laga kraft.
Om avtalet förfaller på någon av ovanstående grund sker detta utan
ersättningsrätt för någondera parten.
§ 10 Förlängning
Kommunen äger rätt att medge förlängning av markanvisningsavtalet. Förlängning ska ske skriftligt.
§ 11 Avbrutet planarbete och hävning
Markanvisningsavtalet är till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någondera parten om detta avtals giltighet löpt ut. Om detaljplanearbetet avbryts
ger detta således inte bolaget någon rätt till ny markanvisning eller ekonomisk
ersättning.
§ 12 Tvist
Tvist rörande tolkning av detta avtal skall hänskjutas till allmän domstol.
§ 13 Överlåtelse
Detta avtal får ej överlåtas på annan utan kommunens medgivande.
§ 14 Avslutning
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Kalmar den
För kommunen
.....................................................

.....................................................

För bolaget
.....................................................
BILAGOR

.................................................
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1. Karta
2. Förslaget, skisser
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Johanna Kindqvist
50126

Datum

2016-03-16

Ärendebeteckning

KS 2016/0263

Kommunstyrelsen

Markanvisningsavtal för del av fastigheten
Spiggen 4 m fl, vid Tolvmannagatan
Norrgårdsgärdet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till markanvisningsavtal för fastigheten
Spiggen 4 samt del av Malmen 2:1 mellan Kalmar kommun och Glebe
Fastighets AB (org.nr. 556661-5000).
Bakgrund
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om markreservation för Glebe
Fastighets AB för mark vid Tolvmannagatan. En ny detaljplan där lämpligheten för bostäder prövas är under arbete och beräknas att kunna antas under
2016.
Markanvisningsavtalet med Glebe omfattar cirka 5 300 kvadratmeter av
fastigheterna Spiggen 4 samt del av Malmen 2:1. Området avgränsas av
Tolvmannagatan i norr, Kalmar Energis transformator på Spiggen 3 i öster,
väg i väster och Kämnärsgatan i söder.
Glebe avser att bygga cirka 60-80 lägenheter. Samtliga bostäder ska upplåtas
med hyresrätt.
Enligt nuvarande förslag till detaljplan ges möjlighet att bygga cirka 5 300
kvadratmeter BTA. Med ett markpris på 1 850 kronor per kvadratmeter BTA
ges en total köpeskilling om cirka 9,8 miljoner kronor.
Johanna Kindqvist
exploateringsingenjör
Bilagor
Förslag till markanvisningsavtal
Karta

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │johanna.kindqvist@kalmar.se

Markanvisningsavtal för fastigheten Spiggen 4
samt del av Malmen 2:1
Mellan Kalmar kommun, nedan kallad kommunen, och Glebe Fastighets
AB (org.nr 556661-5000), nedan kallad bolaget, har träffats följande avtal.

§ 1 Bakgrund
Detta avtal omfattar fastigheten Spiggen 4 samt del av Malmen 2:1, enligt
markerat område på bifogad karta, nedan kallat området. Områdets areal är
cirka 5 300 kvadratmeter.
§ 2 Markanvisning och giltighet
Med markanvisning avses i detta avtal en överenskommelse mellan kommunen
och bolaget som ger bolaget ensamrätt att, under ett år från och med parternas
undertecknande, på nedan villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av
området.
§ 3 Omfattning
Bolagets avsikt är att bebygga området med 60-80 lägenheter i flerbostadshus,
totalt cirka 5 700 kvadratmeter BTA. Samtliga bostäder ska upplåtas med hyresrätt. Parkering ska ske inom fastigheten i garage under mark.
Bolagets inlämnade skisser utgör underlag för detta avtal.
§ 4 Detaljplan
För att bebygga området krävs en ny detaljplan. Kommunen och bolaget ska
tillsammans verka för att en ny detaljplan på området tas fram, antas och vinner laga kraft.
Bolaget åtar sig att svara för skisser, illustrationer och projektering som underlag för planläggning samt verka för en långsiktig och hållbar dagvattenhantering. Kommunen bekostar detaljplanen.
§ 5 Marköverlåtelse
Kommunen avser att överlåta området som ska utgöra kvartersmark för bostadsändamål till bolaget efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.

2 (4)
Kommunen avser att överlåta området till bolaget för ett pris om
1 850 kr/kvm BTA (exklusive anläggningsavgift för vatten och avlopp, anslutningsavgifter mm).
Priset för byggrätt ska justeras med hänsyn till konsumentprisindex (KPI)
förändring från februari 2016 till senast kända månadsindex vid
tillträdestidpunkten av slutligen markanvisat område. Omräkningen sker endast
vid en ökning av KPI.
§6

Mark- och grundförhållanden
(a) Geoteknik
Kommunen ombesörjer och bekostar vid behov översiktlig geoteknisk
undersökning som underlag för detaljplanen. Rapporten överlämnas vid
överlåtelse av området. Ytterligare geotekniska utredningar bekostas av
bolaget.
(b) Markmiljöteknik
Inom området finns misstanke om markföroreningar. Kommunen ansvarar för och bekostar för de markmiljöundersökningar som krävs vid
framtagande av detaljplan.
Efterbehandling: Kommunen ansvarar för efterbehandling av
förorenad mark till den nivå som kommer att gälla enligt blivande detaljplan eller motsvarande krav som tillsynsmyndigheten ställer vid saneringstillfället.
Övriga massor: Bolaget ansvarar för samtliga övriga kostnader för massor och masshantering under den nivå som kommer att gälla enligt blivande detaljplan eller motsvarande krav som tillsynsmyndigheten ställer
vid saneringstillfället.
Övrigt: Kommunens ersättningsansvar omfattar inte kostnader
hänförliga till försening av entreprenaden/stilleståndsersättning, utebliven vinst eller andra liknande indirekta kostnader eller följdkostnader.

§ 7 Ansvar för exploateringen
Om inte annat framgår av detta avtal så bekostar och utför kommunen anläggningar inom allmän platsmark. Bolaget ansvarar för och bekostar samtliga
bygg- och anläggningsåtgärder inom kvartersmark.
I markpriset ingår ersättning för fastighetens gatukostnad avseende gator och
allmänna platser med tillhörande anordningar, som finns upptagna i nu gällande detaljplan. Detta gäller dock ej ersättning för eventuellt kommande förbättringsarbeten på nämnda gator och allmänna platser med tillhörande anordningar enligt 6 kap plan- och bygglagen (2010:900).
Kommunen bekostar flytt av allmänna ledningar (fjärrvärme) till följd av detaljplanen.

3 (4)
§ 8 Fastighetsrättsligt genomförande
Kommunen svarar för bildande av exploateringsfastighet. Vid fastighetsbildning av området ska ledningsrätt bildas för de allmänna ledningar som enligt
detaljplanen ligger inom u-område och ska skyddas med ledningsrätt.
Bolaget ska gemensamt med Kalmarhem, som föreslås få markanvisning norr
om området, bygga gemensamt garage under mark inom området. Kalmarhems
rättighet till garaget ska lösas genom t ex bildande av gemensamhetsanläggning
eller hyresavtal.
§ 9 Villkor
Detta avtal gäller under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner avtalet
senast den 30 maj 2016 genom beslut som vinner laga kraft.
Om avtalet förfaller på någon av ovanstående grund sker detta utan
ersättningsrätt för någondera parten.
§ 10 Förlängning
Kommunen äger rätt att medge förlängning av markanvisningsavtalet. Förlängning ska ske skriftligt.
§ 11 Avbrutet planarbete och hävning
Markanvisningsavtalet är till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någondera parten om detta avtals giltighet löpt ut. Om detaljplanearbetet avbryts
ger detta således inte bolaget någon rätt till ny markanvisning eller ekonomisk
ersättning.
§ 12 Tvist
Tvist rörande tolkning av detta avtal skall hänskjutas till allmän domstol.
§ 13 Överlåtelse
Detta avtal får ej överlåtas på annan utan kommunens medgivande.
§ 14 Avslutning
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Kalmar den
För kommunen
.....................................................

.....................................................

För bolaget
.....................................................
BILAGOR

.................................................

4 (4)
1. Karta
2. Förslaget, skisser
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Handläggare

Patrik Ihrman
50084

Datum

2016-02-19

Ärendebeteckning

KS 2015/1005

Kommunstyrelsen

Köp av fastigheten Berga 10:1 vid Skälbyviken i
Kalmar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen får köpa fastigheten Berga 10:1 på de villkor som framgår
av förslag till överenskommelse om fastighetsreglering mellan Berga 10:1 och
Berga 10:2.
Kommunens utgift på 4 000 000 kronor för köpet hanteras inom ramen för
omdisponering inom befintlig budgetram för investeringar/markförvärv.
Bakgrund
Överenskommelse har träffats med ägarna till Berga 10:1 om förvärv av
fastigheten. Den ligger vid Skälbyviken norr om Ölandsleden.
I gällande detaljplan, antagen 1962, är fastigheten belägen inom område
betecknat som Rn-område (naturpark). Ändamålet gör att kommunen är
inlösensskyldig. Då kommunen är huvudman för allmän platsmark innebär
detta att äganderätten till marken ska lösas av kommunen.
Under år 2013 ansökte ägarna till fastigheten planbesked för att möjliggöra
bygglov för permanent boende 1-2 hus. Negativt planbesked meddelades av
samhällsbyggnadsnämnden. Ägarna begärde därefter inlösen. Efter vidare
diskussion med fastighetsägarna med anledning av kommunstyrelsens
planutskotts återremiss av ärendet har förnyad begäran om inlösen inkommit,
se bilaga. I gällande översiktsplan om framtida markanvändning för Norra
staden ingår fastigheten i område för rekreation.
För att beräkna marknadsvärdet på fastigheten har utgångspunkt varit Markoch miljödomstolens dom i målet om ersättning vid fastighetsreglering mellan
kommunen och ägaren till fastigheten Norrliden 2:12. Fastigheten var belägen
norr om kommunens badplats med strandtomt vid Koudden i Norrliden.

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │Patrik.Ihrman@kalmar.se

KS 2015/1005
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Då köpet av fastigheten liknar en expropriation har ersättningen bestämts som
ett schablontillägg med 25 procent på marknadsvärdet i enlighet med gällande
lagstiftning. Ersättningen har diskuterats med kommunens ombud i
ovannämnda domstolsförhandling.
Kortfattad beskrivning av fastigheten
Tomtstorlek:

1 850 m2.

Byggnad:

Två äldre fritidshus samt uthus i trä. Boyta 52 m2
enligt taxeringsuppgifter.

Taxeringsvärde:

2 043 000 kronor varav markvärde 1 911 000 kronor
och byggnadsvärde 132 000 kronor. Typkod 220,
småhusenhet. Fastighetstaxering år 2015.

Patrik Ihrman
markingenjör
Bilaga:

Översiktskarta
Gällande detaljplan
Utdrag ur översiktsplan
Överenskommelse om fastighetsreglering
Förnyad inlösenbegäran dat 2016-02-15
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Handläggare

Josefine Robertsson
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Datum

2016-03-21

Ärendebeteckning

KS 2016/0096

Rev 2016-03-30
Kommunstyrelsen

Försäljning av fastigheten Bläcksvampen 20
(tidigare del av fastigheten Tegelviken 2:4)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Kalmar Bläcksvampen 20 till
Tegelviken Fastighets AB (org.nr 559049-6518), för en köpeskilling av 6 208
984 kronor.
Bakgrund
Detaljplan för Bläcksvampen 5 och del av Tegelviken 2:4 vid Jungs väg vann
laga kraft den 24 februari 2016. Syftet med detaljplanen är bl a att ge möjlighet
för uppförande av tre stycken flerbostadshus med ca 30 stycken lägenheter på
den blivande fastigheten Bläcksvampen 20. Områdets areal är ca 6 367 m².
Kommunstyrelsen har den 3 februari 2015 genom beslut som vunnit laga kraft
godkänt förslag till markanvisningsavtal mellan Kalmar kommun och Lindö
Elmontage AB, där priset för byggrätten anges med 1850 kr/m² BTA exklusive
anläggningsavgifter. Köpeskillingen 6 208 984 kr bygger på ovan nämnt BTApris (inklusive indexuppräkning) i förhållande till utnyttjad BTA på 3 331 m²
via sökt bygglov.
Lindö Elmontage AB har beviljats bygglov för byggnation av tre stycken
flerbostadshus innehållande 30 stycken bostadsrätter, totalt 3 331 m² BTA.
Lindö Elmontage AB önskar förvärva fastigheten via det nybildade helägda
dotterbolaget Tegelviken Fastighets AB.
Josefine Robertsson
exploateringsingenjör
Bilagor
Köpekontrakt
Plankarta
Bygglov

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenheten
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │josefine.robertsson@kalmar.se

KÖPEKONTRAKT
Mellan Kalmar kommun (nedan kallad säljaren), org.nr. 212000-0746, med
adress Box 611, 391 26 Kalmar och Tegelviken Fastighets AB (nedan kallad
köparen), org.nr. 559049-6518, med adress Varvskroken 3, 392 30 Kalmar har
denna dag träffats följande avtal.
§ 1 Överlåtelseförklaring
Säljaren överlåter härmed genom detta köpekontrakt fastigheten Kalmar Bläcksvampen 20, nedan benämnd fastigheten, till köparen för en köpeskilling om
6 208 984 kronor (SEXMILJONERTVÅHUNDRAÅTTATUSENNIOHUNDRAÅTTIOFYRA kronor) och i övrigt på följande villkor. Fastighetens
totala areal är 6 367 kvm.
Köparen förvärvar fastigheten i syfte att uppföra tre stycken flerbostadshus
innehållande cirka 30 stycken bostadsrätter, totalt 3 331 m² BTA.
§ 2 Köpeskillingens fördelning och dess betalning
Köpeskillingen 6 208 984 kronor ska betalas på följande sätt.
Köparen betalar kontant såsom handpenning till säljaren 620 898 kronor (10 %
av köpeskillingen). Insättning ska ske till plusgironr 24400-4. Märk insättningen
med Bläcksvampen 20. Handpenningen ska vara säljaren tillhanda senast den
2016-XX-XX.
Köparen betalar kontant till säljaren på tillträdesdagen resterande belopp,
5 588 086 kronor.
Summa 6 208 984 kronor
§ 3 Tilläggsköpeskilling
Köparen ska erlägga tilläggsköpeskilling med 1864 kronor/m² BTA
för det fall att bygglov söks och beviljas för om-, tilleller nybyggnation på fastigheten vilket överstiger de befintliga beviljade 3 331
m² BTA. Denna skyldighet inträder fem (5) arbetsdagar efter att bygglov beviljats hos samhällsbyggnadsnämnden och upphör att gälla efter 8 år räknat från
tillträdesdagen.
Priset för byggrätt ska justeras med hänsyn till konsumentprisindex (KPI) förändring från januari 2016 till senast kända månadsindex vid beviljandet av nytt
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bygglov hos samhällsbyggnadsnämnden. Omräkningen sker endast vid en ökning av KPI.
I köpebrevet kommer lydelsen i §3 att skrivas in. Anteckning om tilläggsköpeskilling ska noteras i fastighetsregistret vid lagfartsansökan hos Lantmäteriets
inskrivningsmyndighet.
§ 4 Tillträde
Köparen tillträder fastigheten tidigast då kommunstyrelsens beslut om försäljning har vunnit laga kraft.
Tillträde ska dock ske senast den 2016-07-01, alternativt senare enligt överenskommelse.
§ 5 Köpebrev
På tillträdesdagen ska säljaren utfärda köpebrev sedan köparen erlagt
full betalning.
Det åligger vidare säljaren att på tillträdesdagen till köparen överlämna kartor
och övriga handlingar angående fastigheten, vilka är av betydelse för köparen
och som krävs för att få lagfart.
§ 6 Kostnader för fastighetsbildning
Säljaren har beställt fastighetsbildning avseende Bläcksvampen 20. Köparen
ska stå kostnaden för fastighetsbildningen och per tillträdesdagen jämte köpeskillingen betala 22 500 kronor till säljaren. Betalningen skall göras till plusgironr 2 44 00-4. Märk insättningen ”Fastighetsbildning Bläcksvampen 20”.
§ 7 Hävningsrätt och skadestånd
Endera parten äger rätt att med omedelbar verkan häva detta avtal för de fall
-

handpenningen inte är säljaren tillhanda enligt §2.
ersättningen för fastighetsbildning enligt §6 inte är säljaren tillhanda
senast på tillträdesdagen.
köparen ej senast på tillträdesdagen betalar köpeskillingen i dess helhet.

Handpenningen återbetalas inte om köp inte genomförs eller rätten till köp
upphör enligt ovan. Säljaren har rätt att behålla handpenningen såsom skadestånd för köparens kontraktsbrott. Säljaren ersätter inte köparen för några
kostnader i det fall köpekontraktet upphör att gälla.
Uppkommer skyldighet för part att på grund av köpekontraktets hävning eller
ogiltighet återbära vad part uppburit enligt köpekontraktet, skall ränta utgå
enligt 5 § räntelagen till dess betalning sker.
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§ 8 Rådighet
För fastigheten gäller detaljplan med tillhörande plan- och genomförandebeskrivning med aktbeteckning 0880K-P16/01 som vunnit laga kraft
den 2016-02-24.
§ 9 Byggnadsskyldighet
Köparen är skyldig att uppföra tre flerbostadshus i enlighet med beviljat bygglov på fastigheten inom 24 månader från köpekontraktets undertecknande.
Byggnadsskyldigheten anses vara fullgjord när Samhällsbyggnadsnämnden i
Kalmar kommun lämnar slutbesked för huvudbyggnader. Om byggnadsskyldigheten inte är uppfylld inom angiven tid har säljaren rätt att kräva månatligt
vite om 100 000 kr till det datum godkänt slutbesked inkommer.
Köparen är berättigad till skälig förlängning av tiden för byggnadsskyldighetens
fullgörande vid försening som beror på omständigheter som köparen inte haft
möjlighet att råda över. Köparen ska i god tid skriftligen begära förlängning
hos säljaren. Om säljaren inte anser orsaken till förlängning är skälig upphör
rätten till förlängning.
§ 10 Räntor, skatter, avkastning mm samt andra kostnader
förenade med köpet
Räntor, skatter och andra avgifter för fastigheten av vad slag de vara må ska
betalas av säljaren i den mån de belöper på och avser tiden före tillträdesdagen,
och för tiden från och med tillträdesdagen av köparen.
Lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningskostnader förenade med köpet
ska betalas av köparen ensam. Köparen ska även stå för samtliga andra
kostnader som är förenade med köpet. Det innebär att köparen står för
anläggningsavgift för anslutning till vatten, spillvatten och dagvatten, el,
fjärrvärme, bredband, telefoni med mera.
På fastigheten belöpande gatukostnadsersättning avseende de gator och
allmänna platser som finns upptagna i nu gällande detaljplan ingår i
köpeskillingen. Detta gäller dock inte ersättning för eventuellt kommande
förbättringsarbeten på nämnda gator och allmänna platser med tillhörande
anordningar enligt kap 6 plan- och bygglagen (2010:900).
All avkastning av fastigheten tillkommer säljaren i den mån den belöper på och
avser tiden före tillträdesdagen och för tiden därefter köparen.
§ 11 Faran för fastigheten
Säljaren står faran för att fastigheten av våda skadas eller försämras före
tillträdesdagen. Faran ligger på köparen om fastigheten inte tillträds på grund
av köparens dröjsmål.

§ 12 Säljarens garantier
Garantierna avser omständigheter och förhållanden per denna dag och fram till
tillträdesdagen om inget annat anges eller framgår av omständigheterna.
Säljaren lämnar inga garantier utöver vad som uttryckligen framgår av detta.
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Säljaren påtar sig inte heller i övrigt något ansvar än vad som uttryckligen anges
i detta avtal.
Säljaren garanterar:
− att säljaren är civilrättslig och lagfaren ägare till fastigheten.
− att fastigheten på tillträdesdagen inte belastas av några inteckningar och
att säljaren ej heller ingivit eller före tillträdesdagen kommer att inge
ansökan om sådan inteckning i fastigheten.
− Att fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av några servitut, nyttjanderätter eller andra belastningar utöver vad som anges i fastighetsbevis daterat XXXXX och §13 i detta kontrakt.
§ 13 Servitut, nyttjanderätter, gemensamhetsanläggning
Enligt fastighetsbevis daterat XXXX
Fastigheten belastas av ledningsrätt avseende tele till förmån för TeliaSonera
Skanova Access AB (0880K-16/25.2).
Fastigheten belastas av ledningsrätt avseende avlopp till förmån för Kalmar
kommun (0880K-16/25.3).
§ 14 Fastighetens skick och friskrivning
Fastigheten säljs i befintligt skick.
Köparen har tagit del av
•
•
•
•

Översiktlig Geoteknisk undersökning utförd av SWECO Civil AB den
2015-02-20 med uppdragsnummer 2293138000.
Översiktlig Dagvattenutredning
Fastighetsbildningsakt
Detaljplan 0880K-P16/01

Ytterligare undersökning av marken kan krävas för fastigheten. I sådana fall
bekostas denna av köparen.
Det finns i dagsläget inte några kända markföroreningar inom fastigheten. Om
en markförorening skulle påträffas som förhindrar att fastigheten kan användas
enligt detaljplanens bestämmelser, skall säljaren på sin bekostnad snarast ombesörja att sanering sker till den nivå där marken är godkänd för ändamålet.
Säljarens ersättningsansvar omfattar inte kostnader hänförliga till försening av
entreprenaden, utebliven vinst eller andra liknande indirekta kostnader eller
följdkostnader.
Säljarens åtagande avser endast markföroreningar som påträffas i samband
med den av detta avtal överenskomna exploateringen och avser enbart sådana
föroreningar som uppkommit före köparens övertagande av marken.
Köparen får efter köpet inte göra någon som helst påföljd gällande på grund av
fel i fastigheten. Friskrivningen avser alla typer av fel, d.v.s. inte bara faktiska
fel utan även rättsliga fel och rådighetsfel.
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I det fall fastighetens höjdläge avviker från i nybyggnadskartan fastställd
projekterad gatuhöjd ska köparen utan extra kostnad för säljaren befästa
marken mot gatan.
Köparen är medveten om att friskrivningen medför en slutlig reglering av
parternas mellanhavanden i angivna avseenden.
§ 15 Tillgång till fastigheten
Köparen får inte vidta några markarbeten eller andra åtgärder på fastigheten
före tillträdesdagen om inte säljaren skriftligt godkänt detta.
Köparen ska återställa alla otillåtna åtgärder om köpet inte fullföljs eller om
köpet hävs. Fastigheten ska vara återställd senast tre månader efter att köpet
hävts. Om köparen inte återställer marken inom denna tid har säljaren rätt att,
efter uppmaning till köparen, återställa marken på köparens bekostnad.
Allt virke tillfaller säljaren oavsett om avverkningen slutförs före eller efter
tillträdesdagen. Säljaren ansvarar för avverkning ner till stubbnivå. Köparen
ansvarar för borttagande och bortforsling av stubbar samt iordningsställande
av marken.
§ 16 Villkor för köp
Detta avtal gäller endast under förutsättning att kommunstyrelsen senast den 5
april 2016 godkänner detta avtal genom beslut som vinner laga kraft.
Om parterna överenskommer kan ovanstående villkorstider förlängas om särskilda skäl föreligger. I sådana fall ska en tilläggsöverenskommelse tecknas.
Om avtalet förfaller på ovanstående grund sker detta utan ersättningsrätt för
någondera parten.
§ 17 Dagvatten
Köparen förbinder sig att inom fastigheten uppfylla kraven i kommunens
dagvattenpolicy samt följa den specifikt utförda dagvattenutredningen för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg).
§ 18 Parkering
Parkering för cykel och bil ska lösas inom den egna fastigheten.
§ 19 Finansiering
Köparen intygar att finansiering för köp av fastighet samt byggnation av hus är
ordnad.
§ 20 Överlåtelse till tredje man
Köparen har skyldighet att vid överlåtelse av fastigheten till tredje man i sina
köpehandlingar inta de exakta lydelserna i §3, 9, 17, 18, 20 i detta köpekontrakt.
Köparen ska även upplysa tredje man härom samt inta bestämmelser om att
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ansvaret är solidariskt. Tredje man ansvarar solidariskt med köparen att erlägga
tilläggsköpeskilling respektive vite till säljaren i de fall skyldighet uppstår.
Underlåter köparen att fullgöra denna sin skyldighet kvarstår köparens skyldigheter att erlägga ersättning enligt detta avtal.
§ 21 Jordabalken
I övrigt gäller vad i 4 kap jordabalken eller i lag stadgas om köp av fast
egendom.
§ 22 Avslutning
Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, varav
parterna tagit var sitt.
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Kalmar kommun

Tegelviken Fastighets AB

den

den

Johan Persson
Kommunstyrelsens ordförande

Kent Sundström
Ordinarie ledamot

Josefine Robertsson
Exploateringsingenjör
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Patrik Ihrman
50084

2016-03-17

Ärendebeteckning

KS 2016/0270

Kommunstyrelsen

Försäljning av fastigheterna Täljstenen 3-7,
Norrliden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen får sälja tomträttsfastigheterna Täljstenen 3-7 för
6 523 200 kronor till Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalmarhus nr 21
(org nr 732400-3651).
Bakgrund
Fastigheterna Täljstenen 3-7, där varje byggnad utgör en särskild registerfastighet med tomträttsavtal, är sedan 1 juli 1977 upplåtna med tomträtt till
Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalmarhus nr 21.
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2008, § 182, om
riktlinjer för friköp av tomträttsmark för småhus och flerbostadshus har
tomträttshavaren erbjudits friköp motsvarande 75 % av ett friköpsunderlag.
Kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet har erbjudit
bostadsrättsföreningen att friköpa fastigheterna. Efter förhandling har
föreningen accepterat erbjudandet om att friköpa fastigheterna för ett belopp
av 6 523 200 kronor. Detta har beräknats med utgångspunkt av våningsyta
samt markvärde om 900 kr/m2 BTA (bruttoarea), vilket har bedömts av
värderingsföretag.
Följande kan anges:
Nuvarande tomträttsavgäld:
Nuvarande avgäldsperiod:
Byggrätt:
Tomtareal:
Användning:

155 504 kr/år.
1 juli 2007 – 30 juni 2017.
9 664 m2 BTA.
18 715 m2 totalt för fastigheterna inkl samfälligheten
Täljstenen s:2, där varje fastighet har andel.
105 bostadsrättslägenheter.

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │Patrik.Ihrman@kalmar.se

KS 2016/0270

Ett genomförande av friköpet innebär ett årligt bortfall av tomträttsavgälder på
totalt 155 504 kr för tomträttsfastigheterna Täljstenen 3-7.

Patrik Ihrman
markingenjör
Bilaga:
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Johanna Kindqvist
50126

Datum

2016-03-22

Ärendebeteckning

KS 2013/0989

Kommunstyrelsen

Försäljning av del av fastigheten Lindeberga
1:57, Majavallen i Lindsdal
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen säljer del av fastigheten Lindeberga 1:57 enligt kommunledningskontorets skrivelse, till Eriksson och Ahlqvist AB (org.nr. 5567950786) för 500 kronor per kvadratmeter BTA, totalt cirka 700 000 kronor.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om försäljning av mark på Majavallen
till Boklok Housing AB, SHH Projekt nr 24 AB (Svenska Hyreshus AB) och
GBJ Majavallen AB. Hittills har Boklok byggt 18 bostadsrätter. Ytterligare 24
bostadsrätter är under uppbyggnad av GBJ.
Den del av Lindeberga 1:57 som försäljningsbeslutet avser har tidigare varit
markanvisat till Boklok, men de har meddelat att de inte kommer genomföra
mer byggnation på området. Därefter har två aktörer anmält intresse för att
köpa området och bygga bostäder där. Den samlade bedömningen är att
Eriksson och Ahlqvist är den mest lämpliga aktören för kommunen att gå
vidare med. Eriksson och Ahlqvist AB har tidigare byggt både hyres- och
bostadsrätter i Ljusstaden.
På Majavallen avser de att bygga 24 lägenheter som ska upplåtas med hyresrätt.
Total yta är cirka 1400 kvadratmeter BTA. Kommunstyrelsen har tidigare
beslutat att sälja marken för flerbostadshus för 500 kronor per kvadratmeter
BTA, detta ger en total köpeskilling på cirka 700 000 kronor exklusive
anläggningsavgift för vatten och avlopp.
Johanna Kindqvist
exploateringsingenjör
Bilagor
Karta
Illustrationer

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │johanna.kindqvist@kalmar.se
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UTDRAG
Sammanträdesdatum

2016-02-17

Servicenämnden

§ 19
Motion från Kajsa Hedin (M) Utred möjlighet och
konsekvens av ett kommunförbund för IT-service
Dnr SFN 2015/0952
Handlingar
Serviceförvaltningens skrivelse 2016-02-09
Motion från Kajsa Hedin (M) Utred möjlighet och konsekvens av ett
kommunförbund för IT-service
Bakgrund
Den inkomna motionen beskriver ett behov av samverkan från de mindre
kommunerna i länet, att IT-stödet blir en allt viktigare faktor för samtliga
verksamheter där investeringar och IT-drift driver betydande resursåtgångar.
För att dela på investeringarna samt att underlätta vardagen för och stötta de
mindre kommunerna föreslås det att Kalmar kommun låter utreda vilka
möjligheter och konsekvenser ett gemensamt kommunförbund inom ITservice innebär.
Kalmar kommun samverkar idag med övriga kommuner i länet inom
Itområdet genom LänsITrådet, en länsgemensam arbetsgrupp bestående av
ITchefer, IT-strateger och verksamhetutvecklare från kommuner, landsting
och regionförbund. Rådet träffas regelbundet och diskuterar gemensamma
utmaningar kopplat till den dagliga driften men även till den regionala digitala
agendan. Idag bedrivs arbeten inom bland annat gemensam e-tjänsteplattform
samt en utredning om gemensam licenshantering.
Enligt en utredning som jurister på uppdrag från Cesam Öst utfört så kommer
de nya regelverk om upphandling som kommer under 2016 att öppna upp för
samverkan på ett bättre sätt än tidigare då tolkningen möjliggör köp mellan
kommuner utan upphandling. Om detta håller så kommer även möjligheterna
för kommunerna i Kalmar län att samverka förenklas avsevärt.
Förslag för att ytterligare stärka samverkan är på agendan för kommunchefsgruppen där LänsITrådet lämnat förslag på verksamhetsplan 2016 som
innehåller bland annat ett förslag att utreda hur en gemensam IT-drift skulle
kunna hanteras och i det arbetet utreda lämpliga organisationsformer.
Att sätta en organisation för samverkan skulle förenkla arbetet med att stärka
kvalitet och robusthet inom IT-området då vi skulle kunna dela på befintlig
kompetens och investeringar över organisationsgränserna istället för att var

Anslaget på kommunens anslagstavla den 25 februari 2016
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Servicenämnden

UTDRAG
Sammanträdesdatum
2016-02-17

och en ska ansvara för sitt och på så vis stärka både personlig utveckling, säkra
IT-drift och arbeta med gemensamma utvecklingsprojekt på en högre nivå än
idag.
Överläggning
Kajsa Hedin (M) yrkar bifall till motionen.
Efter överläggningen frågar ordföranden om nämnden vill besluta enligt
förvaltningens förslag eller bifalla motionen. Han finner att nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Beslut
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens
yttrande utgör svar på motionen.
Reservation
Kajsa Hedin (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande reservation:
Trots att det svar jag fick på min motion var positivt och informativt, vill jag
reservera mig mot beslutet att endast besvara motionen. Det viktiga är att vi
gör det lättare att samarbeta över kommungränser i IT-frågor, inte i vilken
form samarbetet sker.
Jag såg ett bildande av ett kommunförbund för IT-verksamhet som en lösning.
Genom det skulle det bli billigare att köpa och utveckla nya IT-lösningar, och
det skulle bli enklare att exempelvis rekrytera kvalificerad personal.
Redan nu sköts ju gymnasieutbildningar och avfallshantering genom liknande
kommunförbund. Finns det enklare och billigare lösningar att organisera sig på
inom räckhåll, så är det det man ska satsa på. Men för mig är det en självklarhet
att man utreder olika alternativ för att veta att man väljer rätt lösning.

Sekreterare
Anna Sandstedt

Justeras
Ingemar Einarsson
ordförande

Alexander Critén

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Robert Carlsson
0480-450005

2016-02-09

SFN 2015/0952

Servicenämnden

Motion från Kajsa Hedin (M) Utred möjlighet och
konsekvens av ett kommunförbund för ITservice
Förslag till beslut
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens
yttrande utgör svar på motionen.
Bakgrund
Den inkomna motionen beskriver ett behov av samverkan från de mindre
kommunerna i länet, att IT-stödet blir en allt viktigare faktor för samtliga verksamheter där investeringar och IT-drift driver betydande resursåtgångar. För
att dela på investeringarna samt att underlätta vardagen för och stötta de
mindre kommunerna föreslås det att Kalmar kommun låter utreda vilka möjligheter och konsekvenser ett gemensamt kommunförbund inom IT-service
innebär.
Kalmar kommun samverkar idag med övriga kommuner i länet inom ITområdet genom LänsITrådet, en länsgemensam arbetsgrupp bestående av ITchefer, IT-strateger och verksamhetutvecklare från kommuner, landsting och
regionförbund. Rådet träffas regelbundet och diskuterar gemensamma utmaningar kopplat till den dagliga driften men även till den regionala digitala agendan. Idag bedrivs arbeten inom bland annat gemensam e-tjänsteplattform samt
en utredning om gemensam licenshantering.
Enligt en utredning som jurister på uppdrag från Cesam Öst utfört så kommer
de nya regelverk om upphandling som kommer under 2016 att öppna upp för
samverkan på ett bättre sätt än tidigare då tolkningen möjliggör köp mellan
kommuner utan upphandling. Om detta håller så kommer även möjligheterna
för kommunerna i Kalmar län att samverka förenklas avsevärt.
Förslag för att ytterligare stärka samverkan är på agendan för kommunchefsgruppen där LänsITrådet lämnat förslag på verksamhetsplan 2016 som

Serviceförvaltningen It Avdelningen
Adress , │ Besök
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │Robert.Carlsson@kalmar.se

SFN 2015/0952
innehåller bland annat ett förslag att utreda hur en gemensam IT-drift skulle
kunna hanteras och i det arbetet utreda lämpliga organisationsformer.
Att sätta en organisation för samverkan skulle förenkla arbetet med att stärka
kvalitet och robusthet inom IT-området då vi skulle kunna dela på befintlig
kompetens och investeringar över organisationsgränserna istället för att var
och en ska ansvara för sitt och på så vis stärka både personlig utveckling, säkra
IT-drift och arbeta med gemensamma utvecklingsprojekt på en högre nivå än
idag.
Robert Carlsson
IT-chef
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Barn- och ungdomsnämnden
§ 19
Svar på motion från Patricia Vildanfors (MP) Källsortering på skolor
Dnr BUN 2016/0045
Handlingar
- Motion (MP) ”Källsortering på skolor”.
- Förvaltningskontorets skrivelse 2016-01-27.
Bakgrund
Patricia Vildanfors (MP) föreslår i motion ”Källsortering på skolor”
- att servicenämnden får i uppdrag att tillsammans med barn- och
ungdomsnämnden se över kommunens alla grundskolor och förbättra
förutsättningarna för källsortering för eleverna,
- att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att tillsammans med
servicenämnden genom skolornas elevråd, vaktmästare och
miljösamordnare inhämta ytterligare önskemål och idéer om hur skolorna
kan rustas för att stimulera elevernas miljömedvetenhet och ansvarstagande
om sin och vår gemensamma miljö.
Yttrande
Vid de flesta skolor sorteras (troligen) redan nu samtliga avfallsfraktioner. I och
med vår certifiering (ISO 14001) har vi dokumenterade rutiner att förhålla oss
till som rör sortering av avfall.
För att få en detaljerad nulägesbild av vad som sorteras i klassrum, i korridorer
och i miljöhus (ute på skolgårdar) kommer förvaltningens miljösamordnare att
skicka ut en enkät med, ett fåtal, klargörande frågor. I samma enkät ges
möjlighet att lämna önskemål och idéer om hur skolan kan rustas enligt de
tankar motionslämnaren beskriver. Här ges även utrymme för att göra ett
överslag av eventuella kostnader knutna till önskemålen/idéerna.
I sammanhanget kan nämnas Plan för ämnesövergripande arbetssätt - Konsumtion och
Plan för ämnesövergripande arbetssätt - Energi/Teknikutveckling. Dessa två dokument
(häften) ger lärare möjlighet att strukturera, planera och genomföra en
undervisning, från förskolan till årskurs 9, som återkommande sätter fokus på
de mål och kunskapskrav i läroplanerna där bland annat hållbar utveckling
kommer till uttryck.

Anslaget på kommunens anslagstavla den 24 mars 2016
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Barn- och ungdomsnämnden
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Samråd kring motionen har skett med serviceförvaltningen och Södermöre
kommundelsnämnd.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
- Kommunfullmäktige bifaller motionen från Patricia Vildanfors (MP)
om källsortering på skolor.
Sekreterare
Iréne Jonsson
Justeras
Björn Brändewall
Ordförande

Leila ben Larbi

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Clas Wolke
0480-45 30 19

2016-01-27

BUN 2016/0045

Barn- och ungdomsnämnden

Svar på motion från Patricia Vildanfors (MP) Källsortering på skolor
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
- Kommunfullmäktige bifaller motionen från Patricia Vildanfors (MP)
om källsortering på skolor.
Bakgrund
Patricia Vildanfors (MP) föreslår i motion ”Källsortering på skolor”
- att servicenämnden får i uppdrag att tillsammans med barn- och ungdomsnämnden se över kommunens alla grundskolor och förbättra förutsättningarna för källsortering för eleverna,
- att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att tillsammans med servicenämnden genom skolornas elevråd, vaktmästare och miljösamordnare inhämta ytterligare önskemål och idéer om hur skolorna kan rustas för att
stimulera elevernas miljömedvetenhet och ansvarstagande om sin och vår
gemensamma miljö.
Yttrande
Vid de flesta skolor sorteras (troligen) redan nu samtliga avfallsfraktioner. I och
med vår certifiering (ISO 14001) har vi dokumenterade rutiner att förhålla oss
till som rör sortering av avfall.
För att få en detaljerad nulägesbild av vad som sorteras i klassrum, i korridorer
och i miljöhus (ute på skolgårdar) kommer förvaltningens miljösamordnare att
skicka ut en enkät med, ett fåtal, klargörande frågor. I samma enkät ges möjlighet att lämna önskemål och idéer om hur skolan kan rustas enligt de tankar
motionslämnaren beskriver. Här ges även utrymme för att göra ett överslag av
eventuella kostnader knutna till önskemålen/idéerna
I sammanhanget kan nämnas Plan för ämnesövergripande arbetssätt – Konsumtion och
Plan för ämnesövergripande arbetssätt – Energi/Teknikutveckling. Dessa två dokument
(häften) ger lärare möjlighet att strukturera, planera och genomföra en under-

Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret
Adress Box 951, 391 29 KALMAR │ Besök Skeppsbrogatan 55
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax Klicka

här för att ange
text.│Clas.Wolke@kalmar.se

BUN 2016/0045
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visning, från förskolan till årskurs 9, som återkommande sätter fokus på de mål
och kunskapskrav i läroplanerna där bland annat hållbar utveckling kommer till
uttryck.
Samråd kring motionen har skett med serviceförvaltningen och Södermöre
kommundelsnämnd.

Mats Linde
Förvaltningschef

Clas Wolke
Planeringssekreterare (miljösamordnare)
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UTDRAG
Sammanträdesdatum

2016-03-16

Barn- och ungdomsnämnden
§ 20
Svar på motion från Björn Brändewall (L) - Frångå
kösystemet så att även friskolor kan ta emot nyanlända
elever
Dnr BUN 2015/1000
Handlingar
- Motion (L) ” Frångå kösystemet så att även friskolor kan ta emot nyanlända
elever.
- Förvaltningskontorets skrivelse 2016-01-27.
Bakgrund
Björn Brändewall (L) föreslår i motion att kommunfullmäktige ska besluta:
1. att Kalmar kommun ska göra undantag i kösystemet för fristående
grundskolor i syfte att dessa ska kunna ta emot nyanlända elever,
2. att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda hur det kan genomföras och
vilka resurser som skall följa med ett sådant undantag.
Yttrande
Regeringen beslutade den 26 november 2015 att tillkalla en särskild utredare
med uppdrag att bl.a. utreda och föreslå åtgärder för att säkra kommuners
möjlighet att tillgodose till Sverige nyanlända elevers rätt till utbildning.
Utredningen, som har antagit namnet Utredningen om utbildning för
nyanlända, överlämnade sitt delbetänkande Plats för nyanlända i fler skolor
(SOU 2016:9) till regeringen den 18 januari 2016.
Förvaltningskontoret hänvisar i sitt yttrande till regeringens pågående
utredning om utbildning för nyanlända och föreslår utifrån det
kommunfullmäktige besluta att anse motionen som besvarad.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Björn Brändewall (L) att barn- och
ungdomsnämnden ska bifalla förvaltningskontorets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
- Kommunfullmäktige beslutar att barn- och ungdomsnämndens
yttrande med hänvisning till regeringens pågående utredning om
utbildning för nyanlända ska utgöra svar på Björn Brändewalls (L)
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Barn- och ungdomsnämnden

UTDRAG
Sammanträdesdatum
2016-03-16

motion ”Frångå kösystemet så att även friskolor kan ta emot nyanlända
elever”.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Sekreterare
Iréne Jonsson
Justeras
Björn Brändewall
Ordförande

Leila ben Larbi

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Åke Gustafsson
0480-45 30 17

2016-01-27

BUN 2015/1000

Barn- och ungdomsnämnden

Svar på motion från Björn Brändewall (L) Frångå kösystemet så att även friskolor kan ta
emot nyanlända elever
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
- Kommunfullmäktige beslutar att barn- och ungdomsnämndens yttrande med hänvisning till regeringens pågående utredning om utbildning för nyanlända ska utgöra svar på Björn Brändewalls (L) motion
”Frångå kösystemet så att även friskolor kan ta emot nyanlända elever”.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Bakgrund
Björn Brändewall (L) föreslår i motion att kommunfullmäktige ska besluta:
1. att Kalmar kommun ska göra undantag i kösystemet för fristående
grundskolor i syfte att dessa ska kunna ta emot nyanlända elever,
2. att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda hur det kan genomföras och
vilka resurser som skall följa med ett sådant undantag.
Yttrande
Regeringen beslutade den 26 november 2015 att tillkalla en särskild utredare
med uppdrag att bl.a. utreda och föreslå åtgärder för att säkra kommuners möjlighet att tillgodose till Sverige nyanlända elevers rätt till utbildning.
Utredningen, som har antagit namnet Utredningen om utbildning för nyanlända, överlämnade sitt delbetänkande Plats för nyanlända i fler skolor (SOU
2016:9) till regeringen den 18 januari 2016.
Utredningens förslag
Placering av elever i kommunala skolor
Utredningen har i uppdrag att utreda hur kommuner i större utsträckning ska
kunna placera elever i andra skolor än de närliggande för att främja en jämnare
fördelning av nyanlända elever och förbättra förutsättningarna för integration.

Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret
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I grundskolan och grundsärskolan ska en kommun få göra undantag från bestämmelserna om placering enligt vårdnadshavarnas önskemål och elevers berättigade krav på en placering nära hemmet om det finns särskilda skäl med
hänsyn till kommunens mottagande av nyanlända elever eller andra elever som
varit bosatta i landet en kortare tid.
I förskoleklassen ska en kommun få göra undantag från bestämmelserna om
placering enligt vårdnadshavarnas önskemål och elevers berättigade krav på en
placering nära hemmet om det finns särskilda skäl med hänsyn till kommunens
mottagande av elever som varit bosatta i landet en kortare tid.
Fristående skolors möjlighet att ta emot nyanlända elever
Utredningen har i uppdrag att föreslå hur enskilda huvudmän för skolenheter
som har fler sökande än platser ska kunna ta emot nyanlända elever. Bestämmelserna i skollagen som anger att urvalsgrunder får användas om en fristående skolenhet inte har plats för alla sökande ska förtydligas. Det ska framgå
att urvalsgrunderna som huvudregel ska vara förenliga med att skolan ska vara
öppen för alla elever som har rätt till utbildning i den aktuella skolformen. Förtydligandet ska göras för skolformerna förskoleklass, grundskola och grundsärskola.
Bestämmelserna ändras så att det framgår att regeringen med stöd av regeringsformen kan meddela föreskrifter om undantag för vissa elever.
I sådana föreskrifter ska det få föreskrivas att en enskild huvudman som har
fler sökande än platser till sin skolenhet och där skolan använder en urvalsgrund som t.ex. anmälningstid, får välja att ta emot ett begränsat antal platser
för nyanlända elever per läsår (särskild kvot) som ges företräde framför övriga
sökande. I föreskrifterna bör det anges vilka elever som omfattas, hur många
och hur mottagandet i övrigt ska ske.
Ikraftträdande
De föreslagna ändringarna i skollagen och skolförordningen ska träda i kraft
den 1 juli 2016. Några särskilda övergångsbestämmelser behövs inte.
Mats Linde
Förvaltningschef

Åke Gustafsson
Planeringssekreterare

2015-10-23

Motion från Folkpartiet liberalerna

Frångå kösystemet så att även friskolor kan ta emot nyanlända elever
Läget i världen är ytterst instabilt och fler människor än någonsin befinner sig på flykt undan krig och
katastrofer. En rännil av världens flyktingar kommer till Sverige. Sverige är och ska, enligt Folkpartiet,
vara en humanitär stormakt. Dock finns många utmaningar. En av dem är att utlandsfödda elever
klarar sig allt sämre i de kommunala skolorna.
Nyligen kom Skolverket med sin årliga betygsstatistik för läsåret 2014/15. I ett pressmeddelande
ko staterar y dighete att ”Bla d de elever so i va drat o h örjat i sve sk skola i årskurs -5
har andelen som blir behöriga ökat från 69 procent till 72 procent sedan 2013. För de elever som
börjat i svensk skola i årskurs 6-9 går utvecklingen i motsatt riktning – från en redan mycket låg
ehörighet på 8 pro e t till 6 pro e t i år.”
Det är nästan uteslutande i kommunala skolor som dessa elever går. Nuvarande lag omöjliggör
nämligen för fristående skolor att ta emot nyanlända. Fristående skolor får bara ta emot elever
utifrån ett kösystem. Självklart kan nyanlända inte på förhand veta att de ska fly, hamna i Sverige och
ställa sig i kö. Men även fristående skolor skulle kunna utgöra en värdefull resurs för att ge utbildning
till nyanlända barn. Alla måste kunna hjälpa till i den extrema situation vi har.
Därför föreslår Folkpartiet Liberalerna att ett undantag för kösystemet skall göras i Kalmar kommun,
så att även de fristående grundskolorna ska få ta emot nyanlända elever. Kommunstyrelsen får i
uppdrag att se hur ett sådant undantag kan se ut. Det kan även behöva utredas om det behöver följa
med några resurser utöver vad som redan anges i Barn- och ungdomsförvaltningens
resursfördelningssystem.
Med anledning av ovanstående föreslås fullmäktige att besluta:
1. att Kalmar kommun ska göra undantag i kösystemet för fristående grundskolor i syfte att
dessa ska kunna ta emot nyanlända elever.
2. att uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda hur det kan genomföras och vilka resurser som
skall följa med ett sådant undantag.

Björn Brändewall (FP)
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UTDRAG
Sammanträdesdatum

2016-03-16

Barn- och ungdomsnämnden
§ 22
Svar på motion från Patricia Vildanfors (MP) - Fler
ute/naturförskolor till Kalmars barnfamiljer
Dnr BUN 2015/0924
Handlingar
- Motion (MP) ”Fler ute/naturförskolor till Kalmars barnfamiljer”.
- Förvaltningskontorets skrivelse 2016-02-23.
Bakgrund
Miljöpartiet yrkar i motion ”Fler ute/naturförskolor till Kalmars barnfamiljer”:
 att öka andelen ute/naturförskolor i Kalmar kommun
 att kommunen antar som mål att det ska finnas minst en ute/naturförskola
i varje skolområde
 att barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att stärka
utomhuspedagogiken i kommunens förskolor och grundskolor.
Vid sammanträde den 16 december 2015 föreslog barn- och
ungdomsnämnden kommunfullmäktige besluta att anta nämndens yttrande
som svar på
motionen. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 12 januari
2016 att återremittera ärendet till barn- och ungdomsnämnden för att i svaret
även redogöra för motionens tredje förslag, dvs. att stärka
utomhuspedagogiken i kommunens förskolor och grundskolor.
Förvaltningskontoret har, i samråd med Södermöre kommundelsnämnd,
upprättat förslag till svar på motionen.
Sammanfattning
Barn- och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning har
som ambition att kunna erbjuda vårdnadshavarna någon form av
uteförskola/uteverksamhet i varje geografiskt nätverk. Dessa ser olika ut
utifrån enhetens förutsättningar.
Förvaltningarna avser också att uppmuntra förskolor att tänka ute-/naturförskolor vid nybyggnation eller utökning av avdelningar på enheten. I dag
erbjuds uteverksamhet på olika sätt i sex av sju geografiska nätverk.
Kompetensutveckling och ökade kunskaper inom området på förskolor och
skolor kommer fortsätta att uppmuntras.
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Barn- och ungdomsnämnden

UTDRAG
Sammanträdesdatum
2016-03-16

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
- Kommunfullmäktige antar barn- och ungdomsnämndens yttrande som
svar på motion från Patricia Vildanfors (MP) om fler ute/naturförskolor till Kalmars barnfamiljer.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Sekreterare
Iréne Jonsson
Justeras
Björn Brändewall
Ordförande

Leila ben Larbi

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Liselott Göth-Hallgren
0480-45 30 06

2016-02-23

BUN 2015/0924

Barn- och ungdomsnämnden

Svar på motion (MP) "Fler ute/naturförskolor till
Kalmars barnfamiljer"
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
- Kommunfullmäktige antar barn- och ungdomsnämndens yttrande som
svar på motion från Patricia Vildanfors (MP) om fler ute/naturförskolor till Kalmars barnfamiljer.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Bakgrund
Miljöpartiet yrkar i motion ”Fler ute/naturförskolor till Kalmars barnfamiljer”:
 att öka andelen ute/naturförskolor i Kalmar kommun
 att kommunen antar som mål att det ska finnas minst en ute/naturförskola
i varje skolområde
 att barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att stärka utomhuspedagogiken i kommunens förskolor och grundskolor.
Vid sammanträde den 16 december 2015 föreslog barn- och ungdomsnämnden kommunfullmäktige besluta att anta nämndens yttrande som svar på
motionen. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 12 januari
2016 att återremittera ärendet till barn- och ungdomsnämnden för att i svaret
även redogöra för motionens tredje förslag, dvs. att stärka utomhuspedagogiken i kommunens förskolor och grundskolor.
Sammanfattning av svar på motionen
Barn- och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning har
som ambition att kunna erbjuda vårdnadshavarna någon form av uteförskola/uteverksamhet i varje geografiskt nätverk. Dessa ser olika ut utifrån enhetens förutsättningar.
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Vi avser också att uppmuntra förskolor att tänka ute-/naturförskolor vid nybyggnation eller utökning av avdelningar på enheten. I dag kan vi i sex av sju
geografiska nätverk erbjuda uteverksamhet på olika sätt.
Kompetensutveckling och ökade kunskaper inom området på förskolor och
skolor kommer fortsätta att uppmuntras.
Förskolecheferna har med stöd av skollagen rätt att i stor utsträckning utforma
sin verksamhet utifrån de förutsättningar som finns och den verksamhetsidé
och profil som önskas. Allt för att uppfylla de mål och ambitioner som styr
verksamhetens väg mot barnens lärande och för att utveckla kunskapsområden
som ex. matematik, svenska, naturvetenskap och teknik.
Vi ser idag att vi har en stor ambition och kunskap inom området/metoden
utepedagogik och många av förskolorna arbetar utomhus med sin verksamhet.
Intresset är stort av att veta mer och vi har därför fortbildning och lära av
varandraforum när så önskas och ligger i linje med prioriterade målområden.
Dilemman vi har är att dessa ”uteverksamheter” ofta drivs av eldsjälar, efterfrågan om dessa verksamheter är olika stor i olika områden och åldersgrupper
på barnen. Vi ser också att förskolorna har mer eller mindre optimala förutsättningar genom geografiska lägen, söktryck på platser, intresserade vårdnadshavare osv.
Enligt skollagen ska barn erbjudas förskoleplats inom fyra månader och detta
uppfyller vi. Dock kan vi inte alltid garantera plats i annat område. Plats erbjuds då i det egna upptagningsområdet inom denna tid.
Inför nybyggnation och utökning av avdelningar kan huvudmannen uppmuntra förskolechef och enhet att fundera kring uteförskola som alternativ.
Dessa diskussioner kan också föras vid resursdialogerna och vara aktiviteter i
verksamhetsuppdragen, om de bedöms öka måluppfyllelsen.
Förslag till svar på denna motion, är framtagen i samråd med södermöre
kommundelsnämnd.
Utgångspunkt
Enligt skollag och läroplan är det förskolechef och rektor som har ansvaret för
sin organisation.
Skollagen 1 kap.
4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta
och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.
Skollagen: 2 kap - Huvudmän och ansvarsfördelning
2 kap. 10 § Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.
Läroplan för förskolan: 2.7 Förskolechefens ansvar
Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet.
Förskolornas förutsättningar
Kalmar kommun (barn- och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundel) har 19 förskoleenheter, uppdelade i 7 geografiska nätverk. I dessa nätverk
har förskolorna olika förutsättningar för att bedriva sin verksamhet.
Förskoleenheternas yttre förutsättningar kan vara:
 antal barn, avdelningar och anställd personal
 i hur många olika hus och/eller olika adresser man har sin verksamhet
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personalens specialkompetenser
förskolor som finns centralt i Kalmar och förskolor mer i landsbygd
och på mindre orter
byggnationer
efterfrågan av förskoleplatser

Förskolornas inriktningar
Många av förskolorna i Kalmar har idag eller håller på att arbeta fram en gemensam verksamhetsidé/profil eller inriktning för sitt pedagogiska arbete och
sin verksamhet på enheten. Detta bidrar till en tydlighet inom och utom organisationen och knyter samman enheten i hur verksamheten ska utformas (dvs.
hur man arbetar, vilka förutsättningar som finns och/eller behövs) för att barnen ska ha möjlighet att utvecklas och lära i enlighet med målen i våra styrdokument.
Några inriktningar kan vara:
 Uteförskola/uteavdelningar/utepedagoger
 Reggio Emilia inspiration
 Interkulturellt förhållningssätt
 Jämställdhet
 Utifrån ämnen – ex. matematik, språkutvecklande arbetssätt, naturvetenskap och teknik
Kompetensutveckling
I Kalmar finns en långsiktig central kompetensutvecklingsplan för personalen i
våra verksamheter. Denna plan är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och
fokuserar uthålligt på ett begränsat antal kompetensutvecklingsområden som
bedöms höja måluppfyllelsen för barn och elever i vår verksamhet.
För förskolan är dessa:
 Pedagogisk dokumentation
 Språkutvecklande arbetssätt
 Matematiklyftet
 NTA (Naturvetenskap och teknik för alla)
 Ämnesgrupper i matematik och svenska, samtidigt och i samarbete
med grundskolans ämnesgrupper
För grundskolan är dessa:
 Matematiklyftet
 Läslyftet
 Slöjdlyftet
 Språkutvecklande arbetssätt
 Formativ bedömning/Bedömningspraktik
 NTA (Naturvetenskap och teknik för alla)
 Ämnesgrupper
Utöver dessa insatser arbetar man med kompetensutveckling även på enheterna, utifrån de utvecklingsområden och behov som har identifierats.
Vårdnadshavarens val av förskola
Vårdnadshavare har valfrihet att ansöka om barnomsorg på den förskola man
önskar, även utanför det upptagningsområde familjen bor i.
Man kan ansöka om annan förskola av olika skäl; geografisk placering, förskolans inriktning m.m. Ansökan ska ske senast 4 månader innan man är i behov
av förskoleplats.
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Förskoleenheten, som familjen geografiskt tillhör, är den som man i första
hand blir erbjuden plats på, om man ej ansökt och blivit erbjuden plats på annan förskola. Då förskolorna har olika yttre förutsättningar, innebär då detta
att familjen erbjuds plats på den avdelning där en ledig förskoleplatsplats finns.
Nuläge
Alla förskolor och skolor arbetar mot målen i våra styrdokument dvs. innehållet i verksamheten (vad). Huvuduppdraget är att när eleverna slutar årskurs 9
ska de utifrån sina egna förutsättningar ha nått så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Förskolorna och skolorna har stor frihet i att utforma och organisera sin verksamhet på olika sätt (hur) och utifrån sina förutsättningar. En stor del av förskolorna är Grön flagg-certifierade (13 av 19) vilket innebär att man arbetar
målmedvetet med miljön.
I alla geografiska nätverk utom ett, finns förskolor som arbetar med utepedagogik på olika sätt som:
 Uteförskola/Naturförskola
 Utepedagoger
 Uteavdelningar
 Allt man kan göra inne kan man göra ute (pedagogisk miljö ute)
Vid de månatliga mötena där förskolecheferna och rektorerna träffas, diskuteras kontinuerligt bl.a. behov av kompetensutveckling, måluppfyllelse och giftfri
förskola.
I det forumet har också en diskussion med projektledaren för ”Skälbyträdgården” och aktiviteter för förskolan, påbörjats.
I slutet av oktober genomfördes en föreläsning av Torsten Kellander (forskare
och utepedagog) kring Innovativt lärande i utemiljöer. Han delade även med
sig av erfarenheter från Malmö stad där han har fått pris för skapandet av den
mest innovativa skolgården.
På höstlovet 2016 kommer åter SkolpratKalmar att genomföras där personal
genom korta föredrag lär av varandra – innehåll och metoder i undervisningen.
Utmaningar och framtid
Barnkullarna ökar i Kalmar och vi bygger och utökar både med avdelningar
och nya förskolor för att möta upp det stigande behovet av förskoleplatser.
I Kalmar kan vi idag erbjuda familjerna plats för sina barn inom de lagstadgade
fyra månaderna. Dock inte alltid på en förskola i ett annat upptagningsområde
än det egna.
Vi har ibland dilemmat att familjen endast önskar plats på en avdelning med
uteprofil. Om denna avdelning/förskola inte har några lediga förskoleplatser
tackar man då nej till ledig och erbjuden plats på en annan avdelning. Samma
sak gäller det omvända när man som familj tackar nej till erbjuden plats på uteförskola. Man väljer då ibland att stå kvar i förskolekön tills plats blir ledig på
önskad förskoleavdelning. Ofta är det familjer med de äldre barnen som önskar
uteförskola/naturförskola.
Då alla barn enligt skollagen ska erbjudas förskoleplats inom fyra månader i
närheten av bostaden, måste vi kunna erbjuda plats på förskolan där det finns
lediga förskolplatser. Detta kan bli problematiskt med snäva profiler nu när
barnkullarna ökar och behovet av förskoleplatser ökar.
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En uteförskola/naturförskola behöver vissa inre och yttre förutsättningar.
Dessa finns inte på alla förskolor eller i alla nätverk.
Att arbeta i och med en uteförskola/naturförskola som ”metod” för det lärandeuppdrag som förskolan har, kräver en engagerad och kunnig personal inom
området. Det behövs också en väl genomtänkt organisation för exempelvis
personalplanering så verksamheten inte ”står och faller” med eldsjälarna.
I dialog med förskolecheferna kan huvudmannen uppmuntra till att fundera
över alternativet uteförskola exempelvis under resursdialogen eller när man
planerar för utökning eller nybyggnation på förskoleenheten. På detta vis skulle
det bli en del i den planering som görs för förskolans resurser och utökningen i
syfte att öka måluppfyllelsen och valfriheten för barnens vårdnadshavare.
Detta kan också vara aktiviteter som görs för en ökad måluppfyllelse i verksamhetsuppdragen.

Mats Linde
Förvaltningschef

Liselott Göth-Hallgren
Planeringssekreterare
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UTDRAG
Sammanträdesdatum

2016-01-12

Kommunstyrelsen
§ 16
Motion från Patricia Vildanfors (MP) om fler
ute/naturförskolor
Dnr KS 2015/0895
Handlingar
Motion från Patricia Vildanfors (MP) den 14 oktober 2015.
Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse den 27 oktober 2015.
Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 16 december 2015, §
114.
Bakgrund
Patricia Vildanfors (MP) föreslår följande i sin motion”Fler ute/naturförskolor
till Kalmars barnfamiljer”:
- att öka andelen ute/naturförskolor i Kalmar kommun
- att kommunen antar som mål att det ska finnas minst en ute/naturförskola
i varje skolområde
- att barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att stärka
utomhuspedagogiken i kommunens förskolor och grundskolor.
Barn- och ungdomsförvaltningen har i samråd med Södermöre
kommundelsförvaltning upprättat ett förslag till yttrande som barn- och
ungdomsnämnden har föreslagit ska utgöra svar på motionen.
Av yttrandet framgår bland annat att det finns en ambition att kunna erbjuda
vårdnadshavarna någon form av uteförskola/uteverksamhet i varje geografiskt
nätverk. Dessa ser olika utifrån enhetens förutsättningar. Förvaltningarna avser
också att uppmuntra förskolor att tänka ute-/naturförskolor vid nybyggnation
eller utökning av avdelningar på enheten. Idag erbjuds i sex av sju geografiska
nätverk uteverksamhet på olika sätt. Kompetensutveckling och ökade
kunskaper inom området på förskolorna kommer fortsätta att
uppmuntras.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Patricia Vildanfors (MP) – med instämmande av
Lasse Johansson (S), Inger Hilmansson (L), Christina Fosnes (M) och
Christopher Dywik (KD) – att ärendet ska återremitteras till barn- och

Anslaget på kommunens anslagstavla den 19 januari 2016

2 (2)

Kommunstyrelsen

UTDRAG
Sammanträdesdatum
2016-01-12

ungdomsnämnden för att i svaret även redogöra för motionens tredje förslag,
dvs. att stärka utomhuspedagogiken i kommunens förskolor och grundskolor.
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att återremittera
ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till barn- och ungdomsnämnden för
att i svaret även redogöra för motionens tredje förslag, dvs. att stärka
utomhuspedagogiken i kommunens förskolor och grundskolor.

Sekreterare
Jonas Sverkén

Justeras
Johan Persson
ordförande

Christina Fosnes

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Liselott Göth-Hallgren
0480-45 30 06

2015-10-27
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Barn- och ungdomsnämnden

Svar på motion (MP) "Fler ute/naturförskolor till
Kalmars barnfamiljer"
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
- Kommunfullmäktige antar barn- och ungdomsnämndens yttrande som
svar på motion från Patricia Vildanfors (MP) om fler ute/naturförskolor till Kalmars barnfamiljer.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Bakgrund
Miljöpartiet yrkar i motion ”Fler ute/naturförskolor till Kalmars barnfamiljer”:
 att öka andelen ute/naturförskolor i Kalmar kommun
 att kommunen antar som mål att det ska finnas minst en ute/naturförskola
i varje skolområde
 att barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att stärka utomhuspedagogiken i kommunens förskolor och grundskolor.
Sammanfattning av svar på motionen
Barn- och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning har
som ambition att kunna erbjuda vårdnadshavarna någon form av uteförskola/uteverksamhet i varje geografiskt nätverk. Dessa ser olika ut utifrån enhetens förutsättningar.
Vi avser också att uppmuntra förskolor att tänka ute-/naturförskolor vid nybyggnation eller utökning av avdelningar på enheten. I dag kan vi i sex av sju
geografiska nätverk erbjuda uteverksamhet på olika sätt.
Kompetensutveckling och ökade kunskaper inom området på förskolorna
kommer fortsätta att uppmuntras.
Förskolecheferna har med stöd av skollagen rätt att i stor utsträckning utforma
sin verksamhet utifrån de förutsättningar som finns och den verksamhetsidé
och profil som önskas. Allt för att uppfylla de mål och ambitioner som styr
verksamhetens väg mot barnens lärande och för att utveckla kunskapsområden
som ex. matematik, svenska, naturvetenskap och teknik.
Vi ser idag att vi har en stor ambition och kunskap inom området/metoden
utepedagogik och många av förskolorna arbetar utomhus med sin verksamhet.

Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret
Adress Box 951, 391 29 KALMAR │ Besök Skeppsbrogatan 55
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 0480-45 30 30│liselott.goth-hallgren@kalmar.se
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Intresset är stort av att veta mer och vi har därför fortbildning och lära av
varandraforum när så önskas och ligger i linje med prioriterade målområden.
Dilemman vi har är att dessa ”uteverksamheter” ofta drivs av eldsjälar, efterfrågan om dessa verksamheter är olika stor i olika områden och åldersgrupper på
barnen. Vi ser också att förskolorna har mer eller mindre optimala förutsättningar genom geografiska lägen, söktryck på platser, intresserade vårdnadshavare osv.
Enligt skollagen ska barn erbjudas förskoleplats inom fyra månader och detta
uppfyller vi. Dock kan vi inte alltid garantera plats i annat område. Plats erbjuds
då i det egna upptagningsområdet inom denna tid.
Inför nybyggnation och utökning av avdelningar kan huvudmannen uppmuntra
förskolechef och enhet att fundera kring uteförskola som alternativ. Dessa diskussioner kan också föras vid resursdialogerna och vara aktiviteter i verksamhetsuppdragen, om de bedöms öka måluppfyllelsen.
Förslag till svar på denna motion, är framtagen i samråd med södermöre kommundelsnämnd.
Utgångspunkt
Enligt skollag och läroplan är det förskolechefen som har ansvaret för sin organisation
Skollagen: 2 kap - Huvudmän och ansvarsfördelning
2 kap. 10 § Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.
Läroplan för förskolan: 2.7 Förskolechefens ansvar
Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet.
Förskolans uppdrag: ur Skollagen 1 kap.
4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta
och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.
Förskolornas förutsättningar
Kalmar kommun (barn- och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundel) har 19 förskoleenheter, uppdelade i 7 geografiska nätverk. I dessa nätverk
har förskolorna olika förutsättningar för att bedriva sin verksamhet.
Förskoleenheternas yttre förutsättningar kan vara:
 antal barn, avdelningar och anställd personal
 i hur många olika hus och/eller olika adresser man har sin verksamhet
 personalens specialkompetenser
 förskolor som finns centralt i Kalmar och förskolor mer i landsbygd
och på mindre orter
 byggnationer
 efterfrågan av förskoleplatser
Förskolornas inriktningar
Många av förskolorna i Kalmar har idag eller håller på att arbeta fram en gemensam verksamhetsidé/profil eller inriktning för sitt pedagogiska arbete och
sin verksamhet på enheten. Detta bidrar till en tydlighet inom och utom organisationen och knyter samman enheten i hur verksamheten ska utformas (dvs.
hur man arbetar, vilka förutsättningar som finns och/eller behövs) för att bar-
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nen ska ha möjlighet att utvecklas och lära i enlighet med målen i våra styrdokument.
Några inriktningar kan vara:
 Uteförskola/uteavdelningar/utepedagoger
 Reggio Emilia inspiration
 Interkulturellt förhållningssätt
 Jämställdhet
 Utifrån ämnen – ex. matematik, språkutvecklande arbetssätt, naturvetenskap och teknik
Kompetensutveckling
I Kalmar finns en långsiktig central kompetensutvecklingsplan för personalen i
våra verksamheter. Denna plan är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och
fokuserar på några noga utvalda områden/ämnen som bedöms höja måluppfyllelsen för barn och elever i vår verksamhet.
Dessa är för förskolans del:
 Kurs i pedagogisk dokumentation, under ett läsår
 Kurs i språkutvecklande arbetssätt, under ett läsår
 Matematiklyftet, under ett läsår
 NTA (Naturvetenskap och teknik för alla), en förskola deltar
 Ämnesgrupper i matematik och svenska, samtidigt och i samarbete med
grundskolans ämnesgrupper
Utöver dessa insatser arbetar man med kompetensutveckling även på enheterna, utifrån de utvecklingsområden och behov som är identifierade.
Vårdnadshavarens val av förskola
Vårdnadshavare har valfrihet att ansöka om barnomsorg på den förskola man
önskar, även utanför det upptagningsområde familjen bor i.
Man kan ansöka om annan förskola av olika skäl; geografisk placering, förskolans inriktning m m. Ansökan ska ske senast 4 månader innan man är i behov
av förskoleplats.
Förskoleenheten, som familjen geografiskt tillhör, är den som man i första
hand blir erbjuden plats på, om man ej ansökt och blivit erbjuden plats på annan förskola. Då förskolorna har olika yttre förutsättningar, innebär då detta att
familjen erbjuds plats på den avdelning där en ledig förskoleplatsplats finns.
Nuläge
Alla förskolor arbetar mot samma mål i våra styrdokument dvs. innehållet i
verksamheten (vad). De har stor frihet i att utforma och organisera sin verksamhet på olika sätt (hur) och utifrån sina förutsättningar. En stor del av förskolorna är Grön flagg-certifierade (13 av 19) vilket innebär att man arbetar
målmedvetet med miljön.
I alla geografiska nätverk utom ett, finns förskolor som arbetar med utepedagogik på olika sätt som:
 Uteförskola/Naturförskola
 Utepedagoger
 Uteavdelningar
 Allt man kan göra inne kan man göra ute (pedagogisk miljö ute)

3 (4)

BUN 2015/0924

4 (4)

Vid de månatliga mötena där förskolecheferna träffas, diskuteras kontinuerligt
bl.a. behov av kompetensutveckling, likvärdig förskola, måluppfyllelse och giftfri förskola I det forumet har också en diskussion med projektledaren för
”Skälbyträdgården” och aktiviteter för förskolan, påbörjats.
I slutet av oktober kommer pedagoger att få en föreläsning av Torsten Kellander (välkänd forskare och utepedagog) kring Innovativt lärande i utemiljöer.
Han delar även med sig av erfarenheter från Malmö stad där han har fått pris
för skapandet av den mest innovativa skolgården.
På höstlovet 2016 kommer åter SkolpratKalmar att genomföras där personal
genom korta föredrag lär av varandra – innehåll och metoder i undervisningen.
Utmaningar och framtid
Barnkullarna ökar i Kalmar och vi bygger och utökar både med avdelningar och
nya förskolor för att möta upp det stigande behovet av förskoleplatser.
I Kalmar kan vi idag erbjuda familjerna plats för sina barn inom de lagstadgade
fyra månaderna. Dock inte alltid på en förskola i ett annat upptagningsområde
än det egna.
Vi har ibland dilemmat att familjen endast önskar plats på en avdelning med
uteprofil. Om denna avdelning/förskola inte har några lediga förskoleplatser
tackar man då nej till ledig och erbjuden plats på en annan avdelning. Samma
sak gäller det omvända när man som familj tackar nej till erbjuden plats på uteförskola. Man väljer då ibland att stå kvar i förskolekön tills plats blir ledig på
önskad förskoleavdelning. Ofta är det familjer med de äldre barnen som önskar
uteförskola/naturförskola.
Då alla barn enligt skollagen ska erbjudas förskoleplats inom fyra månader i
närheten av bostaden, måste vi kunna erbjuda plats på förskolan där det finns
lediga förskolplatser. Detta kan bli problematiskt med snäva profiler nu när
barnkullarna ökar och behovet av förskoleplatser ökar.
En uteförskola/naturförskola behöver vissa inre och yttre förutsättningar.
Dessa finns inte på alla förskolor eller i alla nätverk.
Att arbeta i och med en uteförskola/naturförskola som ”metod” för det lärandeuppdrag som förskolan har, kräver en engagerad och kunnig personal inom
området. Det behövs också en väl genomtänkt organisation för exempelvis
personalplanering så verksamheten inte ”står och faller” med eldsjälarna.
I dialog med förskolecheferna kan huvudmannen uppmuntra till att fundera
över alternativet uteförskola exexpelvis under resursdialogen eller när man planerar för utökning eller nybyggnation på förskoleenheten. På detta vis skulle
det bli en del i den planering som görs för förskolans resurser och utökningen i
syfte att öka måluppfyllelsen och valfriheten för barnens vårdnadshavare.
Detta kan också vara aktiviteter som görs för en ökad måluppfyllelse i verksamhetsuppdragen.

Mats Linde
Förvaltningschef

Liselott Göth-Hallgren
Planeringssekreterare

MOTION

2015-10-14

FLER UTE/NATURFÖRSKOLOR TILL KALMARS BARNFAMILJER!

I arbetet för att skapa en giftfri förskola och skola är det i utemiljön som är det allra bästa
att vara. Det finns mycket forskning och beprövad erfarenhet som visar att barn håller sig
friskare när de får vistas mycket ute. Alltfler barn idag växer upp med olika astma- och
allergisjukdomar. Det finns många barnfamiljer som kan intyga om hur deras barn sällan
är sjuka när de fått gå i en ute/naturförskola. Ytterligare forskning visar att barn stärker
sin minnes- och koncentrationsförmåga i utemiljön, vilket förbättrar lärandet.
Barn har i modern tid blivit mer stillasittande och många barn ägnar en stor del av sin
fritid inomhus. Det är av största vikt att träna våra barn att vara och röra sig ute dagligen.
Våra barn spenderar en stor del av sin tid i förskola och skola och det är där vi har chans
att ge alla barn denna möjlighet. Redan idag är det en stor del av förskolornas verksamhet
som bedrivs utomhus, men det är få i Kalmar som verkligen specialiserat sig på att vara en
uteförskola, eller naturförskola som det ofta kallas. Ju äldre eleverna blir desto mer avtar
lärandet i utemiljön. Detta är något vi vill vända. Elever i alla åldrar behöver sin närmiljö
som lärmiljö. Det behövs bättre förutsättningar för pedagoger och skolor att utveckla detta.
Som resurs och möjlig samarbetspartner har vi Torslunda forskningsstation på Öland som
bland annat specialiserat sig på utomhuspedagogik och lärande i närmiljön.
En annan fördel med utemiljön är också att den är en lokal som inte kostar något.
Lokalkostnaderna för förskolor och skolor är dyra pengar och Kalmar har ett stort
lokalbehov både vad gäller förskolor och skolor. Om vi använder oss mer av utemiljön så
kan vi på samma gång som vi gör en friksvårdssatsning på våra barn oockså spara pengar.
I många fall kan fler byggnader bli aktuella som förskola om verksamheten främst är tänkt
att bedrivas utomhus.
Möjligheten för alla barnfamiljer att välja
I Kalmar har vi uteförskolor på några enstaka platser, en för 5-åringarna på Värsnäs
(Lindsdalsnätet) och en för 5-åringarna på Skälby (Vasanätet). På senaste tiden är det
ytterligare några uteavdelningar som öppnats. Miljöpartiet vill se att kommunen stödjer
dessa initiativ och ger en reell möjlighet för alla barnfamiljer att låta sina barn gå i en
ute/naturförskola. Oavsett skolområde så ska möjligheten finnas att välja en förskola för
sina barn som i huvudsak bedriver sin verksamhet utomhus. Idag finns inte den
möjligheten för alla familjer.
Rektorer och förskolechefer är de som ansvarar och beslutar över sin verksamhets
inriktning, men politik och förvaltning kan pusha på och ge stöd för en önskad utveckling.
Miljöpartiet yrkar därför på;
-

att öka andelen ute/naturförskolor i Kalmar kommun.

-

att kommunen antar som mål att det ska finnas minst en ute/naturförskola i varje

skolområde.
-

att barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att stärka utomhuspedagogiken i
kommunens förskolor och grundskolor.

Patricia Vildanfors (MP)
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Barn- och ungdomsnämnden
§ 23
Yttrande över ansökan från Södra skolan i Kalmar AB
om godkännande för utökning med förskoleklass,
grundskola årskurs 1-5 och fritidshem vid den
befintliga fristående grundskolan Södra skolan
Dnr BUN 2016/0174
Handlingar
- Remiss från Skolinspektionen.
- Förvaltningskontorets skrivelse 2016-02-24.
Bakgrund
Kalmar kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Södra skolan i Kalmar
AB:s ansökan till Skolinspektionen om godkännande för utökning med förskoleklass, grundskola årskurs 1-5 och fritidshem vid den befintliga fristående
grundskolan Södra skolan fr.o.m. läsåret 2017/2018.
Förvaltningskontoret har upprättat förslag till yttrande över Södra skolan i
Kalmar AB:s ansökan. Sammanfattande bedömning är att en utökning av den
fristående skolenhetens verksamhet till att omfatta även förskoleklass,
grundskola åk 1-5 samt fritidshem inte kommer att medföra några betydande
negativa organisatorska eller ekonomiska konsekvenser för det offentliga
skolväsendet.
Förvaltningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden ska föreslå
kommunstyrelsen att överlämna yttrandet till Skolinspektionen.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Björn Brändewall (L) att barn- och
ungdomsnämnden ska bifalla förvaltningskontorets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen att överlämna
yttrandet till Skolinspektionen.
Sekreterare
Iréne Jonsson
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Justeras
Björn Brändewall
Ordförande

Leila ben Larbi

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Peter Sunnanek
0480-45 30 25

2016-02-24
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Barn- och ungdomsnämnden

Yttrande över ansökan från Södra skolan i Kalmar AB om godkännande för utökning med förskoleklass, grundskola årskurs 1-5 och fritidshem vid den befintliga fristående grundskolan
Södra skolan
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen att överlämna yttrandet till Skolinspektionen.
Bakgrund
I Kalmar kommun, innevarande läsår (2015/2016) går 680 elever av totalt
7 046 på någon av de fristående skolenheter som finns i kommunen. I förskoleklass och årskurserna 1-5 går 229 elever på en fristående skolenhet, vilket
motsvarar en andel på 5 %.
Konsekvenser av en utökning av förskoleklass till åk 5, inklusive fritidshem på Södra skolan
Södra skolan i Kalmar AB ansöker om att utöka verksamheten till att även
innefatta förskoleklass, grundskola åk 1-5 samt fritidshem. Fullt utbyggt beräknas detta omfatta 128 elever.
Kalmar har enligt kommunens befolkningsprognos en betydande elevökning
inom grundskolan inom överskådlig tid. Kopplat till denna elevökning skulle
ett godkännande av Södra skolans ansökan innebära att 7 % av eleverna i avsedda åldersgrupper skulle gå på en fristående skolenhet.
Den förväntade elevökningen i de åldersgrupper som avses i Södra skolans
ansökan förväntas stiga med i storleksordningen 640 elever till årsskiftet
2020/2021. Ytterligare att betänka är att Kalmar som inflyttningskommun planerar en förtätning av bostäder i de centrala delarna. Samma delar som Södra
skolan i Kalmar AB bedriver sin verksamhet i.

Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret
Adress Box 951, 391 29 KALMAR │ Besök Skeppsbrogatan 55
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax Klicka

här för att ange
text.│Peter.Sunnanek@kalmar.se
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Den kommunala skolhuvudmannen kan mot ovanstående inte se några betydande negativa organisatoriska eller ekonomiska konsekvenser för det offentliga skolväsendet.
Då skolan inte har någon särskild pedagogisk inriktning kommenteras inte
detta.
Slutsatser
Kalmar kommun bedömer inte att en utökning av den fristående skolenhetens
verksamhet till att omfatta även förskoleklass, grundskola åk 1-5 samt fritidshem kommer att medföra några betydande negativa organisatorska eller ekonomiska konsekvenser för det offentliga skolväsendet.

Mats Linde
Förvaltningschef

Peter Sunnanek
Planeringssekreterare

Bilagor
Bilaga 1. Befolkningsprognos, grundskoleelever i Kalmar kommun
Bilaga 2. Förteckning över grundskolor i Kalmar kommun
Bilaga 3. Karta över skolor i Kalmar kommun

Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

2016-01-01
Registrator
Registrator
Box 23069
104 35 STOCKHOLM

Ansökan från Södra skolan i Kalmar AB om
godkännande för utökning med förskoleklass,
grundskola årskurs 1-5 och fritidshem vid den
befintliga fristående grundskolan Södra skolan
Bakgrund
I Kalmar kommun, innevarande läsår (2015/2016) går 680 elever av totalt
7 046 på någon av de fristående skolenheter som finns i kommunen. I förskoleklass och årskurserna 1-5 går 229 elever på en fristående skolenhet, vilket
motsvarar en andel på 5 %.
Konsekvenser av en utökning av förskoleklass till åk 5, inklusive fritidshem på Södra skolan
Södra skolan i Kalmar AB ansöker om att utöka verksamheten till att även
innefatta förskoleklass, grundskola åk 1-5 samt fritidshem. Fullt utbyggt beräknas detta omfatta 128 elever.
Kalmar har enligt kommunens befolkningsprognos en betydande elevökning
inom grundskolan inom överskådlig tid. Kopplat till denna elevökning skulle
ett godkännande av Södra skolans ansökan innebära att 7 % av eleverna i avsedda åldersgrupper skulle gå på en fristående skolenhet.
Den förväntade elevökningen i de åldersgrupper som avses i Södra skolans
ansökan förväntas stiga med i storleksordningen 640 elever till årsskiftet
2020/2021. Ytterligare att betänka är att Kalmar som inflyttningskommun planerar en förtätning av bostäder i de centrala delarna. Samma delar som Södra
skolan i Kalmar AB bedriver sin verksamhet i.
Den kommunala skolhuvudmannen kan mot ovanstående inte se några betydande negativa organisatoriska eller ekonomiska konsekvenser för det offentliga skolväsendet.
Då skolan inte har någon särskild pedagogisk inriktning kommenteras inte
detta.

Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret
Adress Box 951, 391 29 KALMAR │ Besök Skeppsbrogatan 55
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax
│
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Slutsatser
Kalmar kommun bedömer inte att en utökning av den fristående skolenhetens
verksamhet till att omfatta även förskoleklass, grundskola åk 1-5 samt fritidshem kommer att medföra några betydande negativa organisatorska eller ekonomiska konsekvenser för det offentliga skolväsendet.

Bilagor
Bilaga 1. Befolkningsprognos, grundskoleelever i Kalmar kommun
Bilaga 2. Förteckning över grundskolor i Kalmar kommun
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Befolkningsprognos, grundskoleelever i Kalmar
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6-9
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Idag
2 970
2 024
1 981

2016
3 051
2 097
2 015

2017
3 036
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2 079

2018
3 143
2 260
2 111

Barn- och ungdomsförvaltningen
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2019
3 136
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Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Fristående
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Fristående

F-hem
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

F-klass

Åk 1
24
52

32
52
29
10
117
99
44
42
15
15
62
47

Åk 2

15
46
8
38
40
19
16
84
96
43
47
16
7
57
25
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36
48
2
39
48
21
12
70
95
52
42
15
10
49
30
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23
47
8
28
63
23
8
88
93
44
41
14
11
52
28

Åk 4
26
53
4
24
45
18
10
72
87
34
41
13
11
48
29

Åk 5
29
54
6
41
45
14
10
77
81
44
36
15
23
59
27
1
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59
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7
31
96
12
10
65
92

5
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92

12
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91

28
74
110
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97

68
103

116
77

36
16
33
21
2

4

2

Nr på
Karta
Totalt (bilaga 3)
213
153
300
80
462
682
136
76
829
920
261
285
88
93
360
207
9

1
2
3
4

5
6
7

8

2 (2)

Södermöreskolan Grundskola
Södra skolan Friskola
Thoren Framtid Kalmar Friskola
Trekantenskolan Grundskola
Tvärskogsskolan Grundskola
Waldorfskolan Friskola
Vasaskolan Grundskola
Västra skolan Friskola
Åbyskolan Grundskola
Ölands friskola Friskola
Totalt
Uttagsdatum 2016-02-24

Kommunal
Fristående
Fristående
Kommunal
Kommunal
Fristående
Kommunal
Fristående
Kommunal
Fristående

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

18
32
9
8
60

24
41
8
5
68

12
42
12
10
68

14
37
10
2
63

11
29

15
31

73
17
26

10
56

11
68

6
56

Ja

31

29

32

21

20

20

16

798

732

745

718

641

707

658

81
72
6

101
70
7

84
67
11

7
51
30

14
56
25

4
51
29

1
657

2
680

2
710

266
282
135
238
39
77
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5

9
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12
13
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Regeringen beslutade den 15 maj 2014 att tillkalla en särskild
utredare med uppdrag att föreslå en ny politik för arkitektur, form
och design. Regeringen beslutade samtidigt om direktiv för den
särskilde utredaren (dir 2014:69).
Till särskild utredare förordnades samma dag stadsbyggnadsdirektören Christer Larsson. Utredningen har antagit namnet
Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design
(Ku 2014:02).
Regeringen beslutade den 5 mars 2015 om tilläggsdirektiv till
utredningen (dir 2015:24). Enligt tilläggsdirektiven ska utredningen
utöver det ursprungliga uppdraget också analysera och lämna
förslag på hur arkitektur-, form- och designområdet i högre grad
kan präglas av dialog och delaktighet samt bidra till en hållbar
samhällsutveckling.
Som experter förordnades från och med den 4 september 2014
kanslirådet Claes Eriksson, departementssekreteraren Maria
Hansson, departementssekreteraren Karin von Hedenberg, ämnesrådet Kerstin Lokrantz, departementssekreteraren Ludvig
Lundgren, departementssekreteraren Henrietta Schönenstern och
kanslirådet Anna Carin Thomér. Departementssekreteraren David
Ek förordnades som expert från och med den 26 januari 2015.
Departementssekreteraren Anna Dammert, departementssekreteraren
Marcus Hellqvist, ämnesrådet Sverker Lindblad och kanslirådet Gerd
Mörck, förordnades som experter från och med den 23 mars 2015.
Den 26 januari 2015 entledigades Maria Hansson och Karin von
Hedenberg som experter och den 23 mars 2015 entledigades
Henrietta Schönenstern som expert.

Utredningen har dessutom haft tre referensgrupper, med
representanter för myndigheter, organisationer och näringsliv
knutna till sig.
Som huvudsekreterare anställdes från den 4 augusti 2014 landskapsarkitekten Per-Magnus Nilsson. Som sekreterare anställdes
från och med den 23 september 2014 kommunikationschefen Anna
Bellander och professorn Christina Zetterlund.
Kommittén överlämnar härmed betänkandet Gestaltad livsmiljö
– en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88).
Uppdraget är därmed slutfört.
Malmö och Stockholm i oktober 2015
Christer Larsson
/Per-Magnus Nilsson
Anna Bellander
Christina Zetterlund
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Utredarens förord

I detta betänkande presenterar jag min syn på vad arkitektur, form
och design gör. Betänkandet har, utifrån min grundtro på området,
vuxit fram i en process, en designprocess om man så vill,
tillsammans med experter, referensgrupper, konferensdeltagare och
framför allt med utredningens sekreterare.
Min tro på arkitekturens, formens och designens kraft är
genuin. Jag tror att vi kan förändra världen, åtminstone vår dagliga
livsmiljö. Att arkitektur, form och design bidrar till de långsiktiga
perspektivens lösningar är för mig självklart.
När vi i vardagen ser effekterna av globaliseringen, en ökande
segregation och ohälsa och en minskande attraktivitet i flera av våra
städer, så ökar intresset för arkitektur, form och design och hur
områdets kraft kan utnyttjas. Regeringen fångar denna rörelse
genom att ta fram en ny politik för området och tror alltså också på
att arkitektur, form och design kan göra skillnad för kvaliteten i
den gestaltade livsmiljön.
Min syn är att området kan möta samhällets utmaningar, inte
bara som en sinnlig upplevelse i nuet, vilket i sig är viktigt, utan på
det sätt som arkitektur, form och design påverkar vår livsmiljö, i
vår vardag. Det är viktigt att politiken står i ett ständigt aktuellt
förhållande till dessa utmaningar och därför föreslår jag en politik
som är processuell, i rörelse. Jag föreslår även att en myndighet
bildas som kan hantera dessa frågor och som kan spana,
perspektivera, samarbeta, ställa ut, debattera och vid behov, minst
varje mandatperiod, föreslå nya mål.
Att det offentliga ska gå före i gestaltningen av livsmiljön är
självklart. Inte minst i utformningen av välfärdens miljöer, där man
sänder signaler till medborgarna om rätten till en vacker och
varaktig livsmiljö. Det offentliga har de starkaste redskapen för
gestaltningen av vår livsmiljö och dessa ska användas koordinerat

13

Utredarens förord

SOU 2015:88

för att uppfylla politikens målbild. En riksarkitekt som stimulerar
statens agerande i bolag och verk är därför betydelsefull.
Det är tydligt att branschen som helhet behöver en utvecklad
syn på upphandlingsfrågor och en stärkt efterfrågan på områdets
tjänster. En förändrad syn på och ett större mod i den offentliga
upphandlingen behövs. Detta är fullt möjligt och handlar om
kvalitet och kunskap. Med nya anslag för stöd till en innovativ
branschutveckling kommer området att stärkas. Förhoppningen är
att en starkare roll på nationell nivå även leder till en ökad
framgång i exporten av områdets tjänster.
Politiken för arkitektur, form och design är inte ett isolerat
område. Den verkar i ett sammanhang och är för genomslaget helt
beroende av välutbildade och kompetenta beställare. Att
beställaren, såväl privat som offentlig, delar en vision om vad som
ska göras och vilken roll arkitektur, form och design kan spela, är
därför avgörande för resultatet.
Med en myndighet och en rad andra förslag inom till exempel
utbildning, forskning och exportstöd, ser jag framför mig en
bransch som utnyttjas fullt ut och i ett gott samarbete med övriga
aktörer, politik, näringsliv och medborgare, för att skapa en god
gestaltad livsmiljö.
Jag är förhoppningsfull efter att ha träffat över femhundra
personer under processen och sett att det finns en medvetenhet om
de utmaningar vi möter och även en iver att hantera dem. Det
omfattande bostadsbyggandet vi står inför är ett exempel på en
fantastisk möjlighet till att gemensamt kunna minska klyftor, skapa
en bra livsmiljö och ett långsiktigt hållbart samhälle.
Möjligheten kommer inte tillbaka inom vår livstid – ta den.
Malmö i oktober
Christer Larsson
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Sammanfattning

Utredningens uppdrag
Den gällande politiken för arkitektur, form och design antogs 1998
genom handlingsprogrammet Framtidsformer. Mycket har hänt
sedan dess, både inom arkitektur-, form- och designområdet, och i
samhället i stort. År 2014 beslutade regeringen att politiken för
området ska ses över. Utredningen Gestaltad livsmiljö – en ny
politik för arkitektur, form och design (Ku 2014:02) tillsattes med
uppdraget att göra en översyn av den nuvarande politiken för
arkitektur, form och design och föreslå en ny politik för området.
Syftet med uppdraget är att stärka arkitekturens, formens och
designens värde och betydelse för individen, livsmiljön och den
hållbara samhällsutvecklingen.
Enligt direktivet (dir. 2014:69) ska utredningen föreslå hur en
ny politik för arkitektur, form och design kan utformas utifrån en
bedömning av områdets framtida utmaningar och hur arkitektur,
form och design kan få ett ökat genomslag inom berörda
samhällsområden. Uppdraget omfattar att analysera begreppsanvändning och språkbruk för att kommunikationen av arkitektur,
form och design ska främjas och utvecklas. Utifrån jämförelser
med andra länder ska utredningen beskriva vilka lärdomar som kan
dras för utformningen av en ny svensk politik för området. De
nationella målen för arkitektur-, form- och designpolitiken ska
analyseras och utredningen ska vid behov föreslå nya mål.
Utredningen ska analysera och föreslå insatser för höjd kompetens
inom offentlig upphandling och för att öka möjligheterna för
kunskapsutveckling och utbildning på olika nivåer. Enligt tilläggsdirektiven (dir. 2015:24) ska utredningen också analysera och
lämna förslag på hur arkitektur-, form- och designområdet i högre

15

Sammanfattning

SOU 2015:88

grad kan präglas av dialog och delaktighet samt bidra till en hållbar
samhällsutveckling. Konsekvenser av förslagen ska beskrivas.
Analys av den gällande politiken (kapitel 2)
Handlingsprogrammet Framtidsformer antogs 1998 och utgör den
i dag gällande politiken för arkitektur, form och design. En
genomgång av insatserna som gjordes till följd av Framtidsformer
visar att ett stort antal aktiviteter initierades och genomfördes. Den
politiska viljan att samla området och göra breda insatser gav ett
positivt resultat. Insatserna blev en kraftsamling för utvecklingen
av arkitektur, form och design. Aktiviteten var hög under åren som
följde men utredningen konstaterar att dagens kunskap om och
tillämpning av handlingsprogrammet är begränsad.
Utredningen menar att övergripande förändringar i samhället
har medfört att området arkitektur, form och design har utvidgats
sedan tiden då Framtidsformer formulerades. Perspektivet har
förskjutits från Framtidsformers utpräglade miljö-, produkt- och
objektperspektiv, som fortfarande är relevant, till en större
medvetenhet om själva processen kopplat till resultatens värde.
Förståelsen för globaliseringens fysiska, kulturella, miljömässiga
och sociala konsekvenser har fördjupats. Förutsättningarna för och
möjligheterna till produktion, konsumtion och kommunikation har
dramatiskt förändrats, främst genom omfattande teknikutveckling.
Ett ökat resande och en tilltagande migration har bidragit till en
medvetenhet om kulturell diversifiering. Miljöforskning och även
klimatets faktiska förändringar har gjort oss mer medvetna om
naturens villkor och begränsningar och om att utvecklingen måste
ske på ett hållbart sätt.
Sammantaget utgör detta en grund till behovet av nya mål
utifrån samhällets utmaningar och av kontinuerliga uppföljningar
av en aktiv politik för arkitektur, form och design.
Resonemang kring språket och begreppen (kapitel 3)
En kommunikation och diskussion om hur begreppen arkitektur,
form och design används syftar till att öka förståelsen mellan
områdets utövare, oberoende av i vilka roller de möts i samhälls-
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byggandet. Utredningen pekar på att en kontinuerlig diskussion
om området och om perspektivet gestaltad livsmiljö, kopplad till
samhällets utmaningar, är nödvändig för en gemensam förståelse
för vad arkitektur, form och design gör. Det är utgångspunkten för
en djupare insikt om vilka värden som ska vägleda utvecklingen av
livsmiljön. Alltför skilda tolkningar av områdets innebörd kan vara
till nackdel både för arbetet med arkitektur, form och design och
även för en politik som ska stärka frågornas ställning. En
gemensam uppfattning skapar också en möjlighet att samla olika
utövare och intressenter.
Perspektivet gestaltad livsmiljö och områdets utmaningar
(kapitel 4)
Utgångspunkten för betänkandet är ett helhetsperspektiv utifrån
den enskilda människans behov och möjligheter, i dag och i
framtiden. Det helhetsperspektivet har vi valt att kalla gestaltad
livsmiljö och det är kärnan i den nya politik som vi föreslår.
Perspektivet utgår från att arkitektur, form och design är ett
sammanhållet område som i samverkan med andra samhälls- och
politikområden samt näringslivet, formar människans livsmiljö.
Arkitektur, form och design tillhandahåller verktyg och
metoder som, genom en medveten och inkluderande hantering, kan
bidra till en hållbar samhällsutveckling och till att överbrygga de
ökande ekonomiska, sociala och geografiska klyftorna i samhället.
Utifrån den övergripande rubriken Hållbar utveckling med de tre
dimensionerna miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet,
identifierar utredningen ett antal samhällsutmaningar. Klimat och
resurser är ett resonemang kring ohållbar resursförbrukning och
hur klimatförändringar utmanar människors livsmönster. I
avsnittet Teknisk utveckling, beskriver vi en omvälvande teknikutveckling med digitalisering och ett ökande informationsflöde.
Urbanisering, staden och landsbygdens utveckling tar upp den
pågående globaliseringens effekter, segregation, skillnader i hälsa,
tillgänglighet, demografi och landsbygdens och de små orternas
utveckling i förhållande till urbanisering och förtätning. I avsnittet
Boende pekas på boendets betydelse för individen och samhället
och att det omfattande bostadsbyggandet ger stora möjligheter att

17

Sammanfattning

SOU 2015:88

skapa samhällen som överbryggar sociala, ekonomiska och
geografiska klyftor.
Perspektivet gestaltad livsmiljö och de arkitektur-, form- och
designpolitiska målen ska alltid stå i relation till utmaningarna.
Politiken ska med jämna mellanrum utvärderas och nya insatser
initieras. En aktiv, debatterande och engagerad arkitektur-, formoch designpolitik kommer då att ha fortsatt relevans för att hantera
framtida utmaningar.
Arkitektur-, form- och designpolitiken i andra länder (kapitel 5)
Utredningen ska redovisa hur politiken på området har utvecklats i
några utvalda länder och hur den rådande situationen för området
ser ut i dag. Utredningen har sett på Danmarks, Norges,
Nederländernas, Storbritanniens och EU-kommissionens arbete
med arkitektur- och designpolitik och hur samverkan ser ut mellan
aktörer inom arkitektur, form och design. Utifrån utredningens
direktiv och perspektiv pekar utredningen också på hur det
politiska arbetet med hållbar samhällsutveckling ser ut
internationellt i en övergripande kartläggning över några
storstäders och länders politiska mål och strategier.
Utredningen konstaterar att det nationella stödet i form av
verktyg och metodrådgivning till den kommunala arkitekturpolitiken är väl utvecklat i till exempel Danmark. Storbritannien
och Danmark ligger långt fram när det gäller design för tjänster i
den offentliga sektorn för ökat förtroende hos medborgarna. Såväl
det offentliga som företag ser fördelar i att använda designkompetens
för sin utveckling, inom både produkt- och tjänstesektorn. Vidare
visar jämförelsen att de beskrivna länderna har kommit långt när
det gäller förnyelse av politiken, men att de inte på samma sätt har
ett samlat perspektiv på arkitektur, form och design. Sverige är i
och med arbetet med en ny politik med perspektivet gestaltad
livsmiljö ett föregångsland.
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Förslag till nya nationella mål (kapitel 6)
Målen för arkitektur-, form- och designpolitiken som formulerades
i Framtidsformer har främjat utvecklingen inom området sedan
slutet av 1990-talet. Utredningen anser att de nya målen bör präglas
av ett bredare angreppssätt utifrån perspektivet gestaltad livsmiljö,
där områdets redskap ges en aktiv roll i lösandet av samhällets
utmaningar. Utredningen föreslår därför nya mål för området.
Målen ska utformas för att i högre grad samspela med de gällande
miljömålen, kulturpolitiska målen och övriga relevanta mål.
Det övergripande målet med den nationella politiken för
arkitektur, form och design är att områdets inflytande ska stärkas
och därmed bidra till formandet av en långsiktigt hållbar och väl
gestaltad livsmiljö. Den statliga politiken för arkitektur, form och
design ska aktivt främja:
• en helhetssyn präglad av kvalitet, samverkan och dialog i formandet
av en attraktiv gestaltad livsmiljö,
• ett inkluderande och demokratiskt samhälle med tillgång till goda
livsmiljöer, såväl enskilda som gemensamma,
• ett förebildligt agerande från det offentliga, i alla dess roller, för
en stärkt kvalitet i den gestaltade livsmiljön och
• en bred och tvärsektoriell kunskapsutveckling inom utbildning
samt för utövare och aktörer inom området gestaltad livsmiljö.
Förslag till en ny myndighet (kapitel 7)
För att uppfylla målen och åstadkomma ett starkt och långsiktigt
genomslag anser utredningen att det krävs en myndighet som kan
utveckla och driva politiken för arkitektur, form och design, som
kontinuerligt kan följa kunskapsutvecklingen, perspektivera,
samarbeta, stimulera, debattera, följa upp statens förebildlighet och
vid behov föreslå nya mål. Utredningen föreslår att Statens centrum
för arkitektur och design (Arkdes) ombildas till Myndigheten för
Gestaltad livsmiljö. Namnet ska ses som ett arbetsnamn och kan
slutligt bestämmas senare.

19

Sammanfattning

SOU 2015:88

Förslaget innebär bland annat att:
• samlingarna ska överföras till ett statligt finansierat museum
med bra förutsättningar för att klara såväl vård som visning av
samlingarna.
• utställningsverksamheten i dess nuvarande form inte ska ingå i
den nya myndigheten. Myndigheten för Gestaltad livsmiljö ska
dock ha möjlighet att göra utställningar och även producera och
delta i produktioner av utställningar på andra platser.
• myndigheten ska ha nära samverkan med befintliga regionala
aktörer och även kunna stötta bildandet av nya.
• myndigheten ska vara en nationell mötesplats med goda möjligheter att perspektivera och påvisa nyttan av arkitektur, form och
design, samt att stimulera andra aktörer att ta vid och driva
perspektivet gestaltad livsmiljö i sina respektive verksamheter.
• en designfunktion inrättas på Myndigheten för Gestaltad livsmiljö som ska ge stöd i och öka användningen av designmetodik
i offentliga verksamheter.
• det pedagogiska uppdraget, bibliotek och forskning ska omfattas
av och utvecklas i den nya myndighetens verksamhet.
• myndigheten ska följa upp statens arbete och förebildlighet
genom samverkan med andra myndigheter och på olika sätt vara
ansvarig för att perspektivet gestaltad livsmiljö hanteras och
används i det offentliga.
• myndigheten ska administrera ett nytt anslag för utvecklingsinsatser av området.
Det offentliga och förslag till insatser i en ny politik (kapitel 8)
Statens, landstingens och kommunernas åtaganden ska stötta
politiken för arkitektur, form och design, både nationellt, regionalt
som lokalt. Utredningen beskriver översiktigt den offentliga sektorn,
kommunernas och landstingens uppgifter och ger förslag på hur det
offentliga ska samverka för att stärka perspektivet gestaltad livsmiljö.
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Utredningens förslag och bedömningar i kapitlet omfattar bland
annat att:
• en riksarkitekt tillsätts inom Statens fastighetsverk. Fastighetsverket
föreslås få ett särskilt ansvar för att utveckla samverkan kring
arkitektonisk kvalitet i statligt byggande och fastighetsförvaltning.
• en utvecklingsfond för att främja området arkitektur, form och
design i hela landet och ge stöd till exportfrämjande insatser ska
utredas.
• Myndigheten för Gestaltad livsmiljö och Statens fastighetsverk
ska få i uppdrag att ge vägledning och stöd till utveckling av
arkitektur-, form- och designprogram i statliga myndigheter.
• internationellt utbyte och svensk export av arkitektur, form och
design ska stärkas. De exportfrämjande aktörerna bör stöttas i
sina insatser för att lyfta de kulturella värdena och stärka exporten
inom områdena.
• ett statligt stöd ges till ett så kallat wild card-system för att öka
mångfalden och stimulera arkitekt- och designbranschen genom
att ge utövare i etableringsfasen en större chans att delta i upphandlingar, tävlingar och innovationsprocesser.
Höjd kompetens inom offentlig upphandling (kapitel 9)
En mycket stor del av den offentliga upphandlingen är på ett eller
annat sätt kopplat till produkter, tjänster eller processer som
innehåller arkitektur, form och design. De upphandlande myndigheterna har ett stort ansvar att omsätta våra gemensamma medel på
bästa sätt. Effektiva verktyg och hög kompetens behövs för att
säkerställa att rätt upphandlingsform tillämpas, reglerna tolkas på
ett relevant sätt, att uppföljning görs och att kunskap om området
möjliggör en större inriktning mot kvalitet i offentliga upphandlingar.
Förslagen och bedömningarna omfattar bland annat att:
• fortsatt och utökat stöd bör ges till vissa forskningsaktörer för
att öka kompetensen inom upphandling av varor och tjänster
inom området arkitektur, form och design, och inom innovativt
samhällsbyggande utifrån perspektivet gestaltad livsmiljö.
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• Upphandlingsmyndigheten i samverkan med Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) bör ta fram en kvalitetspolicy för
kommunerna, för upphandling av arkitektur, form och design.
• Upphandlingsmyndigheten bör utveckla och erbjuda metodstöd
och handledning för nya upphandlingsformer, som underlättar
inriktningen mot kvalitet i den offentliga upphandlingen av
gestaltningstjänster.
• upphandlande myndigheter och leverantörer ska ha tillgång till
ett forum för att möjliggöra möten och dialog.
Insatser för kunskap, kompetens och samverkan (kapitel 10)
Invånarnas engagemang och delaktighet är en viktig förutsättning
för att kunskapsnivån inom området och andra berörda områden ska
utvecklas och stärkas. Medborgardialog är ett sätt att kommunicera
med invånarna och väsentlig för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Barn och unga ska tidigt få kunskap om arkitektur,
form och design. Studenter på arkitektur-, form- och
designutbildningar vid högskolor och universitetsutbildningar bör
få en utvidgad kunskap i andra ämnen under utbildningstiden.
Arkitekt- och designerrollen utvecklas genom gränsöverskridande
samarbeten och beslutsfattare och beställare av arkitektur, form
och design inom offentlig verksamhet, näringsliv och organisationer
ska ha kunskap för att använda områdets möjligheter.
Utredningen pekar på problemet med snedrekrytering till
utbildningarna. Breddad rekrytering ökar utbildningens kvalitet och
utvecklar både studenterna och utbildningarna.
Förslagen och bedömningarna i kapitlet är bland annat att:
• kvaliteten i arkitektur-, form- och designutbildningarna bör
utvärderas ur perspektivet breddad rekrytering för att främja ökad
mångfald.
• det görs en forskningsutlysning i hållbart samhällsbyggande utifrån
perspektivet gestaltad livsmiljö.
• ett fortsatt stöd till forskningsnätverken kan möjliggöras genom
den kommande forskningspropositionen.
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• konsekvenserna av införandet av form- och designutbildningarnas studieavgifter för studenter som är medborgare i stater
utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska
utredas.
Behov av förändringar av gällande lagstiftning (kapitel 11)
I kapitlet beskrivs gällande bestämmelser i plan- och bygglagen,
väglagen, banlagen och miljöbalken. I samband med att handlingsprogrammet Framtidsformer beslutades gjordes ändringar i plan- och
bygglagen (1987:10), väglagen (1971:948) och lagen (1995:1649)
om byggande av järnväg (banlagen) genom införande av de så
kallade skönhetsparagraferna. Paragraferna medförde att beställare i
offentlig sektor tidigt kan ställa lämpliga krav på den estetiska
utformningen.
Utredningen föreslår att:
• inga förändringar görs av de aktuella paragraferna i väglagen,
banlagen och plan- och bygglagen.
• regeringen bör utvidga anslaget till innovativt byggande som ska
gälla fler kategorier inom bostadsbyggande. Reglerna för byggande
i experimentsyfte bör också ses över.
• Myndighet för Gestaltad livsmiljö bör få i uppdrag att samlat
följa upp de ändringar i aktuell lagstiftningen som trädde i kraft
1999 och sedan förändrats vid översyn av respektive sektorslagstiftning.
Konsekvenser av förslagen (kapitel 12)
För ett inrättande av Myndigheten för Gestaltad livsmiljö är den
ekonomiska konsekvensen långsiktigt kostnadsneutral. Själva ombildandet kan dock innebära kostnader för arbete i Regeringskansliet
och berörda myndigheter. Förslaget att samlingarna ska överföras till
ett statligt finansierat museum innebär att en ekonomisk reglering ska
göras samtidigt som lokalbehoven måste se över för berörda
verksamheter.
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Utredningens övriga förslag får inga eller endast mindre
ekonomiska konsekvenser i form av ökade kostnader. Den nya
tjänsten riksarkitekt som föreslås för Statens fastighetsverk är en
ofinansierad reform som påverkar det överskott som Fastighetsverket
betalar tillbaka till staten.
Utredning av en fond för stöd för utvecklingsinsatser och
exportfrämjande föreslås. Förslaget kan generera kostnader om en
särskild utredare tillkallas.
Statliga myndigheter föreslås ta fram program för arkitektur,
form och design, vilket kan innebära en ny kostnad för de myndigheter som inte arbetat med sådana program tidigare. Implementerade program kan innebära kostnadsbesparingar.
Förslagen innebär generellt sett ingen direkt påverkan på den
kommunala självstyrelsen genom lagstiftning.
Utgångspunkten för utredningen är ett inkluderande och
demokratiskt samhälle med lika tillgång till goda livsmiljöer. Detta
ligger till grund för långsiktiga konsekvenser i form av lika
fördelning av välfärd, tillgänglighet till vård, skola, service,
offentliga miljöer och digitala tjänster för alla invånare.
En konsekvens av ett stärkt område innebär att sysselsättningen
ökar genom ökade förutsättningar för områdets utövare, en stärkt
export och att företagen utvecklas. Utredningens förslag ska i
förlängningen bidra till en ökad hälsa, jämställdhet, rättvis fördelning
och demokrati i vid bemärkelse och ska ha positiva konsekvenser för
möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen.
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Designed Living Environment – a new policy for
architecture, form and design: The Commission of
Inquiry’s remit
The current policy on architecture, form and design was adopted in
1998 via the Framtidsformer [Forms for the Future] action plan.
Since then much has happened, both in the field of architecture,
form and design, and in society as a whole. In 2014 the
Government decided that policy in this field should be reviewed.
The Commission of Inquiry entitled Gestaltad livsmiljö – en ny
politik för arkitektur, form och design (Ku 2014:02) [Designed
Living Environment – A new policy for architecture, form and
design (Ku 2014:02)] was therefore given the remit to review the
current policy on architecture, form and design and to propose a
new policy in this field.
The objective of the remit is to strengthen the value and
significance of architecture, form and design to the individual, the
living environment and the sustainable development of society.
According to the Directive (Dir. 2014:69), the Commission of
Inquiry will suggest how a new policy on architecture, form and
design can be formulated based on an assessment of the field’s
future challenges, and how architecture, form and design can have a
greater effect in the relevant areas of society. The remit includes
analysing the use of concepts and language in order to promote and
develop communication about architecture, form and design. In a
comparison with other countries, the Commission will describe
what lessons can be learned for formulating a new Swedish policy
for this field. The Commission will analyse the national objectives
for an architecture, form and design policy and propose new
objectives where necessary. The Commission will analyse and
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propose measures to raise competency in public procurement and
to increase opportunities for knowledge development and training
at various levels in the context of the sustainable building of
society. According to the supplementary directive (Dir. 2015:24),
the Commission will also analyse and submit proposals for how the
architecture, form and design field can be characterised to a greater
extent by dialogue and participation which contribute to
sustainable social development. The consequences of the proposals
will be described.
Analysis of the current policy (Chapter 2)
The Framtidsformer action plan was adopted in 1998 and
constitutes the current policy on architecture, form and design. A
review of the measures implemented as a result of Framtidsformer
shows that a large number of activities were initiated and carried
out. The political will to make the field more cohesive and to
implement broad measures was a positive mobilisation of forces for
the development of architecture, form and design. In subsequent
years the level of activity was high but the Commission has found
that today's knowledge about and application of the action plan is
limited.
The Commission believes that comprehensive changes in
society have led to the expansion of the field of architecture, form
and design since Framtidsformer was formulated. The perspective
has shifted from Framtidsformer’s pronounced environmental,
product and object perspective, which is still relevant, to a greater
awareness of challenge-driven processes and the value of the
processes in and of themselves. There is now a deeper
understanding of globalisation’s physical, cultural, environmental
and social consequences. The conditions for and possibilities of
production, consumption and communication have changed,
mainly as a result of extensive technological development. More
travel and increased migration have contributed to an awareness of
and need for cultural diversity. Research and climate change have
made us more aware of nature's terms and limits and of the fact
that development must occur in a sustainable manner.
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Taken as a whole, this constitutes a basis for the need for
renewed objectives based on today's challenges and for a
continuous follow-up of an active policy for architecture, form and
design.
Discussion of the language and concepts (Chapter 3)
A communication and discussion of how the concepts of
architecture, form and design are used aims to increase
understanding between the field’s practitioners, regardless of the
roles in which they encounter each other in the process of society
building. A shared concept of what architecture, form and design
do is the starting point for a deeper insight into which values
should guide the development of a designed living environment.
Excessively divergent interpretations of this field’s content and
meaning can be detrimental both to the work with architecture,
form and design, and to a policy intended to strengthen the
position of this field. A shared viewpoint also creates an
opportunity to bring together various practitioners and
stakeholders.
In order for the policy and its long-term measures to have a
broad impact, the Commission believes it is necessary to have a
continuous discussion about and communication of the field as a
cohesive whole and of the perspective of a designed living
environment in the context of the relevant societal challenges.
The perspective of a designed living environment and society’s
challenges (Chapter 4)
The starting point of the report is a holistic perspective based on
the individual human being’s needs and possibilities both today and
in the future. We have chosen to call this holistic perspective
designed living environment and it is the core of the new policy
which we propose. The perspective is based on the view that
architecture, form and design are a cohesive field which shapes the
human living environment in interaction with other social and
policy fields, the inhabitants and the business community.
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Architecture, form and design provide powerful tools and
methods, which, through deliberate and inclusive usage, can
contribute to a sustainable development of society and to bridging
the growing economic, social and geographical divides in society.
Under the overall heading of Sustainable development with the
three dimensions of environmental, social and economic
sustainability, the Commission identifies a number of societal
challenges. Climate and resources is a discussion of unsustainable
resource use and how climate change is challenging people's life
patterns. In the section entitled Technological development we
describe a radical technological development and the consequences
of digitisation and increasing access to information. Urbanisation,
the city, and rural development addresses the ongoing globalisation’s
effects, segregation, health differences, accessibility, demographics
and the development of the countryside and small localities in
relation to urbanisation and densification. The section entitled
Housing discusses housing’s significance to the individual and
society, and the fact that the extensive housing construction in
Sweden permits great opportunities to create communities which
bridge social, economic and geographical divides.
The perspective of a designed living environment and the
architecture, form and design objectives should always relate to
society's challenges and help to resolve them. The policy should be
periodically evaluated and new measures initiated. An active,
debating and engaged architectural, form and design policy will
thereby continue to be relevant to addressing future challenges.
Policy on architecture, form and design in other countries
(Chapter 5)
The Commission was mandated to describe how policy in this field
has developed in a few selected countries and what the current
situation in this field is like today. The Commission examines the
architectural and design policy work of Denmark, Norway, the
Netherlands, the UK and the European Commission, and also
examines the interaction between the actors in architecture, form
and design. Based on the Commission's directive and perspective,
the Commission also indicates what policy work on sustainable
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social development is like internationally in an overall survey of
some cities and countries' policy objectives and strategies.
The Commission notes that national support in the form of
tools and methodological advice to municipal architectural policy is
well developed in Denmark, for example. The UK and Denmark
are far advanced in the design of public sector services to increase
trust among citizens. Both the public and private sectors perceive
advantages in using design expertise in their development in both
the product and service sectors. Furthermore, the comparison in
this chapter reveals that the countries described have come a long
way with regard to the renewal of their policy but that they do not
have a cohesive perspective on architecture, form and design in the
same way that Sweden does. In its work on a new policy from the
perspective of a designed living environment, Sweden is a role
model.
Proposal for new national objectives (Chapter 6)
Since the late 1990s, state measures in architecture, form and
design based on the objectives have promoted development in this
field and provided good support for work done in this field.
However, we believe that these measures should be characterised
by a broader approach based on the perspective of a designed living
environment, in which the field’s tools are given an active role in
solving society's challenges. We therefore propose new objectives
for this field. The objectives will be designed to interact more
closely with the existing environmental and cultural policy
objectives and also other relevant objectives.
The overall objective of the national policy for architecture,
form and design is to strengthen the field’s influence and thereby
help to create a well-designed living environment with long-term
sustainability. In working to achieve this goal, state measures in
architecture, form and design shall actively promote:
• a holistic view characterised by quality, cooperation and
dialogue in the creation of an attractive designed living
environment,
• an inclusive and democratic society with access to good living
environments, both individual and shared,
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• exemplary action from the public sector, in all its roles, for
enhanced quality in a designed living environment and
• broad and cross-sectoral knowledge development in education
and for practitioners and actors in the field of a designed living
environment.
The Agency for a Designed Living Environment (Chapter 7)
To meet the objectives and achieve a powerful and long-term
impact, the Commission believes a state agency is required which
can develop and drive the policy for architecture, form and design,
and which can continuously track the development of knowledge,
provide a perspective, collaborate, stimulate, debate, follow up how
the state is fulfilling its function as a role model, and, when
necessary, propose new objectives.
The Commission proposes that the Swedish Centre for
Architecture and Design (Arkdes) is restructured to be the Agency
for a Designed Living Environment. The name should be regarded
as a working name and can be finally determined at a later date.
The proposal involves the following:
• The collections will be transferred to a state-funded museum
with good conditions for handling both the conservation and
exhibition of the collections.
• The exhibition activities in their current form will not form part
of the new agency. The agency will be able to have exhibition
activities of an investigative and debating nature and will also
produce and participate in productions of exhibitions at other
locations.
• a design function will be established at the Agency for a
Designed Living Environment to provide support for and
increase the use of design methodology in state activities.
• The Agency for a Designed Living Environment will cooperate
closely with the existing and new regional actors, which will
function as active nodes within the field.
• The agency will be a national meeting place with good
capabilities of providing a perspective on and demonstrating the
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benefit of architecture, form and design, and of stimulating
other actors to adopt and drive the perspective of a designed
living environment in their respective operations.
• The pedagogical remit, library and research activities will be
included in and developed as part of the new agency’s operations.
• The agency will follow up the state’s work and function as a role
model by cooperating with other agencies and will be
responsible in various ways for ensuring that the perspective of
a designed living environment is applied and used within the
public sector.
• The agency will allocate monies from the development fund
proposed by the Commission for this field.
The public sector and proposed measures as part of a new policy
(Chapter 8)
Measures by the central, county council and municipal
governments will support the policy for architecture, form and
design nationally, regionally and locally. The Commission gives an
overall description of the public sector and the municipalities’ and
county councils’ tasks, and gives proposals for how the public
sector should work together to strengthen the perspective of a
designed living environment.
The Commission’s proposals and assessments in this chapter
include the following:
• The position of national architect will be created at the National
Property Board of Sweden. The Property Board will be given
special responsibility for developing cooperation over architectural
quality in construction and property management by the state.
• a development fund will be built up to promote a development
of the field of architecture, form and design throughout the
country and to support export-promoting measures.
• the Agency for a Designed Living Environment and the
National Property Board of Sweden will be mandated to provide
guidance and support to the development of architecture, form
and design programmes in state agencies.
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• international exchange in and the Swedish export of
architecture, form and design will be strengthened. The exportpromoting actors should be supported in their efforts to raise
the cultural values and strengthen exports in this field.
• the Agency for a Designed Living Environment, the Swedish
National Heritage Board, Public Art Agency Sweden and the
Swedish National Board of Housing, Building and Planning will
be mandated to develop guidance and provide support for the
development of municipal programmes for architecture, form
and design.
• state funding will be given to the wild card system to increase
diversity and stimulate the architectural and design industry by
giving practitioners at the start-up stage a greater opportunity
to participate in procurements, competitions and innovation
processes.
Greater competency in public procurement (Chapter 9)
A very large proportion of public procurement contracts are in
some way linked to products, services or processes which contain
architecture, form and design. The procuring agencies have a great
responsibility to employ our common funds in the optimal way.
Effective tools and a high level of competency are necessary to
ensure that the correct form of procurement is applied, that the
regulations are interpreted in a relevant manner, that follow-up is
done and that knowledge about the field enables a greater focus on
quality in public procurement.
The proposals and assessments in the chapter include the
following:
• continued and increased support should be given to some
research actors to increase competency in the procurement of
goods and services in the field of architecture, form and design,
and in the innovative building of society based on the
perspective of a designed living environment.
• The National Agency for Public Procurement in cooperation
with the Swedish Association of Local Authorities and Regions
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should develop a quality policy for the municipalities for the
procurement of architecture, form and design.
• The National Agency for Public Procurement should develop
and provide methodological support and guidance for new
forms of procurement which facilitate the focus on quality in
the public procurement of architectural, form and design
services.
• procuring agencies and suppliers will have access to a forum to
enable meetings and create dialogues.
Measures for knowledge, competency and collaboration (Chapter 10)
The population’s involvement and participation is an important
prerequisite for the development and strengthening of this field of
knowledge. Citizen dialogue is a tool for communicating with the
inhabitants. Children and young people should acquire knowledge
about architecture, form and design early on and throughout their
entire schooling. The role of the architect and designer should be
developed through cross-sectoral cooperation. Students of
architecture, form and design programmes at colleges and
universities should be given broader knowledge during their
training. It is also important that decision-makers and procurers of
architecture, form and design in public-sector activities, businesses
and organisations have the knowledge to utilise the possibilities of
this field.
The Commission raises the problem of selection bias in
recruiting students for the educational programmes. Broader
recruitment increases the quality of the education and develops
both the students and the programmes.
The proposals and assessments in the chapter include the
following:
• the qualities of the architecture, form and design educational
programmes should be evaluated from the perspective of
broadened recruitment to promote greater diversity.
• a call should be made for research applications in the field of
building a sustainable society from the perspective of a designed
living environment.
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• continued support for the research networks should be tested in
the forthcoming research bill, as should the possibilities of
establishing a corresponding infrastructure for the applied arts
and crafts.
• the consequences of the introduction of tuition fees for the
form and design educational programmes for students who are
citizens of countries outside the European Economic Area
should be investigated.
Need for changes to the current legislation (Chapter 11)
This chapter describes the current provisions of the Planning and
Building Act, the Road Law, the Railways Act and the
Environmental Code. In conjunction with the adoption of the
Framtidsformer action plan, changes were made to the Planning
and Building Act (1987:10), the Road Law (1971:948) and the
Construction of Railways Act (1995:1649) with the introduction
of the so-called “beauty sections”. These sections enable publicsector procurers to make appropriate demands on aesthetic design
at an early stage of the process. The Commission considers that the
current provisions of the Environmental Code and the Planning
and Building Act complement each other well.
The Commission proposes that:
• no changes be made to the relevant sections of the Road Law,
the Railways Act and the Planning and Building Act, or to new
provisions in the Environmental Code.
• the Government should expand the appropriation for innovative
construction to include all categories of housing construction.
Funds should also be allocated for dissemination and
implementation. Some of the investment subsidies for rental
housing could appropriately be used for this purpose.
• the Agency for a Designed Living Environment should be given a
remit to do a cohesive follow-up of the changes to the relevant
legislation that came into force in 1999 and that was subsequently
altered when legislation in each sector was reviewed.
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Consequences of the proposals (Chapter 12)
The economic consequence of establishing the Agency for a
Designed Living Environment is cost neutral in the long term. The
restructuring itself, however, can lead to costs for work at the
Government Offices and involved authorities. The proposal to
transfer the collections to a state-funded museum will require
making a financial adjustment and reviewing the needs of the
involved activities with regard to their premises.
The Commission’s other proposals has no or only minor
financial consequences in the form of increased costs. The new
position of national architect proposed for the National Property
Board is an unfunded reform which affects the surplus that the
National Property Board repays to the state.
The proposed fund for supporting development measures in
architecture, form and design should be built up gradually and the
financial consequences of the proposal need to be studied more
closely. The Commission proposes that state agencies develop
programmes for architecture, form and design, which can involve a
new cost for those agencies that have not previously worked with
such programmes. Implemented programmes can lead to cost
savings.
In general the proposals involve no direct effect on municipal
self-government through legislation. No significant initial effects
on the national level of employment are predicted.
The Commission’s starting point is an inclusive and democratic
society with equal access to good living environments. This
comprises the foundation of long-term consequences in the form
of the equal distribution to all inhabitants of social welfare benefits,
access to health care, schooling, services, public spaces and digital
services. A consequence of reinforcing this field would be to
increase employment by means of more exports and stronger
corporate development. In the long term the Commission’s
proposals will contribute to increased health, equality, equitable
distribution and democracy in the broad sense and will have
positive consequences for the possibilities of achieving the
integration policy objectives.
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Utredningens uppdrag och
arbete

1.1

Utredningens uppdrag

Den gällande politiken för arkitektur, form och design antogs 1998
genom handlingsprogrammet Framtidsformer. År 2014 beslutade
regeringen att politiken för området ska ses över.
Utredningen Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur,
form och design (Ku 2014:02) har enligt direktivet (dir. 2014:69)
fått i uppdrag att göra en översyn av den nuvarande politiken för
arkitektur, form och design och föreslå en ny politik på området.
Syftet med uppdraget är att stärka arkitekturens, formens och
designens värde och betydelse för individen, livsmiljön och den
hållbara samhällsutvecklingen. Utredaren ska bland annat:
• föreslå hur en ny politik för arkitektur, form och design kan
utformas utifrån en bedömning av områdets framtida utmaningar
och hur arkitektur, form och design kan få ett ökat genomslag
inom berörda samhällsområden,
• beskriva hur en politik för arkitektur, form och design utformats i
några för Sverige relevanta länder och vilka lärdomar som kan
dras för utformningen av en ny svensk politik för området,
• analysera och föreslå insatser för att öka möjligheterna för
berörda aktörer att utveckla samverkan och dialog, och
• analysera de nationella målen för arkitektur-, form- och designpolitiken och vid behov föreslå nya mål.
Utöver det ursprungliga uppdraget ska utredningen enligt tilläggsdirektiv (dir. 2015:24) också analysera och lämna förslag på hur
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arkitektur-, form- och designområdet i högre grad kan präglas av
dialog och delaktighet samt bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2015 i enlighet
med ursprungsdirektivet. Kommittédirektivet återges i sin helhet i
bilaga 1 och tilläggsdirektivet i bilaga 2.

1.2

Arbetssätt och referensgrupper

Utredningens arbete inleddes i maj 2014. Utredaren träffade
aktörer på området och intressenter i utredningsarbetet i juni 2014,
i samband med Almedalsveckan i Visby. Delar av sekretariatet
fanns på plats i augusti 2014 och var fullt bemannat i september
2014.
Utredningens expertgrupp representerar Kultur-, Närings-, Miljöoch energi-, Utbildnings-, Social- och Arbetsmarknadsdepartementen
i Regeringskansliet. Totalt har utredningen haft tio möten med
experterna.
När det gäller andra utredningar och kommittéer har
utredningen samrått med bland andra Museiutredningen 2014/15
(Ku 2014:01), 2014 års Demokratiutredning (Ju 2014:112), Miljömålsberedningen (M 2010:04), Planprocessutredningen (S 2014:07)
och Sverigeförhandlingen (N 2014:04).
Det har varit viktigt för utredningen att bedriva utredningsarbetet i dialog med olika aktörer på ett öppet sätt. Utredningen
har därför haft tre olika referensgrupper och en kommunikation
med omvärlden som har präglats av öppenhet och dialog. En
förteckning över de personer som har utgjort referensgrupperna
redovisas i bilaga 3.
Referensgrupp 1 omfattar ledande personer som på olika sätt
har lång erfarenhet av området, genom att de är verksamma inom
kommuner, högskolor, intresseorganisationer och företag.
Deltagarna i referensgruppen har haft sju möten med utredningen.
Referensgrupp 2 representerar berörda myndigheter och
branschorganisationer. Deltagarna i referensgruppen har träffat
utredningen vid två tillfällen.
Till referensgrupp 3 har vi bjudit in enskilda personer som vi
bedömer har intressanta synpunkter på områdets utveckling och
som på olika sätt deltar i debatten kring det område som
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utredningsarbetet berör. Referensgruppen har träffat utredningen
vid fem tillfällen.
Utredningen har genomfört fyra nationella konferenser som har
varit öppna och kostnadsfria för deltagarna. Konferenserna har
genomförts i Malmö (oktober 2014), Göteborg (november 2014),
Umeå (januari 2015) och Stockholm (januari 2015). Totalt har fler
än 500 personer deltagit i konferenserna, varav i Stockholm 300
personer och 70 personer på var och en av de övriga orterna.
Slutkonferensen i Stockholm filmades och har lagts ut på
utredningens webbplats, gestaltadlivsmiljo.se.
Vi har också samlat berörda högskolor och representanter för
forskning inom arkitektur, form och design.
Utredningen har träffat ett stort antal andra intressenter på eget
initiativ eller på intressenternas inbjudan och medverkat i ett
tjugotal externa konferenser, seminarier och möten i hela landet.
Olika organisationer och enskilda har kontaktat utredaren eller
sekretariatet kring ämnen som rör utredningen och har i vissa fall
lämnat förslag till åtgärder och insatser.
Utredningen har yttrat sig till Kulturdepartementet över
promemorian Inordnande av Statens centrum för arkitektur och
design i Moderna museet – en kraftsamling för konsten, arkitekturen
och formen (Ku2015/01253K).
Utredningen har lagt upp en webbplats, gestaltadlivsmiljo.se, där
bland annat aktuella aktiviteter har redovisats i ett kalendarium.
Utredningen har också ett aktivt instagramkonto, #gestaltadlivsmiljo
som är möjligt för alla att följa.

1.3

Betänkandets disposition

Förutom de inledande allmänna delarna med den särskilde
utredarens förord och en sammanfattning på svenska respektive
engelska, innehåller betänkandet en utvärdering av den gällande
politiken på området (kapitel 2), resonemang kring språket och
begreppen (kapitel 3), en presentation av perspektivet gestaltad
livsmiljö och utmaningarna för området (kapitel 4), en redovisning
av lärdomar från andra länder (kapitel 5), förslag till nya nationella
mål för arkitektur-, form- och designpolitiken (kapitel 6), förslag
till en ny myndighet (kapitel 7), beskrivning av det offentliga och
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förslag till insatser i en ny politik (kapitel 8), resonemang och
förslag kring höjd kompetens inom offentlig upphandling (kapitel
9), förslag till insatser vad gäller kunskap, kompetens och
samverkan (kapitel 10), en diskussion om behovet av förändringar
av gällande lagstiftning (kapitel 11) och slutligen konsekvenser av
förslagen (kapitel 12) samt bilagor.
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Politiken för arkitektur, form och
design sedan Framtidsformer

2.1

Utredningens uppdrag

Utredningen ska analysera och beskriva hur arkitektur-, form- och
designområdet har utvecklats och vilka resultat de offentliga
insatserna på området har gett sedan det nuvarande handlingsprogrammet Framtidsformer trädde i kraft 1998.

2.2

Mål och innehåll i handlingsprogrammet
Framtidsformer

I propositionen Kulturpolitik (1996/97:3) bedömde regeringen att
ett handlingsprogram och mål för arkitektur och formgivning
skulle tas fram. Kulturutskottet delade regeringens bedömning när
det gällde mål och åtgärder och efter riksdagens behandling av
propositionen tillsatte regeringen en arbetsgrupp med uppgift att
bland annat utarbeta förslag till ett handlingsprogram (bet.
1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129). I arbetsgruppen ingick
representanter för Kultur-, Utrikes-, Kommunikations-, Finans-,
Utbildnings-, Inrikes-, Närings- och handels- samt Miljödepartementen. År 1998 beslutade riksdagen om Framtidsformer,
ett handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design (prop.
1997/98:117, bet. 1997/98:KrU14, rskr. 1997/98:225). Riksdagen
ställde sig positiv till att området arkitektur, formgivning och
design skulle behandlas som en del av kulturpolitiken och beslutade
att efter vissa formella ändringar anta föreslagna förändringar i
väglagen (1971:948), plan- och bygglagen (1987:10) och lagen
(1995:1649) om byggande av järnväg.
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Sex nationella mål för statens engagemang i arkitektur,
formgivning och design formulerades i Framtidsformer:
• Arkitektur, formgivning och design ska ges goda förutsättningar
för sin utveckling.
• Kvalitet och skönhetsaspekter ska inte underställas kortsiktiga
ekonomiska överväganden.
• Kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer ska tas
till vara och förstärkas.
• Intresset för hög kvalitet inom arkitektur, formgivning, design
och offentlig miljö ska stärkas och breddas.
• Offentligt och offentligt understött byggande, inredande och
upphandlande ska på ett föredömligt sätt behandla kvalitetsfrågor.
• Svensk arkitektur, formgivning och design ska utvecklas i ett
fruktbart internationellt samarbete.
I propositionen beskrivs ett brett område med stora möjligheter.
Arkitektur, form och design beskrivs som en del av kulturen och
omfattar stadsbyggnadskonst, landskapsarkitektur, byggnadskonst,
inredning och utformning av föremål. Bebyggelse, byggnader och
föremål utformas för att användas. Kvalitativ arkitektur, form och
design ska möta våra behov och vägleda brukaren i användningen
av miljön eller produkten.
Enligt propositionen har god arkitektur, form och design lång
livslängd, bygger på en hög social medvetenhet och genomförs med
”insikt om människors behov av en god livsmiljö och vilja att vara
med och påverka den”. Sammanvägningen av ”funktion,
brukbarhet, hushållning med naturresurser, god gestaltning, för
ändamålet anpassad teknik och kostnadseffektivitet” resulterar i
god arkitektur, formgivning och design. Estetik kopplas till den
fysiska gestaltningen, den estetiska utformningen påvisar objektets
egenskaper, om hur det är konstruerat och hur det fungerar.
I propositionen beskrivs vidare hur hög kvalitet i den estetiska
utformningen ökar livslängden och bruksvärdet. För hållbarheten i
den byggda miljön är drift- och underhållsaspekterna viktiga. Ny
bebyggelse ska förhålla sig till den befintliga och samspelet mellan
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det nya och det gamla i omgivningen understryks. Att bevara och
förvalta det byggda kulturarvet är därför av vikt men utesluter inte
nyskapande.
Vackra och välfungerade produkter har enligt propositionen en
beständighet och bidrar på så sätt till en bättre resurshushållning.
Näringslivet kan stärkas genom en ökad användning av form och
design. Företag med en välutvecklad designanvändning har lättare
att klara sig i den internationella konkurrensen. Design kan
användas för användarorientering och metodutveckling som gör
det möjligt att anpassa miljöer och produkter till olika gruppers
behov. Härigenom öppnas möjligheter för en bättre produktutvecklingsprocess, för att identifiera potentiella marknader och
stärka företagens profil. Formgivare och designer ska därför redan i
sin utbildning få kunskaper i ekonomi och marknadsföring.
Den offentliga sektorn ska vara förebildlig och visa goda
exempel. I propositionen pekas på att myndigheter som bygger och
förvaltar ska ha program för hur de arkitektoniska och gestaltningsmässiga aspekterna kan främjas. En offentlig debatt om hur
arkitektur, form och design påverkar människornas vardagsliv kan
inverka positivt i kvalitetsarbetet. Dialogen ska involvera stat,
kommun, landsting, utbildningsväsende, folkbildning, näringsliv,
medier och enskilda.
Förebildligheten innebär i propositionen att utövare och andra
aktörer inom området måste ha kunskap om kvalitet och intresse
för att åstadkomma den. För att de estetiska värdena ska få större
genomslag i samhället måste även andra yrkesområden få
kännedom om arkitektur, form och design. Samverkan mellan olika
utbildningar bör därför intensifieras. Kunskapsutvecklingen är inte
enbart nationell utan påverkas också av vad som sker utomlands.
Svensk arkitektur, form och design ska kunna påverkas av
internationella impulser för att vidareutvecklas.

2.3

Insatser efter Framtidsformer

Regeringen lämnade 2003 en skrivelse (skr. 2002/03:129) till
riksdagen om hur arbetet med arkitektur, form och design hade
bedrivits sedan mitten av 1990–talet. I skrivelsen redovisades en
bedömning av insatserna och inriktningen på det fortsatta arbetet.
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Regeringen konstaterade att en positiv utveckling hade ägt rum
inom området efter införandet av de nationella arkitektur- och
formpolitiska målen 1998 samt efter riksdagsbeslutet om
handlingsprogrammet Framtidsformer.
Framtidsformer ledde till en stor mängd insatser där en viktig
punkt handlade om det offentliga som förebildligt i att beställa och
förvalta kvalitativ arkitektur och design. Detta kom främst till
uttryck inom statliga myndigheter och kommuner som genomförde insatser inom området. Nedan beskrivs några av de insatser
som genomfördes under åren efter det att Framtidsformer hade
antagits.
Statens fastighetsverk fick i uppdrag att initiera ett samarbete
och erfarenhetsutbyte mellan de fastighetsförvaltande myndigheterna Statens fastighetsverk, Fortifikationsverket, Vägverket,
Banverket och Luftfartsverket. Uppdraget ledde till att Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare bildades 2001.
Samverkansforum är inriktat på att statligt byggande och förvaltning ska vara ett statligt föredöme när det gäller effektivisering av
resurser och kompetensutveckling. I dag ingår Statens Fastighetsverk,
Fortifikationsverket, Riksantikvarieämbetet, Riksdagsförvaltningen,
Naturvårdsverket, Riksbanken, Sjöfartsverket, Svenska Kraftnät och
Trafikverket i Samverkansforum. Samarbetet bygger på erfarenhetsåterföring och rör allt från teknikutveckling och upphandling
till arkitektur och hållbar utveckling.
I Framtidsformer framhålls statliga myndigheters förebildlighet
i att införa kvalitetsprogram. Vägverket fick redan 1997 regeringens
uppdrag att i en lägesrapport redovisa hur arbetet med
arkitektoniska kvalitetsfrågor bedrevs. Det resulterade i skriften
Vackrare väg – arkitektoniska kvalitetsfrågor i väghållningen. 1 Efter
Framtidsformer fick en rad myndigheter, bland annat Banverket,
Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Vägverket regeringens uppdrag
att ta fram kvalitetsprogram, med ett positivt resultat.
Fortifikationsverket inrättade under 2002 tjänsten chefsarkitekt
och hade redan tidigare, 1998, instiftat ett arkitekturpris. Hos
Banverket skrevs gestaltning och estetik in i en handbok om
planeringsprocessen. Luftfartsverket pekade på arkitekturens vikt
för ”imageskapande hos kunder” och tog därför fram ett kvalitets1

Vägverkets publikation 1997:88.
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program för sin verksamhet. Inom ramen för detta program
tillsatte Luftfartsverket ett råd för arkitektur och form.
I Framtidsformer togs vidare initiativ till att skapa
kvalitetsprogram för Regeringskansliets egna lokaler. Som ett
resultat av det publicerades policyn Information för politiker i
Regeringskansliet för inredning av Regeringskansliets offentliga rum i
oktober 2002.
År 2001 grundades föreningen Rådet för byggkvalitet (BQR),
med syfte att få bygg- och fastighetsbranschen att satsa på hög
kvalitet i Sveriges byggda miljöer, till exempel bostäder, vägar,
skolor, kontor och andra offentliga byggnader. BQR var ett
resultat av regeringens uppdrag till Banverket, Statens fastighetsverk, Fortifikationsverket, Luftfartsverket och Vägverket att verka
för ett mer systematiskt kvalitetsarbete på byggområdet och i
förvaltningen av byggnadsverk. År 2010 gick BQR och
Byggsektorns Innovationscentrum ihop och bildade IQ Samhällsbyggnad som ska vara nod och katalysator för forskning,
innovation och kvalitetsutveckling inom samhällsbyggande.
Ett annat exempel på initiativ för kvalitetsarbete inom
byggområdet är regeringens tillsättning av Byggkommissionen (dir.
2002:24) Kommissionens uppdrag var att föreslå åtgärder som
främjar konkurrensen och motverkar konkurrensbegränsande
beteenden samt användning av svart arbetskraft och kartellbildning
inom bygg- och anläggningssektorn. Resultatet av kommissionens
arbete redovisades 2002 i betänkandet Skärpning gubbar! Om
konkurrensen, kvaliteten, kostnaderna och kompetensen i byggsektorn
(SOU 2002:115). I en uppföljning av betänkandet som Statskontoret
publicerade 2009, Sega gubbar? En uppföljning av Byggkommissionens
betänkande, (2009:6), är det dock tydligt att många av problemen
inom byggindustrin kvarstår. I uppföljningen beskrivs att
Byggkommissionens förslag inte har lett till någon varaktig eller
genomgripande förändring av sektorns arbetssätt eller attityder.
Statskontoret konstaterar också att antalet byggfel under den
gångna perioden inte ser ut att ha minskat.
I Framtidsformer pekas på vikten av att ta hand om det
befintliga och att vårda kulturhistoriska värden. Statens fastighetsverk,
i samarbete med dåvarande Arkitekturmuseet, Boverket och
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Riksantikvarieämbetet, gavs i uppdrag att ta fram en handledning,
Hur bra hus blir till och förvaltas. 2 Här beskrivs hur en byggherre
ska agera för att uppnå hög arkitektonisk kvalitet vid ombyggnad,
nybyggnad och förvaltning. Bokens målgrupp är såväl den statliga
sektorn som den del av näringslivet som arbetar med fastighetsförvaltning och byggande. Fastighetverket hade sedan tidigare
inrättat Helgopriset för att premiera det bästa arkitektoniska
tillägget till kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
Under åren 1999–2001 tillfördes Riksantikvarieämbetet
särskilda medel om totalt 24 miljoner kronor för att tillsammans
med länsstyrelserna i Stockholm, Göteborg och Malmö genomföra
projektet Storstadens arkitektur och kulturmiljö. Arbetet har därefter
integrerats i Riksantikvarieämbetets ordinarie verksamhet.
Förebildligheten var också i fokus på lokal nivå där landets
kommuner skulle verka för ”en estetisk tilltalande stads- och
landskapsmiljö” och uppmanades att skapa lokala kvalitetsprogram
för arkitektur. Även länsstyrelserna fick i regleringsbreven för
budgetåren 2000 och 2001 i uppdrag att medverka till en utveckling
där arkitektoniska kvaliteter prioriteras.
Internationalisering var en viktig punkt i Framtidsformer.
Konstnärsnämnden genomförde mellan åren 2003 och 2006
projektet Craft in Dialogue inom IASPIS, Bildkonstnärsfondens
internationella program. Med en budget på sammanlagt
7,2 miljoner kronor genomfördes seminarier och föreläsningar,
workshops, publikationer, utställningar och möten för att utveckla
konsthantverkarnas internationella kontakter.
Ett flertal tillgänglighetssatsningar har genomförts sedan
Framtidsformer.
Dåvarande
Neurologiskt
Handikappades
Riksförbund (NHR), genomförde med medel från Allmänna
arvsfonden ett treårigt utbildningsprojekt med start 2003,
Universal Design i Sverige. Ytterligare ett projekt, Design för
Alla.se, inleddes 2005 med 11,4 miljoner kronor i bidrag från
Allmänna arvsfonden. Bakom projektet stod Stiftelsen Svensk
Industridesign (SVID), dåvarande Handisam och Handikappförbunden (HSO).

2

Mikael Bergquist, (red), Statens fastighetsverk, 2000.
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Design för näringslivets utveckling
I Framtidsformer konstateras att det svenska näringslivet i större
utsträckning bör använda formgivning och design för att stärka sin
konkurrenskraft. Föreningen Svensk Form och SVID lämnade
2002 ett förslag på ett nationellt designprogram, Sverige ger
omtanken form. Bakom programmet stod också Svenskt Näringsliv,
LO, Nutek, Vinnova, Interaktiva Institutet, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och gruppen Framtid för svensk
industri. I februari 2003 beviljade regeringen SVID ett bidrag om
20 miljoner kronor till delfinansiering av ett nationellt program
som fick namnet Design som utvecklingskraft för näringsliv och
offentlig verksamhet. Det nationella programmet pågick under tre år
med en sammanlagd budget på 60 miljoner kronor. I utvärderingen
konstaterades att satsningen hade varit framgångsrik för
näringslivsutvecklingen samt att den hade resulterat i jobbskapande
och verkat positivt på de medverkande företagens omsättning. 3
Arkitekturåret 2001 och Designåret 2005
Kunskapsuppbyggnad hos områdets berörda aktörer är en
grundläggande förutsättning för utveckling enligt Framtidsformer.
För att öka kunskapsspridningen om god arkitektur, formgivning
och design organiserades 2001 Arkitekturåret och Arkitekturmuseet fick medel för att stärka den offentliga debatten. Under
ledning av Arkitekturmuseet fick 44 myndigheter i uppdrag att
genomföra aktiviteter under året. Dessutom inbjöds landets alla
kommuner, landsting och länsstyrelser, samt ytterligare cirka 125
andra myndigheter, bolag och stiftelser att medverka.
I samband med Arkitekturåret tog Kulturdepartementet fram en
informationsskrift som baserades på Framtidsformers innehåll och
syftade till att skapa en bredare kännedom om handlingsprogrammet. 4 Informationsskriften hade stor betydelse för att
sprida kunskapen om Framtidsformer.

3

Design som utvecklingskraft I & II, 2006, professor Ulla Johansson.
Framtidsformer: Sveriges handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design, 2001,
Kulturdepartementet.
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Propositionen vidareutvecklades i skriften med argumentation
för vikten av arkitektur, form och design. Kulturdepartementet
understryker i skriften att kunskaper om arkitektur, form och
design är en demokratifråga. Estetiska dimensioner finns i allt vi
skapar oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Här pekas på
skönhet som ett hållbarhetsverktyg och ett grundläggande värde
som talar till våra sinnen. Omsorgsfullt utformade föremål och
byggnader har en längre hållbarhet. Skriften illustreras av ett
bildmaterial där majoriteten av objekten är samtida med
programmet. Bilderna visar kvalitativ arkitektur, form och design
som är funktionell, anpassad till brukarna och vägleder dem i hur
miljön eller produkten ska användas.
Fyra år efter Arkitekturåret genomfördes kampanjen Designåret
2005, som en del av den treåriga satsningen Design som utvecklingskraft för näringsliv och offentlig verksamhet. Sammanlagt 150
myndigheter, stiftelser och bolag fick i uppdrag av regeringen att
medverka i Designåret med målet att så många som möjligt skulle
utveckla sin användning av, intresse för och kunskap om design.
Svensk Form hade uppdraget att genomföra kampanjen.
Det går att konstatera att båda temaåren genomfördes med en
omfattande kommunikationsinsats och var ambitiösa kraftsamlingar
för sina områden. Insatser som initierades under Arkitekturåret
och Designåret ledde till ett stort antal utvecklingsprojekt som i
flera fall fick lång verkningskraft.
Rådet för arkitektur, form och design
Regeringen beslutade 2004 att tillsätta Rådet för arkitektur, form
och design (dir. 2004:24). Rådets huvuduppgift var att driva på
arbetet med arkitektur, form och design utifrån målen i handlingsprogrammet Framtidsformer.
Rådets omfattande uppdrag utgick från att bredda och stärka
intresset för arkitektur, form och design samt att fördjupa
kunskapen inom området genom opinions- och kunskapsbildning.
Viktiga frågor i uppdraget var kvalitet vid offentlig upphandling,
offentliga byggherrars roll och att analysera kommunernas
arkitektur- och planeringskompetens. Rådet skulle också se på
formgivningens betydelse för bland annat ändamålsenliga arbets-
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platser, vardagslivets behov och gemensamma miljöer ur ett
medborgar- och brukarperspektiv, samt offentliga inomhus- och
utomhusmiljöer för barn och ungdomar. I uppdraget ingick också
att följa design- och arkitektutbildningarnas inriktning, samt att
förmedla den internationella forskningen och debatten på området.
Rådet för arkitektur, form och design gjorde ett viktigt arbete
genom att det med noggranna genomlysningar av många olika
frågor kontinuerligt bidrog till en fördjupad diskussion på området.
Analyserna rörde allt från hemslöjden, design-för alla-perspektivet
och offentlig upphandling till skolbyggnaders utformning och
förslag till ett nytt nationellt formmuseum.
Rådet för arkitektur, form och design avvecklades 2008 och
rådets uppgifter överfördes 2009 till dåvarande Arkitekturmuseet.
Mötesplatser för arkitektur, form och design
Debattforum och utställningar var viktiga i Framtidsformers
bedömningar och behovet av att skapa mötesplatser framhölls särskilt.
Arkitekturmuseet flyttade till nya lokaler på Skeppsholmen i
Stockholm 1997 och i Framtidsformer ansågs att museet hade en
stor betydelse som mötesplats för såväl allmänhet som yrkesfolk
inom arkitektur och samhällsplanering. När Framtidsformer antogs
beslutade regeringen om ett tidsbegränsat nationellt uppdrag
mellan 1999 och 2001 till Svensk Form, ett uppdrag som därefter
permanentades. En viktig uppgift var nationella och internationella
utställningar som skulle bidra till att föra ut kunskap och
information om formgivning och design, ur ett historiskt och
samtida perspektiv. Samtidigt fick Röhsska museet i Göteborg ett
nationellt nätverksansvar inom området konsthantverk och design.
I februari 1999 tillsatte regeringen en särskild utredning, Formoch designutredningen (dir. 1999:9) i syfte att utveckla och stärka
statens ansvar på form- och designområdet. I delbetänkandet
Mötesplats för form och design (SOU 1999:123) framhölls behovet
av att etablera en institution, alternativt att ge en befintlig
institution ett särskilt ansvar för att prioritera, initiera och
samordna insatser i syfte att förverkliga de övergripande form- och
designmålen. Betänkandets slutsats kan ses som en i en lång rad av
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förslag och önskemål om skapa en samlingspunkt för form och
design.
Som en följd av delbetänkandet Mötesplats för form och design
inrättades således en mötesplats för form och design i Stockholm
under 2002 med Svensk Form som ansvarig. Fem miljoner kronor
anvisades för att inrätta mötesplatsen. Avsikten var att åstadkomma
ett utställnings- och kunskapscentrum inom form- och
designområdet.
Det gjordes dock nya försök att etablera en samlande plats för
arkitektur, form och design i och med att Arkitekturmuseet 2009
fick i uppdrag att främja och förmedla kunskap om arkitekturens,
formens och designens betydelse i samhället. Från 2010 fick
museet dessutom mötesplatsuppdraget för form och design och
fick nya anslagsmedel för att genomföra dessa uppgifter. Det tidigare
uppdraget som statligt centralmuseum för arkitekturområdet
kvarstod.
För att på ett bättre sätt reflektera det utvidgade uppdraget
beslutade regeringen att Arkitekturmuseet från den 1 maj 2013
skulle byta namn till Statens centrum för arkitektur och design
(Arkdes). Även om vissa betoningar av uppdraget gjordes i den nya
instruktionen kvarstod myndighetens uppdrag i huvudsak som
tidigare. Arkdes skulle verka som en statlig arena för att belysa
vikten av arkitektur, form och design i människors liv och i ett
framtida hållbart samhälle.
Utbildning
I Framtidsformer framhålls vikten av utbildningar och att designoch arkitekturämnet i högskolan ska utvärderas. I en utvärdering av
arkitekturutbildningen från 1999 konstaterade Högskoleverket,
som en direkt följd av Framtidsformers mål om god arkitektur, att
en förstärkning av vad som bedöms som arkitekturämnets kärna
måste ske. 5 I rapporten beskriver Högskoleverket vikten av
”konceptuellt tänkande, idéutveckling och betoning av arkitektur
som ett konstnärligt uttryck för det moderna svenska samhället”.

5

Högskoleverkets rapportserie 1999:8 R.

50

SOU 2015:88

Politiken för arkitektur, form och design sedan Framtidsformer

Högskoleverket vill också profilera de enskilda utbildningarna
för att därmed uppnå en breddning av det nationella utbudet. I
rapporten föreslås att kraven för arkitektexamen i högskoleförordningens examensordning ändras för att bättre reflektera de
förändringar som arkitektrollen har genomgått. Förändringen
innebär en ”betoning av en helhetssyn, förvaltning och förnyelse av
bebyggelse och byggnader samt krav på långsiktig och ekologisk
hållbarhet, kvalitet och skönhet”.
I Högskoleverkets rapport Designutbildningar i Sverige –
kartläggning (rapport 2000:11) gjordes en omfattande genomgång
av designutbildningarna och här konstateras att:
Många lärare är fast i en pedagogik som grundar sig på modernismens
’form följer funktionen’. Sedan modernismen inte längre är en ledande
grund för design har det uppstått ett tomrum vad gäller formspråk.
Utvecklingen generellt sett går mot en mer mångfacetterad design,
med nya tekniska verktyg, t.ex. informationsteknologin, nya material,
och därmed både möjligheter och komplexa krav för de olika
designdisciplinerna.

Designområdet befann sig i en brytningstid som utbildningarna i
viss mån hade svårt att finna sig till rätta i.
Behovet av vidgade perspektiv i utbildningarna uttrycks också i
Framtidsformer, i synnerhet en djupare förståelse av ekonomi. Som
ett resultat av det tillsattes en professur i Design Management på
Högskolan för design och konsthantverk (HDK) vid Göteborgs
universitet genom finansiering från Torsten och Wanja Söderbergs
stiftelse. Ett annat exempel är SSES, Stockholm School of
Entrepreneurship, som är ett samarbete mellan Kungliga Tekniska
högskolan (KTH), Handelshögskolan i Stockholm, Karolinska
institutet, Stockholms universitet och Konstfack. Genom
donationer från Familjen Erling-Perssons Stiftelse 1998 och 2002
kunde samarbetet mellan skolorna formaliseras och de erbjuder i
dag en lång rad kurser.

2.4

Analys av Framtidsformer

Det går att konstatera att bedömningen som gjordes i propositionen
Kulturpolitik (1996/97:3) om att ett handlingsprogram med mål för
arkitektur och formgivning skulle tas fram var riktig. Ett stort antal
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aktiviteter initierades och genomfördes som en följd av
Framtidsformer och ambitionen att anlägga ett samlat perspektiv
på arkitektur, form och design inom kulturpolitiken gav stor
utdelning. Den politiska viljan att samla området och göra breda
insatser var en kraftsamling för utvecklingen av arkitektur, form
och design. Långsiktiga verksamhetsplaner där området stod i
fokus fick betydelse i delar av samhället och utvecklades inom
framför allt myndigheter och statliga företag.
En kartläggning av insatser efter Framtidsformer visar att
aktiviteten var hög under åren som följde. De uppdrag och
riktlinjer som gavs till myndigheter öppnade för en utveckling där
arkitektur, form och design kunde bli en del av verksamheter som
tidigare inte hade arbetat med dessa aspekter. Med initiativ till
myndighetsuppdrag och kampanjer påbörjades en viktig läroprocess där medvetenheten om arkitektur, form och design
stärktes. Insatserna blev i flera fall en permanent del av verksamheterna vilket visar att området innebar en faktisk möjlighet för
myndigheterna.
Genom att samla området arkitektur, form och design bildades
en möjlighet till att överbrygga ”stuprör” som formas av kunskapsområdet och enskilda myndigheters verksamheter. Det är en
positiv erfarenhet som kan användas i den framtida utvecklingen
för området.
Det är dock märkbart att insatsernas storlek och frekvens avtar.
I möten och diskussioner under utredningsprocessen har utredningen
också uppfattat att dagens kunskap om handlingsprogrammet i vidare
kretsar är begränsad. I de nationella konferenser som utredningen
har arrangerat hade endast en liten del av deltagarna kännedom om
Framtidsformer. Det pekar bland annat på svårigheten i att
upprätthålla engagemang inom statliga och kommunala verksamheter och i andra delar av samhället. Det påvisar också behovet av
kontinuerliga uppföljningar av ett politiskt handlingsprogram med
det breda perspektiv på arkitektur, form och design som Framtidsformer hade.
Utredningen ser att övergripande förändringar i samhället har
medfört att området arkitektur, form och design har utvidgats
sedan tiden då Framtidsformer formulerades. Som ett exempel kan
nämnas att man i Framtidsformer resonerar kring globalisering i en
relativt snäv bemärkelse och att diskussionen kring globalisering
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främst handlar om att inhämta lärdomar från andra länder och att
använda arkitektur, form och design för att möta den
internationella konkurrensen.
Sedan slutet av 1990–talet har dock förståelsen för globaliseringens
fysiska, kulturella, miljömässiga och sociala konsekvenser fördjupats.
Förutsättningarna för och möjligheterna till produktion, konsumtion
och kommunikation har dramatiskt förändrats, främst genom
omfattande teknikutveckling. Ett ökat resande och en tilltagande
migration har bidragit till en medvetenhet om och behovet av en
kulturell mångfald. Forskning och klimatets faktiska förändringar
har gjort oss mer medvetna om naturens villkor och begränsningar
och om att utvecklingen måste ske på ett hållbart sätt. Såväl
klimathotet som hotet mot den biologiska mångfalden beskrivs av
regeringen som de viktigaste utmaningarna. Miljömålssystemet har
utvecklats och ett flertal miljökvalitetsmål berör området
arkitektur, form och design. Globaliseringen har också medfört att
etiska dimensioner nu beaktas i högre grad i internationaliseringen.
I FN:s The Sustainable Development Goals formuleras mål för att
skapa rättvisa förutsättningar för människor och för att minska
ojämlikheten inom och mellan länder. Utvecklingen reflekterar att
social hållbarhet har blivit en allt mer betydelsefull del av den
hållbara utvecklingen.
Ett annat exempel på hur perspektivet har förändrats är en
förskjutning från Framtidsformers utpräglade miljö-, produkt- och
objektperspektiv, som fortfarande är relevant, till en större
medvetenhet om den utmaningsdrivna processen och resultatens
värde. I dag är gestaltande av processer och plattformar för ett
gemensamt skapande en viktig del av en mer deltagarorienterad
utövning av arkitektur, form och design. I det utvidgade
processperspektivet används arkitektur, form och design inte bara i
syftet att skapa för samhällets invånare utan tillsammans med dem.
Utredningen ser en potential till ett ännu mer aktivt arkitektur-,
form- och designområde med ett starkt och långsiktigt samhällsoch hållbarhetsfokus. Därför måste politiken för arkitektur, form
och design vara aktuell och ständigt stå i relation till samhällets
utmaningar. Detta resonemang utvecklas i kapitel 4.
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3

Språket och begreppen

3.1

Utredningens uppdrag

Utredningen ska analysera och lämna förslag till hur ett arbete med
kommunikation om och främjande av arkitektur, form och design
kan utvecklas med avseende på begreppsanvändning och språkbruk,
så att frågornas ställning stärks hos och uppfattas som angelägna av
beslutsfattare och medborgare.

3.2

En gemensam förståelse

En gemensam föreställning om vad begreppen arkitektur, form och
design står för är en förutsättning för att skapa samverkan och
kommunikation mellan de olika aktörer som yrkesmässigt eller
som invånare berörs av området. Innebörden i begreppen och
förståelse för vad arkitektur, form och design gör är utgångspunkten
för en djupare diskussion om vilka värden som ska vägleda aktuella
processer och vilka medel som kan användas. Alltför skilda tolkningar
av områdets innebörd kan vara till nackdel både för arbetet med
arkitektur, form och design, och även för en politik som syftar till
att stärka frågornas ställning för såväl den enskilda invånaren som
för samhället i stort. I det gemensamma skapas också en möjlighet
att samla olika utövare och intressenter.
Genomgången i detta kapitel tar sin utgångspunkt i
Framtidsformers redogörelse för arkitektur, form och design. Där
har arkitektur, form och design en bred betydelse och omfattar
byggnader och byggnadsdelar, möbler och inredningar, industriell
och grafisk design, formgivning och konsthantverk, stadsbyggnad,
landskap, parker och trädgårdar samt utformning av vägar, järnvägar och andra anläggningar.

55

Språket och begreppen

SOU 2015:88

Utredningen ger exempel på vad området gör och var det tar
plats. Beskrivningen visar på områdets bredd och på hur arkitektur,
form och design på olika sätt formar samhället och den enskilda
invånarens vardag. Det är en spännvidd som skapar många
möjligheter för hur arkitektur, form och design kan bidra till att
lösa och diskutera samhällets utmaningar.

3.3

Arkitektur

I Nationalencyklopedins ordbok definieras arkitektur som
”samspelet mellan tekniska och konstnärliga faktorer”. Det är en
”konkret konstnärlig och teknisk utformning av en byggnad”.
Byggnadskonst används som en synonym till arkitektur. I NE:s
uppslagsverk utvecklas definitionen till att arkitektur i en
vidsträckt betydelse berör ”allt mänskligt byggande” med tillägget
”i avgränsad mening byggnader av särskild dignitet eller konstnärlig
ambition”. Arkitekturen ”förenar oåtskiljbart en praktisk,
konstruktiv och funktionell sida med en estetisk, harmonisk och
symbolisk”. Det handlar om att ”skapa rumslig orientering och
ordning, att ge identitet och minnesrikedom åt platser och att
förmedla erfarenheter och ideal”.
I Framtidsformer betraktas byggnadskonst som en samverkan
mellan treenigheten konstnärligt uttryck, funktion och hållbarhet.
Det är en konstart som formas i gränssnittet mellan beställarens
önskningar och brukarens behov. Byggnader ska ”anpassas till
människornas behov och genom sin form vägleda oss i användningen”.
En byggnad eller en byggd miljö är enligt beskrivningen i
Framtidsformer aldrig enskilda företeelser utan verkar i ett
sammanhang som formas av den omgivande platsen. Den befintliga
miljön och bebyggelsen ska tas tillvara och utgöra en utgångspunkt
för de tillägg som ska göras. Att behålla och utveckla befintliga
miljöers kvaliteter beskrivs som lika viktigt som kreativt
nyskapande och där finns också en långsiktig resurshushållning.
Arkitekturen är en praktisk och konstnärlig organisering av
stadens och livsmiljöns rum och struktur. Utredningen menar att
arkitektur kan skapa en harmonisk och väl fungerande helhet av
byggnader, utemiljöer och mellanrum, en helhet som ska vara till
för många människor och hålla länge. Hänsyn ska tas till befintliga
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värden och behov av utveckling. Grönområden, parker och
landskapens utformning är en viktig aspekt av arkitekturen, som på
detta sätt har en sammankopplande och överbryggande funktion.
Det är här människor rör sig och möts. Arkitekturens värde formas
därför i relation till de kulturella och sociala sammanhang där den
verkar.
Att forma en stad eller ett landskap, eller att bygga ett hus, ska
därför ses som en platsspecifik verksamhet där varje plats har unika
villkor som sätter ramarna för utformningen. Villkoren utgår från
sociala förutsättningar, från de invånare som bor på platsen, den
befintliga bebyggelsen, de rumsliga sambanden, infrastruktur för
resor, transporter och samhällsservice, samt från grönområdenas
värden och utbredning. Det gemensamma rummets stråk, kopplingar
och mötesplatser ger ramar för hur samhällets resurser, mobilitet
och system hanteras. Genom detta skapas attraktivitet och en
fysisk upplevelse av staden som ger bättre förutsättningar för
gemensamhet, delaktighet och integration.
Utredningen vill peka på att den sinnliga uppfattningen av den
byggda och anlagda miljön utgår från ett komplext möte som
verkar på olika sätt. Arkitekturens uttryck skapar dels ett direkt
och omedelbart möte, med en sinnlig upplevelse av skala,
rumslighet och material, dels förmedlar den ett långsiktigt
perspektiv där hållbarheten och upplevelsens kvaliteter kan mätas
över tid.
Synen på arkitektur ska inte begränsas till att vara en del av
bygg- eller planeringsprocessen, som man kan välja bort eller lägga
till. Den är i sig en process som proaktivt utforskar och
experimenterar kring de förutsättningar som ges. Olika intressen,
funktioner, behov och önskningar vägs samman till en helhet där
hänsyn tas till såväl det kortsiktiga perspektivet, som till en
långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Arkitektur kan vara en metod för samskapande utifrån en
gemensam bild av vad samhället faktiskt vill bygga och planera. Det
som formas, oavsett om det är städer, byggnader eller landskap, ska
spegla de värden vi vill ska råda i samhället. I det offentliga rummet
finns därför en väsentlig grund för att befästa demokratiska
värderingar.
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Form

Form är ett brett och mångtydigt begrepp och därmed
svårdefinierat. I ordböckerna finns det flera definitioner av form.
Enligt Nationalencyklopedin är form allt från en gjutform till ett
”fysiskt tillstånd med avseende på prestationsförmåga”. Form
handlar här både om fysiska gestalters yttre form och om att forma
beteenden. Att forma behöver inte vara kopplat till en viss praktik.
Begreppet formgivning förekommer i sammanhang som beskriver
utövande av konstnärlig fysisk gestaltning. I handlingsprogrammet
Framtidsformer används formgivning som ”det handgripliga
formandet av produkter där materialkunskapen spelar stor roll”.
Här kan form tolkas som formgivning av fysiska föremål, ett
gestaltande av en produkts yttre form.
Form kan användas som ett heltäckande begrepp som ska
omfatta såväl design och arkitektur som konsthantverk och slöjd.
Ett exempel är Konstnärsnämndens kategori ”formkonstnärer”
som avser verksamma inom konsthantverk, mode, design och
arkitektur.
Utövarna inom området har inte heller några regler att förhålla
sig till i sin titulering. I dag kallar sig en utövare inom form- och
designområdet för grafisk formgivare medan en annan kallar sig
grafisk designer eller visuell kommunikatör. Möbelformgivare kan
kalla sig designer eller arkitekter.
Skillnaderna i begreppsförståelsen för form, design och
konsthantverk kan delvis härledas till samhällets utveckling i stort,
förändringar inom området och en internationalisering. I Mötesplats
för form och design (SOU 1999:123) påtalas hur yrkesrollerna bidrar
till att förändra begreppen, i det här fallet när det gäller grafisk
form. ”På 1960–talet började gränserna suddas ut mellan bok- och
reklamformgivarens arbeten och därmed blev just grafisk designer
en allt vanligare yrkesbeteckning och grafisk design den definition
som beskriver området. Men fortfarande talas om grafisk
formgivning och grafiska formgivare”.
Inslag av andra begreppsanvändningar gör formbegreppet än
mer svårbestämd. Bokformgivning, som nämns i delbetänkandet
Mötesplats för form och design, har under benämningen bokkonst
varit en del av begreppet konstindustri som har haft en stark
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institutionell förankring i formmuseernas sortering av sina
samlingar och designhistoriska översiktsverk.
I Nationalencyklopedins uppslagsverk är konstindustri ”konstnärligt formgivna bruks- och prydnadsföremål, framställda som
hantverk eller med maskinella hjälpmedel”. Begreppet är i detta
exempel synonymt med konsthantverk, ett begrepp som har
beröringspunkter med slöjd och hantverk och som tas upp i
avsnittet nedan.
3.4.1

Konsthantverk, slöjd och hantverk

Konsthantverk kan delvis beskrivas med hjälp av Nationalencyklopedins definition av konsthantverk och konstindustri. En
konstnärlig framställning av bruks- eller prydnadsföremål utgör en
del av konsthantverket och har format en småskalig och kreativ
produktion med en omfattande materialkunskap. Konsthantverk är
i dag också ett konstnärligt undersökande där utövarna genom
görande och material utforskar samtiden och prövar normer.
Sedan slutet av 1990–talet har konsthantverket i allt högre grad
utvecklat en egen identitet. I dag finns ämnet konsthantverk på
både Högskolan för design och konsthantverk (HDK) vid
Göteborgs universitet och på Konstfack.
Småskaliga producenter med sin specialiserade kunskap är
viktiga för omhändertagandet och utvecklingen av både det byggda
kulturarvet och produktutveckling. Inom hantverket finns en lång
och djup materialforskningstradition och en historisk materialkunskap som i dag blir allt mer intressant inom byggsektorn och
hållbar stadsutveckling. Hantverket kan bidra till att utveckla och
modernisera en småskalig produktion som i dag inte har en
självklar roll i samtida storskaliga produktionssystem. Småskalig
hantverksproduktion och slöjd har också kommit att bli en
värdefull del av turismnäringen där till exempel hantverket inom
mat och dryck är starka regionala och lokala verksamheter.
Slöjd definieras av Nationalencyklopedin som ”hantverk”. Det
är en uttrycksform som präglas av en deltagarkultur där nya
kunskaper formas och traditioner förmedlas.
Sámi duodji, samiskt hantverk, är den samiska benämningen för
handgjorda samiska produkter som kläder, husgeråd, redskap och

59

Språket och begreppen

SOU 2015:88

utsmyckning. Enligt Sameslöjdstiftelsen är duodji ”den slöjd och
det konsthantverk som tillverkats av samer, det vill säga det som
utgår från samiska traditioner, samiskt formtänkande, samiska
mönster och färger”. Hantverket har en lång tradition och är
tillsammans med andra verksamheter, så som rennäringen en viktig
del av urbefolkningens livsform.
I utredningens direktiv pekas Nämnden för hemslöjdsfrågor ut
som en central aktör. Nämnden är en statlig myndighet som
arbetar för att stärka hemslöjden i hela Sverige genom att kunskap
omsätts och utvecklas på ett samtida och hållbart sätt. Att öka
tillgängligheten till både kunskap och miljöer för eget skapande är
centralt. Nämnden prioriterar särskilt insatser för att utveckla
ungas slöjdkunskaper om metoder och material för att tillverka
nytt, renovera och förändra och även påverka det befintliga.
Ungdomsstyrelsen konstaterade i När. Var. Hur. Om ungas
kultur att hantverk, att tillverka med sina egna händer, är den
vanligaste kulturformen bland ungdomar. 1 Det egna görandet är
också kärnan i den så kallade maker-rörelsen som började som en
gör det själv-rörelse inom elektronik, 3D-printteknik och robotar
och som i dag har utvidgats till att även omfatta mer traditionella
material. Maker spaces, mötesplatser för skapande, kreativitet och
nätverkande, är snabbt ökande plattformar för allt större grupper
runt om i världen. Under våren 2015 organiserades dels National
Week of Making i USA på initiativ av Barack Obama, dels Maker
Faire i Washington DC, som engagerade flera myndigheter.

3.5

Design

Enligt Nationalencyklopedin är design en ”konstnärlig formgivning
av bruksföremål”. Enligt definitionen är design alltså synonym till
formgivning och understryker designens relation till utformningen
av en fysisk produkt. Det är en uppfattning som var dominerade
under en stor del av 1900–talet. Det konstnärligt utformade
bruksobjektet formulerades i början av förra seklet som en viktig
ingrediens för att åstadkomma kvalitativa vardagsföremål. Den
tyska organisationen Deutscher Werkbund, som organiserade
1

När. Var. Hur. Om ungas kultur, Ungdomsstyrelsens skrifter 2011:1.
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konstnärer, arkitekter, fabrikanter, skriftställare och politiker, var
viktiga i denna utveckling och påverkade även i Sverige.
Design som begrepp fick inte fäste i Sverige förrän på 1940-talet
i och med att industridesign introducerades som ett sätt att höja
varornas attraktivitet. Design växte fram parallellt med industrisamhället och uppfattades i enlighet med denna form av produktionssystem.
I Framtidsformer används Nationalencyklopedins definition av
design där brukskonst är en konstform som har en närvaro av en
beställare och relation till en användare. Begreppet design ges i
Framtidsformer en vidare betydelse än formgivning och är starkare
kopplad till en industriell process. Här nämns möbler, inredningar,
industriell och grafisk design som exempel på design. Designerns
gestaltande förmåga används inte enbart för produktutformning
utan har även en företagsstrategisk funktion i utformningen av
kvalificerade produktutvecklingsprocesser där tillverkning, resursförbrukning, marknadsföring och användare vägs samman.
Design används för profilering och identitetsskapande av
verksamheter och produkter. I den informationsskrift om Framtidsformer som Kulturdepartementet tog fram konstateras att livsstilsfrågor är mer centrala i den individuella konsumtionen. Design
används som ett verktyg för att bygga varumärken och identiteter i
allt från produkter och bilar till städer och nationer.
Genom design finns det möjlighet att tillgodose människors
olika behov. Personer med nedsatt funktionsförmåga inkluderas i
miljöer och i användningen av produkter eftersom de är utformade
för att fungera för alla. Detta ”design för alla”-perspektiv omfattar
bland annat bruksföremål, privata samt offentliga miljöer,
byggnader, IT-produkter och tjänster som ska vara tillgängliga och
användbara för alla människor så långt som möjligt.
Utgångspunkten i en så kallad designprocess är användarperspektivet. En cirkulär designprocess har en iterativ, upprepande
karaktär vilket är ett relevant sätt att betrakta dagens hållbara
processer inom design och även inom arkitektur. Processen är ett
sätt att genom design testa, experimentera, visualisera, reflektera
och modellera för att åstadkomma det mest fördelaktiva resultatet.
Användarperspektivet är centralt inom design för tjänster, eller
servicedesign, vilket är ett betydelsefullt verksamhetsområde inom
design. Servicedesign används inte bara för att utveckla företagens
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tjänster utan också i allt större utsträckning i utvecklingen av det
offentliga. Design används bland annat för att utforma vårdens,
försäkringskassans eller arbetsförmedlingens möte med brukaren
och för det växande antalet elektroniska tjänster som myndigheter,
kommuner och landsting erbjuder. Tekniken möjliggör gränssnittet
mellan myndighet och människa, i kommunikation och utformandet
av tjänster och mänskliga behov integreras med tekniska
möjligheter.
I deltagarorienterad, eller participatory design, inkluderas
brukare och andra intressenter aktivt i det aktuella problemet eller
frågeställningen som processen utgår från. Användare, utvecklare
och företag tar tillsammans fram produkter, tjänster eller system i
en gemensam process. Ett exempel är designer och användare som
tillsammans utvecklar nya eller befintliga datorprogram, vilket
möjliggör ett samskapande. Ny produktionsteknik, som till
exempel 3D-teknik, öppnar möjligheten för fler att producera och
därmed också att vara med i designprocessen av en produkt.
Hållbarhetsfrågor med ett mer processbaserat förhållningssätt
påverkar också förståelsen av design. Design bidrar till utvecklingen av miljötekniska innovationer och förändringen mot en
cirkulär ekonomi där produktlivscykeln spelar avgörande roll redan
i utvecklingsstadiet. Återvinnings- och uppgraderingsbara
produkter utvecklas och relationen till användaren förändras i och
med nya sätt att dela resurser och produkter.
Design kan också påverka den sociala hållbarhetet genom
designbeslut vid till exempel material- eller produktionsval. Socialt
och materiellt hållbara produktions- och konsumtionsmönster ska
därför prägla design i alla led av processen. Parallellt med den
problemlösande och mervärdeskapande praktiken löper i dag också
konsumtions- och normkritiska spår. Design är, liksom form och
arkitektur, således inte ett neutralt praktikområde utan kan
användas för att peka på fenomen som hindrar en utveckling mot
ett hållbart samhälle.
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Arkitektur, form och design är delar i en helhet

En gemensam uppfattning om vad arkitektur, form eller design gör
har stor betydelse, till exempel när ett nytt bostadsområde ska
planeras och byggas, i bevarandet av kulturhistorisk bebyggelse
eller när man i tjänstedesignsammanhang ska utveckla en
myndighetstjänst. Arkitektur, form och design påverkar
ofrånkomligen invånarnas vardag och deras olika möjligheter,
behov och preferenser på många sätt. En kontinuerlig diskussion om
och kommunikation av det sammanhållna området utifrån
perspektivet gestaltad livsmiljö bidrar till att möta samhällets
utmaningar. För att fullt ut utnyttja områdets potential bör de
involverade parterna i till exempel en byggprocess ha en gemensam
förståelse för vilka möjligheter området kan ge och vilka kunskaper
utövarna har.
Arkitektur, form och design är delar i ett sammanhållet område.
Området arkitektur, form och design omfattar en stor bredd och
mångfald, med olika discipliner och professioner. Området har
också nära anknytning till flera andra områden och discipliner. I
strävan mot ett hållbart samhälle behövs en ömsesidig öppenhet
och respekt mellan olika områden. Samverkan och tvärdisciplinära
arbetsfält ger en större bredd och ökar möjligheterna till att stärka
området, både dess olika delar och som helhet.
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4

Perspektivet gestaltad livsmiljö
och utmaningar för området

4.1

Gestaltad livsmiljö – ett perspektiv för arkitektur,
form och design

Arkitektur, form och design är olika discipliner och skiljer sig åt på
flera sätt. Utredningen menar dock att det finns viktiga fördelar
med att se arkitektur, form och design som en helhet. Området har
också nära anknytning till flera andra områden och discipliner. För
att forma ett hållbart samhälle behövs en ömsesidig förståelse,
öppenhet och respekt mellan olika områden. Samverkan och
tvärdisciplinära arbetsfält ger en större bredd och ökar
möjligheterna till att stärka området både som delar och som
helhet. Styrkan i detta perspektiv är samverkan inom det större
sammanhang där arkitektur, form och design verkar.
Gestaltad livsmiljö är, förutom namnet på utredningen, även
benämningen på det perspektiv som utgör kärnan i den nya politik
som föreslås. Utredningen utgår från ett holistiskt perspektiv, en
helhetssyn på formandet av människans hela livsmiljö, där
arkitektur, form och design är ett sammanhållet område och där
människan är utgångspunkten. Arkitektur, form och design ska
med hänsyn till naturens villkor och i samverkan med andra
samhälls- och politikområden och näringslivet, på kort och lång
sikt forma människans livsmiljö på ett hållbart, jämlikt och
demokratiskt sätt.
Arkitektur, form och design tillhandahåller betydelsefulla
verktyg och metoder som kan bidra till en hållbar samhällsutveckling och till individers möjlighet att ta plats i samhället.
Utformningen av livsmiljön ska ske med hänsyn till människans
möjligheter, behov och preferenser och till både den befintliga och

65

Perspektivet gestaltad livsmiljö och utmaningar för området

SOU 2015:88

den framtida gestaltade livsmiljön. Kulturhistoriska värden och
miljövärden ska respekteras och integreras.
Arkitektur, form och design skapar stora värden för samhället
som är både kort- och långsiktiga. På grund av att vår omgivande
gestaltade miljö upplevs och värderas på olika sätt, betraktas värdet
av det formgivna också som subjektivt och därmed omätbart. Ofta
prioriteras därför till synes rationella och kortsiktigt ekonomiska
aspekter. Utredningen vill peka på att dessa ”omätbara” värden
över tid i allra högsta grad blir mätbara. För att ta ett byggprojekt
som exempel kan resultatet av att välja kortsiktiga lösningar bli
höga kostnader för drift och underhåll eller anpassningar i
efterhand. I ett större samhällsekonomiskt perspektiv i form av
segregation och ohälsa eller negativa effekter på miljö och
naturvärden.
Med utgångspunkt från perspektivet gestaltad livsmiljö kan en
sammanhållen process drivas där människan är i centrum och flera
faktorer vägs in för att åstadkomma ett attraktivt, långsiktigt,
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart resultat.
Den gestaltande kompetensen är central. Genom att tidigt
stärka och ge utrymme för utövare inom arkitektur, form och
design skapas större möjligheter för att utveckla områdets kraft,
som enskilda kunskapsfält och som delar i den helhet som
perspektivet gestaltad livsmiljö utgör.
Vi står inför ett omfattande arbete med att utveckla samhället.
Effekterna av den pågående globaliseringen är tydliga. En kraftig
urbanisering, ohållbar resursförbrukning, ökande segregation,
skillnader i hälsa och klimatförändringar utmanar människors
livsmönster i takt med en omvälvande teknikutveckling som vi bara
har sett början på.
Initiativet att samla arkitektur, form och design till ett sammanhållet
område togs av handlingsprogrammet Framtidsformer och utgångspunkten är fortfarande relevant. Utredningen anser dock att det krävs
en bredare förankring i samhället, i politiken, hos näringslivet och
invånarna för att på riktigt kunna leda in utvecklingen mot ett
hållbart och demokratiskt samhälle. Det holistiska synsättet är en
förutsättning för att åstadkomma just detta och det är utifrån det
perspektivet som utredningen nu formulerar förslag på en
gemensam politik för arkitektur, form och design.
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Identifierade utmaningar

Utredningens utgångspunkt är att arkitektur, form och design i
samverkan med andra kunskapsområden kan bidra till att förstå
och möta samhällets stora utmaningar.
Några av utmaningarna definieras i utredningens direktiv som
klimatförändringar,
miljöhänsyn,
boende,
transportmönster,
digitalisering, urbanisering, utanförskap och en åldrande befolkning.
Enligt tilläggsdirektiven ska utredningen dessutom belysa hållbar
utveckling samt dialog och delaktighet. Utredningen anser att även
globalisering, skillnader i hälsa, demografi, tillgänglighet, landsbygdens utveckling, kunskapsutveckling och en rättvis fördelning
av välfärd utgör viktiga utmaningar.
Utmaningarna som beskrivs i direktiven och utredningens
tillägg sammanfattas i fyra rubriker som utredningen ser som mest
relevanta i förhållande till perspektivet gestaltad livsmiljö. Hållbar
utveckling är central för alla identifierade utmaningar och har därför
en övergripande rubrik. Utmaningarna är:
• Klimat och resurser
• Teknisk utveckling
• Urbanisering, stadens och landsbygdens utveckling
• Boende
Utredningen vill förtydliga att med utmaning avses dels svårigheter
som samhället står inför, dels samhällsutvecklingens möjligheter till
förändring. Beskrivningarna i kommande avsnitt handlar därför
både om problem och om möjligheter där arkitektur, form och
design direkt eller indirekt spelar en roll i hur problem kan lösas.
I framtiden kommer nya utmaningar att formuleras och de
befintliga att skrivas om. Perspektivet gestaltad livsmiljö ska därför
kunna följa och växa med samhällsutvecklingen. En aktiv,
debatterande och engagerad arkitektur-, form- och designpolitik
kommer att ha fortsatt relevans. Utredningen föreslår därför att
politiken för området bör ha en processkaraktär, den ska vara
pågående med kontinuerliga avstämningar. Politikens riktning och
innehåll ska med regelbundet utvärderas och nya insatser initieras.
Det är ett förhållningssätt som har många fördelar. Politiken
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kommer att vara aktuell och relevant, de befintliga insatserna
kommer att utvärderas och synliggöras för invånarna och samhället
i stort så att en kontinuerlig diskussion kan pågå kring hur
arkitektur, form och design kan möta samhällets utmaningar och
övergripande politiska mål.

4.3

Hållbar utveckling

I den tongivande rapporten Vår gemensamma framtid, även kallad
Brundtlandkommissionen, som togs fram på uppdrag av Förenta
nationerna (FN) 1987, beskrivs hållbar utveckling som ”en
utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. 1
Brundtlandkommissionen pekade på att en hållbar miljömässig
utveckling är en förutsättning för såväl social utveckling som
ekonomisk tillväxt. Sedan dess har de tre dimensionerna –
miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet – fått ett stort
inflytande i förståelsen av hållbar utveckling.
FN:s förslag för nya hållbarhetsmål har antagits 2015. 2 Här
finns sjutton mål om ett globalt perspektiv för utrotande av
fattigdom, ökad jämställdhet, uppbyggnad av hållbara infrastrukturer och konsumtion. Utgångspunkten är en grundläggande
omformning av hur värden skapas, samhällen organiseras och
ekonomiska modeller utformas.
I Sverige definieras den miljömässiga dimensionen i de nationella
miljökvalitetsmålen och i generationsmålet. De mänskliga, kulturella
och sociala aspekterna ges allt större tyngdpunkt i förståelsen av
hållbarhet. Miljön kan sägas vara förutsättningen och den
dimension som sätter våra gränser medan den ekonomiska
dimensionen ger oss medel att på lång och kort sikt nå våra mål.
Forskarna inom den nationella forskningsmiljön för urban- och
bostadsforskning Critical Urban Sustainability Hub (CRUSH) vid
Malmö högskola, påminner dock om att Brundtlandkommissionens
tre dimensioner inte enbart utgör ”en harmonisk triad” utan även
1

Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future,
Brundtlandkommissionen, 1987.
2
www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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rymmer motstridiga intressen och potentiella konflikter. 3 De
framhåller att jämlikhetsaspekten är viktig i förståelsen av
hållbarhet. För att möta utmaningen om en hållbar samhällsutveckling måste klyftorna ses ur flera perspektiv och samhälleliga
strukturer och betraktas utifrån hur de gemensamt leder till
ojämlikhet.
Klyftorna i samhället ökar ekonomiskt, socialt och geografiskt.
Delegationen för hållbara städer, som var verksam mellan 2008 och
2012, pekade på hur resurssvaga hushåll har kommit att
koncentreras till bostadsområden med en sämre välfärdsutveckling.
Städerna har fått en ökad social, ekonomisk och rumslig uppdelning
vilket bidrar till en minskad sammanhållning och ökad ohälsa enligt
delegationen.
Rättvisa och jämlika förhållanden där människor har förtroende
och tillit till varandra är förutsättningen för en hållbar samhällsutveckling. Ett sätt att nå detta är att invånarna har möjlighet att
delta i utformningen av sin vardag, i gestaltandet av sin livsmiljö.
Långsiktiga och holistiska modeller utvecklas för att kunna
möta den komplexa utmaning som skapandet av en social
hållbarhet innebär. I Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö,
även kallad Malmökommissionen, pekas på behovet av att utveckla
ekonomiska modeller som ger en helhetsbild av samhällsekonomin,
där flera delar av ekonomin samverkar till en bred och långsiktig
syn på hur kostnader och värden ska betraktas över tid.
4.3.1

Klimat och resurser

Utarmningen av jordklotets resurser påverkar alla människor.
Resurserna är ändliga och den globala befolkningen måste börja
leva inom ramarna för vad som är miljömässigt möjligt. I
regeringsförklaringen 2014 definierades klimatfrågan som ”vår tids
ödesfråga”. Förändringarna i klimatet definieras som ett globalt
säkerhetshot. Regeringen har framhållit att de nationella miljökvalitetsmålen ska nås, vilket kommer att kräva omfattande insatser
från alla samhällssektorer.
3
www.mah.se/Forskning/Sok-pagaende-forskning/Critical-Urban-Sustainability-HubCRUSH/
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Miljömålen har utvecklats under de senaste åren och ett flertal
miljökvalitetsmål berör i dag området arkitektur, form och design.
Hur den fortsatta utvecklingen av samhället tillåts ske, med hänsyn
till urbanisering, bostadsbyggande, transportsystem, arbetsplatser
och möjligheter till rekreation, påverkar i stor utsträckning
möjligheterna att nå de uppsatta målen.
I stora delar av världen är människors konsumtions- och
levnadsvanor ohållbara och måste bli mindre resurskrävande.
Befintliga produktionsmönster har betydelsefulla och till stor del
ännu outnyttjade möjlighet att förändras genom att produkter
designas utifrån krav på vilka resurser som tas i anspråk, och med
medvetenhet om produktionsförhållanden och förutsättningar för
materialets användning och återbruk.
Hanteringen av jordens resurser ska betraktas ur både globalt,
nationellt och lokalt perspektiv. Det är en fråga om jämlikhet i
resursfördelningen. Målet om ett hållbart samhälle berör inte heller
bara städerna utan förutsätter också en livskraftig landsbygd. Det
ökande antalet småskaliga matproducenter runt om i landet bidrar
till både sysselsättning, en levande landsbygd, ökad ekologisk
odling och närproducerade alternativ.
Den miljömässiga utmaningen är starkt kopplad till en teknisk
utveckling och här ligger stora möjligheter i hur ny grön teknik
utvecklas med syfte att öka energieffektiviteten, hindra miljöförstöringen och minska de klimatpåverkande utsläppen. Den
starka tillväxt som miljöteknikbranschen har genomgått under de
senaste åren visar på den gröna ekonomins potential. Naturvårdsverket konstaterar i Spetstekniker för miljömålen att betydande resurser
används i Sverige, EU och globalt för att utveckla IT-, bio-, rymd- och
nanotekniker som strategiska spetsområden och att det är rimligt att
förvänta sig att detta också kan påverka möjligheterna att lösa
dagens och framtidens miljöproblem. 4 Här visas hur nya material
och materialhantering utvecklas för integrerade kretsloppssystem
och för en effektivare energianvändning. Nya lösningar på många
områden stödjer de aktuella miljömålen och här kan en brukarfokuserad designprocess bidra till ett innovativt tankesätt kring hur
tekniken kan anpassas och stödja samhällets behov av breda
lösningar.
4

Spetstekniker för miljömålen, rapport 5933, mars 2015.
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Ekosystemstjänster kommer till användning för att synliggöra
ekosystemets betydelse för samhällsutvecklingen. Ekosystemtjänster
beskrivs av Naturvårdsverket som ekosystemens direkta och indirekta
bidrag till människors välbefinnande. Tjänsterna som kommer från
ekosystemen är bland annat luft- och vattenrening, jordbildning,
primärproduktion och naturupplevelser som kan påverka
människors hälsa positivt. Enligt etappmålet för biologisk mångfald
ska biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara
allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden,
politiska avväganden och andra beslut i samhället där det är relevant
och skäligt senast 2018.
Att forma livsmiljön för en växande befolkning ska utgå från
målet att åstadkomma en resurseffektiv infrastruktur som utgår
från invånarnas behov och de rumsliga sambanden och från hållbara
transporter och inkluderande samhällsservice. I Trafikverkets
Kunskapsunderlag och Klimatscenario för energieffektivisering och
begränsad klimatpåverkan (TRV 2014:137) pekas på att samhället
står inför en stor utmaning i att minska transportsektorns
energianvändning. Det kommer inte att räcka med effektivare
fordon och ökad användning av förnybar energi för att det
nationella klimatmålet ska nås. Ett transportsnålare samhälle är
förutsättningen för minskade utsläpp av klimatgaser. Flyget och
personbilen måste få en minskad roll som transportmedel.
Kommunikationen kommer i större grad behöva lösas genom
effektiv kollektivtrafik och förbättrade möjligheter att gå och
cykla.
Nya hållbara ekonomiska modeller tas fram för att möta
miljöutmaningen. Ett exempel är cirkulär ekonomi, vars syfte är ett
bättre utnyttjande av materiella resurser. Cirkulär ekonomi har i
motsats till den linjära traditionella förståelsen av produktlivscykeln – producera-förbruka-kasta bort – utvecklats för att
beakta produkten och materialet i ett kretslopp. Redan i första
steget av processen ska målet vara att ta fram återvinningsbara och
uppgraderingsbara produkter, där materialet tas till vara för
återbruk eller används till annat. Relationen till konsumenten är
därför inte längre linjär utan cirkulär. Här skapas utrymme för
innovativa affärsmodeller för tjänstedesign som bygger på
uthyrning, abonnemang och delande av resurser och för lokal
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produktion som sker i samklang med naturens resurser och med en
hög grad av delaktighet hos användarna.
Livscykelperspektivet måste också omfatta byggsektorn i betydligt större grad än vad det gör i dag. I ett storskaligt perspektiv har
enskilda konsumenters förbrukning en viktig men inte avgörande
klimatpåverkan. Den stora förändringen måste ske inom byggandet. En studie från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
och Sveriges Byggindustrier pekar på att klimatbelastningen är lika
stor i byggprocessen som vid drift av det färdigbyggda huset under
50 år. 5 Utredningen anser att det är nödvändigt att byggsektorn
utvecklar miljömässigt hållbara system för byggandet och att det
finns en stor och viktig potential inom byggsektorn för det.
Hållbarhetskraven omfattar också det befintliga bostadsbeståndet i
staden och på landsbygden. Nyproduktionens omfattande resursförbrukning gör det än mer viktigt med bevarande och vidareutveckling av det befintliga. Här kan historisk byggkunskap och
småskalig produktion med stor materialkunskap påverka det
hållbara byggandet. Att förvalta den existerande bebyggelsen med
respekt för kulturvärden är en klok resurshushållning.
Medveten stads- och regionplanering är ett sätt att åstadkomma
så kallad resiliens i samhällsystemen, det vill säga så att de är
motståndskraftiga och har en anpassningsförmåga för större
påfrestningar, som till exempel klimatförändringar. I denna
struktur är människor och natur så pass starkt kopplade att de bör
uppfattas som ett helt sammanvävt socialekologiskt system. 6
Klimatutmaningen är komplex. En hållbar samhällsplanering
måste därmed utgå från att motivera och åstadkomma livsstilsförändringar. Livsmiljöns utformning ska möjliggöra en minskad
förbrukning av resurser och en minskad miljöbelastning.
4.3.2

Teknisk utveckling

Den tekniska utvecklingen griper in i allt större delar av
människornas liv och omformar villkoren för såväl det offentliga
som för näringslivet och det privata. Teknikutvecklingen driver på
5

Klimatpåverkan från byggprocessen, En rapport från IVA och Sveriges Byggindustrier, 2014.
www.stockholmresilience.org/download/18.10119fc11455d3c557d6d20/1398172489421/S
U SR C vadarresiliens sidaApril2014.pdf
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globaliseringen genom att nya produktions- och handelsmönster
växer fram. Tekniken möjliggör möten och sammankopplingar
globalt, inom landet och mellan stad och landsbygd, vilket gynnar
internationalisering av små och medelstora företag. Här finns
utrymme för innovationer och affärsutveckling och en demokratisk
organisering.
Mängden digitaliserad data i världen växer snabbt. Som en följd
av denna utveckling har big data kommit att bli ett viktigt begrepp.
Utifrån en stor mängd data med hög komplexitet går det att med
hjälp av avancerad teknik snabbt få tillgång till aktuell information. 7
Olika former av applikationer designas för att göra denna information
begriplig och tillgänglig på relevanta sätt. Samtidigt utgör den stora
informationsmängden ett ökande hot mot den enskildes integritet
och gör det svårt för individer att orientera sig och verifiera all
information som finns att tillgå.
Teknisk utveckling påverkar i grunden den samtida
produktionen av varor och tjänster. Datorisering och robotisering
förändrar stora delar av arbetslivet genom att fler jobb, och andra
typer av tjänster, än vad vi hittills trott, kommer att ersättas av
datorer och robotar. År 2014 publicerade Stiftelsen för strategisk
forskning en studie som visar att upp till 53 procent av dagens
anställda kan komma att ersätts av digital teknik. Det betyder att
cirka 2,5 miljoner jobb i Sverige kan påverkas. 8
Att förutse den teknologiska utvecklingen är dock erkänt svårt.
Yrken som kräver kreativitet och social förmåga kan komma att bli
de som påverkas minst genom att rutinarbete robotiseras. Tekniska
tjänster, digitalisering och trådlösa nätverk förändrar också
arbetslivets förutsättningar då man inom många yrkeskategorier
blir mindre beroende av arbetsplatser. Strukturer för arbetet förändras
därmed och möjliggör innovation, nyskapande idégenerering utanför
etablerade strukturer, och bildandet av nya företag där
sammankopplingar av kunskap och behov formas.
Den kollaborativa ekonomi, att dela resurser, produkter och
tjänster, underlättas av teknikutvecklingen. Traditionella produktionsmönster och sättet att utveckla och designa nya varor och
7

HM Government Horizon Scanning programme, Emerging technologies: Big Data, 2014.
Stiftelsen för strategisk forskning, Vartannat jobb automatiseras inom 20 år – utmaningar för
Sverige, rapport 2014. Se även: Dr. Carl Benedikt Frey & Michael A. Osborne 2013 The
Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation?, University of Oxford.

8

73

Perspektivet gestaltad livsmiljö och utmaningar för området

SOU 2015:88

tjänster utmanas. 9 Inom EU ses denna samverkans- och
deltagarkonsumtion som ”ett fördelaktigt komplement till konsumtionssamhället genom en produktionsekonomi som erbjuder
innovativa, ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar”. 10 EU
kopplar den ökande samverkans- och deltagarkonsumtionen till en
förändrad syn på arbetet och identifierar en potentiell källa till ökad
sysselsättning under kommande år. Samtidigt formuleras en kritik
som menar att ett verkligt jämlikt delande fortfarande är en liten
del av utvecklingen. 11
Produktbegreppet har också förändrats genom att fysiska
produkter i allt högre grad har ett digitalt innehåll med tjänster,
service och kommunikation. Service är dessutom en produkt som
designas och som har en allt större exportpotential.
Additiv tillverkning, ofta kallad 3D-printing, har börjat få en allt
större inverkan på produktionsprocessen. Tekniken ger möjlighet
till mikroproduktion som öppnar andra vägar för designer och
företag att ta fram såväl färdiga produkter och reservdelar som allt
mer avancerade prototyper. Den förändrade produktionen har
också lett till att så kallade maker spaces växer fram i stora delar av
västvärlden. Det är sociala platser som öppnar upp för
experimenterande och gemensamt görande. Här skapas möjlighet till
en innovativ teknikutveckling som utgår från människors nyfikenhet
och behov. I maker spaces skapas möjligheter till en lokal och öppen
produktionsplats för 3D–tekniken.
Smart cities är ett begrepp som används för att beskriva en
utveckling där städernas traditionella system ska göras mer
effektiva för invånare och näringsliv genom användning av digitala
tjänster och telekommunikationsteknik. 12 Tekniken stödjer stadens
fysiska och sociala infrastruktur. Ett exempel på satsningar inom
området är Smart Built Environment, ett omfattande innovationsprogram för samhällsbyggnad som genomförs av Vinnova, Formas
och Energimyndigheten.
9

Debbie Wosskow, Unlocking the shared economy. An independent report, Department for
Business, Innovations and Skills, 2014.
10
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, INT/686 Samverkans- eller
deltagarkonsumtion, Bryssel den 21 januari 2014.
11
Juliet B. Shor, Ett delat ägande ställer dubbelt så höga krav, Dagens Nyheter 150623
& www.theguardian.com/technology/2015/jun/26/uber-backlash-taxi-drivers-protestsparis-global-revolt
12
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/smart-cities
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I utvecklingen av smart cities erbjuder digital tjänstedesign stora
möjligheter och blir en allt viktigare del av svenska myndigheters
arbete. Många svenska invånare möter myndigheter och organisationer
genom tekniska lösningar och den digitala kommunikationen är viktig
för att få tillgång till det offentliga. Samtidigt som tekniken ger
möjligheter bidrar systemet till ett starkare teknikberoende i
samhället. Att vara bunden till teknik skapar sårbarhet för
samhället om extrema händelser eller olyckor hindrar eller skadar
de tekniska systemen.
Samtidigt som tekniken öppnar för möjligheter till gemenskap
finns det svårigheter i denna utveckling. Då allt mer samhällsservice
och inköp kan ske från hemmet finns det risk för en ökad
ensamhet, inte minst bland äldre. 13 Det blir därför allt viktigare att
planera staden så att gemensamma och öppna mötesplatser skapas
där det finns möjligheter till gemenskap. Gestaltningen av
offentliga rum måste bidra till att göra dem öppna och tillgängliga
för alla, oavsett ekonomi och social bakgrund. En konstnärlig
kompetens i utformningen av gemensamma miljöer gör det möjligt
att åstadkomma en sammansatt gestaltning utifrån platsens
historia, dess funktion och sociala kvaliteter. Offentliga ytor där
människor möts och olika åsikter bryts är viktiga. Behovet av
fysiska mötesplatser understryks av hur den digitala sfären blir allt
mer uppdelad och specialiserad. Sökmotorers algoritmer registrerar
brukarens preferenser vilket begränsar träffytan och de perspektiv
som synliggörs vid varje enskild sökning.
Teknikutvecklingens konsekvenser är uppenbara men de riktigt
långsiktiga effekterna är svåra att bedöma i dag.
4.3.3

Urbanisering, stadens och landsbygdens utveckling

Sverige har en stark urbaniseringstrend som är jämförbar med
andra likartade länder i Europa. Urbaniseringsgraden, det vill säga
en geografisk koncentration av befolkningen, är relativ hög i

13

Stephen Howard, The United Kingdom in 2030, Key trends for the Built Environment,
Business in the Community.

75

Perspektivet gestaltad livsmiljö och utmaningar för området

SOU 2015:88

Sverige. 85 procent av befolkningen bor i tätorter. 14 I de tre FAregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm bor cirka 50 procent
av hela Sveriges befolkning. 15 Storstäderna, förortskommunerna
och de större städerna växer, medan situationen i små kommuner är
den motsatta.
I Service i glesbygden (SOU 2015:35) pekas på en sviktande
befolkningsutveckling i glesbygdskommuner. Under femårsperioden 2008–2013 minskade befolkningsmängden i 129 av
Sveriges 290 kommuner. När staden upplevs som en mer attraktiv
miljö med större tillgång till service, studier och arbete avfolkas
landsbygden. Effekten blir att underlaget för infrastruktur och
offentlig service minskar, att landskapet växer igen om åkrar,
betesmarker och skog inte används.
Avfolkningen av gles- och landsbygdskommuner får
demografiska konsekvenser, vilket påverkar möjligheterna för den
framtida utvecklingen. Utbildningsnivån är högre i större tätorter
och städer, vilket kan förklaras av närheten till universitet och
högskolor samt en stor arbetsmarknad. Yngre personer flyttar i
stor utsträckning till större städer medan den åldrande befolkningsgruppen stannar kvar. Konsekvensen blir dels en bristande
kompetensförsörjning vilket påverkar näringslivets möjligheter,
dels en skev åldersstruktur där allt fler äldre måste försörjas av allt
färre yngre kommunmedlemmar. 16
Stadens upplevda attraktivitet förknippas med innovation,
kreativitet och på senare år även med hållbarhet. Diskussionen om
den täta staden har fått en allt mer positiv laddning, inte minst i
FN:s klimatpanel IPCC som framhåller att en urban täthet ses som
ett viktigt verktyg för att skapa hållbarhet. 17 En studie från
Jordbruksverket visar att detta synsätt riskerar att ske på bekostnad
av landsbygden. Ett så kallade ”urbant tolkningsföreträde” innebär
att i viktiga styrdokument för Sverige har staden och stadsbor en
priviligierad position i förhållande till landsbygden och lands14

Tillväxanalys, Urbanisering, PM, 150618. Med tätorter avses sammanhängande bebyggelse
med minst 200 invånare och högst 200 meter mellan husen. Ingen hänsyn tas till kommuneller länsgränser. Indelningen uppdateras vart femte år av Statistiska centralbyrån.
15
FA-regioner, Funktionella Analysregioner, avser människors genomsnittliga
vardagsregioner och baseras på arbetspendling mellan kommuner. Regioner som avgränsas
på det sättet är en utgångspunkt för många jämförande regionala analyser.
16
Ds 2013:19.
17
Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change.
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bygdsbor. 18 Staden kan ses som en symbol för potential,
möjligheter, modernitet, framgång och utveckling.
Inflyttningen till städerna har lett till att stadsrummet har
kommit att förtätas, vilket som helhet innebär ett minskat behov av
transporter och att man sparar natur- och åkermark utanför staden.
Konsekvensen blir samtidigt att en mindre yta ska tillgodose allt
fler människor. Detta kan påverka tillgången till lättillgängliga
områden för lek och vardagsrekreation.
Den förändring som förtätningen innebär måste ske med
varsamhet i relation till stadens befolkning, dess bebyggelse, grönområden och infrastruktur. Staden ska förtätas på ett resurseffektivt och jämlikt sätt, med en blandad bebyggelse av attraktiva
och gröna offentliga rum och underlag för service och kultur.
Därför måste stadsplaneringen utveckla staden i nära samarbete
mellan olika former av kompetenser. Livsmiljön ska vara tillgänglig
för alla, oavsett fysiska eller skilda sociala och kulturella
förutsättningar.
Genom att förbättra kollektivtrafiken på ett hållbart sätt och
därmed pendlingsmöjligheterna är det möjligt att utveckla väl
sammanbundna och större funktionella regioner. Detta ger bland
annat en bättre matchning av utbud och efterfrågan på arbetskraft
samt en mer differentierad och dynamisk arbetsmarknad. Stadsoch regionplaneringen bör spegla ett mer dynamiskt förhållande
och en större symbios mellan stad och land, så att omkringliggande
område har möjlighet att utvecklas, liksom en regional samverkan
mellan orter med en flerkärnig stadstruktur. Regionförstoringen
kan även innebära ett förändrat synsätt på stadsbegreppet, dels vad
gäller dynamiken mellan små och stora orter, dels i en
omdefiniering av landskapet som resurs för stadens försörjning.
Staden måste planeras så att människor med olika förutsättningar
och varierande inkomster ska kunna bo. Verksamheter med skiftande
inriktning och olika ekonomiska förutsättningar måste få plats.
Ökade markpriser kan på sikt påverka städernas utveckling och
dynamik. Förändringen kan medföra högre boende- och lokalkostnader vilket begränsar tillgången till staden för både boende
och företag.
18
Malin Rönnblom, Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i
nationell policy, 2014.
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Inflyttningen ställer höga krav på att staden ska möta de
utmaningar som förtätningen innebär, till exempel försörjning av
bostäder och grundläggande samhällsfunktioner som boende,
välfärdsbyggnader och effektiva transportlösningar. Här finns en
utmaning för den traditionella stadsplaneringen. När det visar sig
att städerna inte förmår att fullt ut ge människor en bättre vardag,
utan tvärtom uppvisar problem med försörjning av boende och
grundläggande stadsfunktioner, kan människor välja att bosätta sig
på andra platser och urbaniseringstakten avtar. Genom detta finns
en möjlighet att utveckla närliggande orters attraktivitet genom
bland annat förbättrade boendemiljöer, hållbara kommunikationer
och tillgång till grönområden.
Det är en förändringsvision som med stöd av teknikutvecklingen kan medföra förbättrade villkor för pendling och
arbete och för möjligheten till högteknologisk produktion i
stadsnära lägen. Teknikutvecklingen innebär även att utveckling
kan ske i glest bebyggda miljöer. Invånarna kan arbeta från sin
hemkommun på landsbygden och samtidigt vara nationellt och
internationellt uppkopplade. Satsningar på att utveckla en hållbar
natur- och ekoturism stärker också landsbygden. En hållbar
sysselsättning bidrar till att utveckla destinationer och skapa
upplevelser och här är en småskalig hantverksproduktion en del av
utvecklingen.
Urbaniseringen får betydelse för människors livsmiljö, både i
stadsområden och på landsbygden. Urbaniseringen och den därmed
ökande segregationen, högre grad av konsumtion och en ohållbar
resursförbrukning, sätter dock staden under press. Begreppet stad
som en enkärnig, sammanhållen struktur kan återigen behöva
prövas i förhållande till regionförstoringen. Ett ensidigt fokus på
urbanisering och stadens företräde riskerar att försvaga det
dynamiska perspektiv som relationen mellan stad och land utgör.
4.3.4

Boende

Behovet av bostäder i Sverige är i dag omfattande. Det är en stor
utmaning för samhället som inte bara ska betraktas utifrån kravet
på ett kvantitativt byggande. Det finns också möjligheter till en
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samhällsutveckling som präglas av en god och omsorgsfull
gestaltning av tillgängliga och hållbara livsmiljöer.
I Bostadsplaneringskommitténs betänkande En ny regional
planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning
(SOU 2015:59) framgår att år 2014 angav 156 av landets 290
kommuner att det råder bostadsbrist, inte minst i storstäderna
Stockholm, Göteborg och Malmö och i många högskoleorter.
Insteget till dagens bostadsmarknad gör att fler och fler hamnar
utanför. Dagens bostadsbrist begränsar människors livsval och ökar
ohälsan. Bostadsbristen är dock inte jämnt fördelad över landet. I
dag har vissa orter på landsbygden problem att fylla det befintliga
beståndet av bostäder, vilket medför kostnader för kommuner som
i vissa fall får riva hus. Enligt Bostadsplaneringskommitténs
betänkande har andelen kommuner med ett överskott på bostäder
dock sjunkit under den senaste sexårsperioden, från 52 till
35 kommuner. Överskottet på bostäder finns framför allt i små
kommuner med en minskande och åldrande befolkning.
Boendefrågan handlar om den vardagliga livsmiljön, både för
dem som har bostad och de som saknar ett hem. Att ha tillgång till
en bostad är en grundläggande rättvisefråga. Den stora bostadsbristen
skapar ojämlikhet och en geografisk uppdelning av sociala grupper.
Höga boendekostnader medför att hushåll med låga inkomster får
svårare att tillgodose andra basala behov, som till exempel hälsa och
transporter. 19
Stadsplaneringen berör inte enbart fysiska och praktiska utan
också sociala aspekter med en medvetenhet om invånarnas olika
ekonomiska förutsättningar. I de segregerade städerna råder en
socio-ekonomisk separation. I avhandlingen Stadens rasifiering.
Etnisk bostadssegregation i folkhemmet visas att uppdelningen har en
lång historia. Välfärden fördelas ojämnt. 20 I dag ökar både de
inkomstbaserade och de rumsliga klyftorna. Denna ojämlikhet ger
avtryck i människors vardag och livsförutsättningar för den
enskilde. Ett exempel på detta är att den förväntade livslängden i
Göteborg varierar med upp till nio år, beroende på i vilken stadsdel
man bor. 21 Det är en ohälsa som speglar djupa skillnader i
19

Delade städer, Tankesmedjan Tiden, Rapport 3, 2015.
Irene Molina, Stadens rasifiering. Etnisk bostadssegregation i folkhemmet, Uppsala
universitet, 1997.
21
Rapport 2014: Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg.
20
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människors förutsättningar för att leva sina liv. Ett fungerande
bostadsbyggande bör därför motverka segregation och skapa ett
samhälle som bättre håller ihop.
Uppdelningen skapar tillhörighet för invånarna i ett område
men kan också verka exkluderande. I utredningar och rapporter
diskuteras även mediernas roll i att förstärka dessa strukturer
genom att kontinuerligt beskriva vissa stadsdelar som problemtyngda. 22 Istället för att understryka problemen bör segregationen
hanteras genom att lösa den fysiska, ekonomiska och sociala
uppdelningen som orsakar ojämlika livsvillkor.
Boendeutmaningen omfattar också förvaltning av det befintliga,
att rusta upp och utveckla bostäder och bostadsområden, både i
staden och på landsbygden. En stor fråga som flera svenska
kommuner brottas med är renovering av miljonprogrammets flerbostadshus. Det är en upprustning som måste ske på ett socialt och
miljömässigt hållbart sätt.
Det omfattande behovet av bostäder är en stor utmaning, men
här finns också positiva möjligheter. Genom byggandet av nya
bostäder kan städernas strukturer utvecklas med större mått av
resurseffektivitet, attraktivitet och hållbarhet. Ett väl avvägt och
planerat bostadsbyggande kan också användas som verktyg för att
skapa sammankoppling och rumsliga förutsättningar för att
motverka geografisk uppdelning och uppfylla invånarnas behov av
grönområden.
I Sveriges förändrade demografi med en allt äldre befolkning
finns en stor utmaning i att möjliggöra för äldre invånare att bo
hemma så länge som möjligt. I en medveten arkitektur och design
finns det möjlighet att utforma äldres boende med hänsyn till deras
säkerhet och möjlighet till sociala kontakter. Genom en
brukarfokuserad designpraktik skapas möjlighet till utformningen
av vård och omsorg som utgår från de äldres situation och behov.
Barn och unga bör vara delaktiga i utformningen av sin livsmiljö.
I samverkan kan olika kompetenser åstadkomma goda miljöer
utifrån barnets perspektiv och behov. I allt tätare städer riskerar
dock barnens utemiljö att begränsas till små och hårt utnyttjade
22
Se även: Bortom vi och dom. Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell
diskriminering (SOU 2005:41), Den segregerande integrationen (SOU 2006:73) & Paulina de
los Reyes, Magnus Hörnqvist, Kristina Boéus med flera, Bilen brinner … med problemen är
kvar, Berättelser om Husbyhändelserna i maj 2013, Stockholmia förlag, 2014.
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områden som har blivit kvar när marken har exploaterats för
byggnader och infrastruktur.
Unga vuxnas svårighet att hitta bostad har på senare år lett till
initiativ där unga engagerar sig för att belysa boendesituationen.
Ett sådant initiativ är Jagvillhabostad.nu som är en partipolitiskt
obunden organisation som drivs av och för unga bostadssökande.
Unga arkitekter deltar i organisationens arbete för att söka nya
kreativa vägar för att göra något åt bostadsbristen.
Familjekonstellationer ser i dag olika ut. Sverige har till exempel
en stor andel enpersonhushåll. Arkitektur, form och design bidrar
till utformningen av bostäder som utgår utifrån människors olika
behov, förutsättningar, värderingar och levnadssätt. Bostäder ska
utformas med en medvetenhet om skiftande behov, oavsett
ekonomi, ålder, funktionsförmåga, olika familjekonstellationer eller
kulturella förståelser. Sverige har godkänt FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det ställer krav
på bostäder med en utformning så att de fungerar för alla
människor utan att speciell anpassning behövs. Utövare inom
arkitektur, form och design behöver ha kunskap om detta och
använda perspektivet i sin utövning.
I byggandet av bostäder bör stat, kommun, invånare och
marknad verka gemensamt för att åstadkomma kvalitativa och
långsiktiga livsmiljöer. Bostadsbeståndet ska underhållas och ha en
aktiv förvaltning. De boendes intressen av och delaktighet i sitt
bostadsområdes utveckling ska tas tillvara och ses som en resurs.
Detta är aspekter som är viktiga i arkitektens eller designerns
arbete. Arkitektur, form och design kan som fysisk, social och
ekonomisk praktik synliggöra hur sociala strukturer och samhällets
kulturella mångfald materialiseras i gestaltningen. Detta arbetssätt
utmanar en rådande syn där praxis och ekonomiska modeller ofta
gynnar kortsiktiga lösningar. En gemensam syn på samhällets stora
utmaningar måste fokusera på en hållbar livsmiljö där långsiktiga
värden tas omhand.
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5.1

Utredningens uppdrag

Utredningen ska analysera och beskriva hur en politik för
arkitektur, form och design har utformats i några för Sverige
relevanta länder och vilka lärdomar som kan dras för utformningen
av en ny svensk politik för området.

5.2

Politiken för arkitektur, form och design i andra
länder

I följande kapitel beskrivs hur politiken på området har utvecklats i
några utvalda länder och hur den rådande situationen för området
ser ut i dag. För att ha relevans för utredningens uppdrag har vi valt
att inte enbart beskriva vilka lärdomar som kan dras utifrån
ländernas arkitektur-, form- och designpolitik, utan även utifrån
det utvidgade helhetsperspektivet gestaltad livsmiljö, där området
samverkar med andra samhälls- och politikområden och sätter
människan i centrum.
Utredningen har framför allt valt att granska Danmarks,
Norges, Nederländernas, Storbritanniens och EU-kommissionens
arbete med arkitektur- och designpolitiken och hur samverkan ser
ut mellan aktörerna inom arkitektur, form och design. Slutligen
görs också några generella slutsatser och jämförelser med svenska
förhållanden.
Utifrån utredningens perspektiv är det också relevant att peka
på hur det politiska arbetet med hållbar stadsutveckling ser ut
internationellt och vi gör en övergripande kartläggning över några
storstäders och länders politiska mål och strategier.
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De nationella politikinriktningarna med olika former av insatser
och åtgärder bör i första hand ses som en idékatalog vid
utformningen av en ny svensk politik för området. När lärdomar
och slutsatser ska dras måste varje åtgärd eller idé prövas i
förhållande till den svenska förvaltningsmodellen och ansvarsfördelningen i samhället i stort.
5.2.1

Danmark

Danmarks arkitekturpolitik
Den danska regeringen presenterade en ny arkitekturpolitik,
Mennesker i centrum, i början av 2014. Den föregående
arkitekturpolitiken, Arkitekturnation Danmark: Rammer for liv –
rammer for vaekst, är från 2007 och inriktade sig främst på
arkitektur som näring och tillväxtfaktor. Den var också tydlig i sin
vision om att arkitekturen ska skapa estetiska och funktionella
ramar som ger hög livskvalitet. 1
2014 års politik har ett bredare perspektiv som utgår från att
arkitektur kan lösa problem som är kopplade till landets utmaningar.
De identifierade utmaningarna är vidare i sin definition än tidigare
arkitekturpolitiska program: demografi, tillväxt och välstånd samt
digitalisering. Det är hela regeringens arkitekturpolitik – elva
departement är avsändare för politiken som omfattar 64 konkreta
åtgärder, inom följande fyra insatsområden:
• Mötet med arkitekturen – barn, unga och vuxna: En satsning på
arkitektur i skolan, med anpassning till nya medier och
plattformar, är kopplad till utbildningsdepartementets nya
”gemensamma mål” från 2014. De är en del av skolreformen
som bygger på kompetensmål, till skillnad från 2009 års mål,
som beskriver vad undervisningen ska innehålla.
• Arkitektur och demokrati – kommuner och medborgardeltagande:
Regeringen framhäver kommunernas stora betydelse för
arkitekturutvecklingen i Danmark och uppmuntrar kommunerna
1

Kvalitetsbegreppet i de norska och danska nationalla arkitekturpolitiska programmen
1992–2009, Ing-Gerd Robertson, Arkitekturens kvalitetsfrågor, AD234V, Arkitekturskolan,
KTH Stockholm HT 2011.
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att utveckla en egen arkitekturpolitik och att arbeta strategiskt
med medborgardialog, inte minst för att stärka kommunernas
konkurrenskraft. En tredjedel av landets kommuner har i dag en
särskild arkitekturpolitik och många är under arbete. 2
• Arkitektur och hållbarhet – miljömässigt, socialt och kulturellt:
Arkitekturen ska utformas med hänsyn till de tre hållbarhetsområdena, inte minst på kommunnivå. Städerna ska utvecklas i
balans med landsbygden, som funktionella områden som
kompletterar varandra. Inom detta insatsområde lyfts även
kulturarvet, en utvecklingspotential som starkt kopplas ihop
med social sammanhållning och är betydande för förnyelsen av
bostadsområden.
• Arkitekturens värdeskapande – kvalitet, innovation och
internationell potential: Regeringen gör stora satsningar på
kreativa näringar för att skapa tillväxt. Arkitektur ska i högre
grad bidra till värdeskapande och kopplas till innovationssatsningar, forskning och upphandlingsstrategier. Arkitektur
står för en viktig del av den internationella marknadsföringen av
Danmark och kvalitativ hållbar arkitektur ska stimuleras för att
fortsatt vara en stark exportfaktor.
De arkitekturpolitiska målen återfinns även i en ny
interdepartemental stadsbyggnadspolitik som presenterades i
februari 2015, Bæredygtiga byer – en social og grøn bæredygtig
bypolitik (Hållbara städer – stadsbyggnadspolitik för social och
miljömässig hållbarhet). Den omfattar sju områden som bedöms
vara av särskild betydelse för städernas utveckling. Varje område
kompletteras med en fallstudie som visar praktiska exempel. De sju
områdena är utmaningar som till stora delar samstämmer med
utmaningarna definierade i perspektivet estaltad livsmiljö. Områdena
är: Förtätning och snabbare stadsomvandling, Inkluderande städer
med plats för alla, Byggnader och bostäder för människor och
miljö, Data och teknik i den smarta staden, Levande och flexibla
utrymmen, Tillgänglighet och hållbar rörlighet, Städer som

2

Arkitekturpolitiske erfaringer, et demonstrationskatalog om kommunal arkitekturpolitik
og grøn omstillning, DAC, februari 2015.

85

Lärdomar från andra länder

SOU 2015:88

samlingspunkt för grön omvandling och anpassning till klimatförändringar.
Danmarks designpolitik
Danmark var bland de första länderna i världen som utformade en
designpolitik. Den första danska designpolitiken publicerades 1997
i ett fyraårigt handlingsprogram för design inom de tre områdena
offentlig sektor, näringsliv och utbildning. En kunskapssatsning
gjordes för upphandlare, i syfte att öka efterfrågan på design inom
det offentliga och designtävlingar framhölls som en bra metod. År
2007 uppdaterades den danska designstrategin då regeringen antog
tillväxtprogrammet DesignDanmark, med näringsdepartementet
som avsändare och med syftet att lyfta Danmark som designland.
En visionsstudie för en ny designpolitik publicerades av
regeringen i juni 2011, Vision for Danish Design 2020. Fokusområdena i politiken är design som en innovationsdrivande kraft,
designkompetens och designforskning, som bör spela en nyckelroll
i utvecklingen av dansk innovation och spridning och branding av
dansk design. Dansk designpolitik utgår, vid sidan om
utvecklingspotentialen, tydligt från att profilera Danmark som
designland.
MindLab är en tvärdepartemental organisation med syfte att
involvera medborgare och näringsliv i utvecklingen av innovation
för den offentliga sektorn. Med design för tjänster och social
innovation som utgångspunkt startades MindLab 2002 av det
dåvarande näringsdepartementet. MindLabs avsändare är i dag tre
departement tillsammans med Odense kommun och fungerar som
en plattform för medbestämmande, design för innovation och
utveckling av medborgardrivet entreprenörskap, utbildning och
digitala tjänster.
De danska designorganisationerna driver på för att förnya
designpolitiken i Danmark. I mars 2012 presenterade designorganisationen Danish Design Association (numera Design
Denmark), Dansk Erhverv (motsvarande Svenskt Näringsliv),
Designhögskolan och Dansk Industri en gemensam ingång till
regeringens framtida utformning av designpolitiken, Framtidens
designpolitik – Visioner og muligheder. Designutbildning och
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forskning, design som utvecklingskraft och synlighet på de
internationella marknaderna är de tre fokusområdena som vart och
ett består av flera politiska förslag.
Ett exempel på dansk kommunalpolitik är hur man i Koldings
kommun arbetar utifrån visionen ”Vi designar för livet”, vilket
innebär att designmetodik ska genomsyra all kommunal verksamhet,
till exempel sophämtning, barnomsorg och äldreomsorg. Kommunens
nya universitet, Syddansk universitet, bedriver forskning och
undervisning inom bland annat designekonomi, strategisk design,
design management och entreprenörskap genom design.
Arkitektur- och designorganisationer i Danmark
De mest tongivande organisationerna inom dansk arkitektur är den
danska Arkitektföreningen, Danish Architects’ Association, och
DAC, Dansk Arkitektur Center. Arkitektföreningen har
arkitekturpolitik överst på dagordningen och arbetar för att
arkitekturpolitiska strategier ska utvecklas och implementeras
inom stat och kommun. DAC är en stiftelse och Danmarks
nationella centrum för spridning av kunskap om arkitektur. DAC:s
vision, mål och värderingar har utvecklats från att omfatta kultur
och näring till ett tydligt hållbarhets- och samhällsutvecklingsfokus.
DAC finansieras av både staten och den filantropiska organisationen
Realdania.3 De statliga medlen ges från departementen för kultur,
näring, miljö och klimat, energi och stadsbyggnad.
Inom designbranschen är DDC, Dansk Design Center
regeringens huvudsakliga operatör inom designområdet. Centret
grundades 1978 som ett samarbete mellan den privata och den
offentliga sektorn. Syftet var att skapa en organisation som
utvecklade och stärkte dansk industris konkurrenskraft genom att
uppmuntra företag att investera i design.
De danska designorganisationerna har under senare år bildat
samarbetsformer och genomgått sammanslagningar. Under 2014
slogs branschorganisationerna Danish designers och Danish Design
Association ihop och blev bransch- och medlemsorganisationen
Design Denmark. En ny samarbetsform återfinns också sedan 2015
3

www.dac.dk/da/om-os/oekonomi
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i stiftelsen Design Society där organisationen INDEX: Design to
Improve Life, danska modeinstitutet och DDC, Dansk Design
Center delar administration och en gemensam uppgift är att
utveckla och stärka dansk industris konkurrenskraft. Initiativet att
formellt slå ihop organisationerna ingår i danska näringsdepartementets utvecklingsstrategi för kreativa näringar och
design.
Design Society flyttar, liksom DAC, under 2017 in i det nya
landmärket Brygghusprojektet i Köpenhamn med utställningar och
aktiviteter för design, arkitektur och stadsutveckling. Syftet är att
ena de publika delarna inom design och arkitektur i en gemensam
plattform och mötesplats.
5.2.2

Norge

Norges arkitekturpolitik
År 1992 fick Norge för första gången en uttalad arkitekturpolitik
genom utredningen Kultur i tiden där området fick ett eget kapitel.
År 2009 beslutade den norska regeringen om en ny nationell
arkitekturpolitik, Arkitektur.nå – Norsk arkitekturpolitik, med
bidrag från tretton departement och deras respektive politikområden. Målet var att gå från en tidigare fragmentiserad hantering
av frågorna till en samlad insats för arkitekturområdet med en
tydlig inriktning mot hållbar utveckling och stadsutveckling, samt
en kvalitetshöjning av det som planeras och byggs i Norge. De
olika departementens ansvarsområden inom arkitekturpolitiken är
tydligt beskrivna i Arkitektur.nå. Den norska politiken definieras
under huvudrubrikerna:
• Miljö- och energivänliga lösningar ska prägla arkitekturen,
• Städer och tätbebyggelse ska utvecklas med arkitektur av god
kvalitet,
• Staten ska ta tillvara kulturmiljö och byggnadsarvet,
• Kunskap, kompetens och förmedling ska lyfta arkitekturen,
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• Staten ska vara en förebild,
• Norsk arkitektur ska vara synlig internationellt.
I november 2012 presenterades en uppföljning av Arkitektur.nå där
resultaten, erfarenheter, synpunkter och förslag redovisades.
Rapporten Status.nå 2012/13 – norsk arkitekturpolitikk hade som
syfte att användas som utgångspunkt för vidareutveckling av det
arkitekturpolitiska arbetet. Ett av resultaten som presenterades var
att politiken har bidragit till att avsevärt öka medvetenheten om
arkitekturpolitiska frågor och till många nya initiativ, inte minst ett
ökande antal kommuner som etablerar lokala politiska planer för
arkitektur och byggd miljö. Den norska arkitekturpolitiken inriktar
sig i hög grad på den regionala och även kommunala nivån, där
landsbygdsutveckling och turism spelar stor roll.
Här kan nämnas norska vägverkets satsning Nasjonale
turistveger där nationella vägsträckor från norr till söder längs kust,
fjordar och fjäll har valts ut för att öka turismen i Norge och
därmed stärka näringen i distrikten. Projektet startade i mitten av
1990–talet och 2023 räknar Statens Vegvesen i Norge med att
attraktionen Nasjonale turistveger ska vara fullt utbyggd. Arbetet
med de nationella turistvägarna anses vara ett av de mer komplexa
och innovativa design- och arkitekturprojekten i världen, och ses
som en förebild och inspiration i många länder och regioner.
Efter regeringsskiftet år 2013 tas nu initiativ för att utveckla en
ny arkitekturpolitik.
Norges designpolitik
Jämförelse med andra länder i västvärlden och i Norden stärktes
Norges intresse för designfrågor relativt sent. 4 I början av 1990–
talet togs en rad initiativ som stärkte Norges ställning som designoch innovationsland. Kulturdepartementet etablerade stiftelsen
Norsk Form 1993 och en interdepartemental grupp med deltagare
från sju departement koordinerar i dag regeringens insatser på
design- och arkitekturområdet.
4

Form- och designutredningen (2000:75).
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Den norska regeringen satsade 2009 för första gången på ett
eget designprogram med namnet Designdrevet Innovasjonsprogram.
Syftet är att bidra till ökad kunskap om värdet av designdriven
innovation och att utveckla nya produkter, tjänster, processer eller
organisationsformer och därmed öka konkurrenskraften i norskt
näringsliv. Norge har under det senaste decenniet även satsat stort
på designforskning, inte minst genom forskningscentrat Center for
Service Innovation på Arkitektur og Designhøgskolen i Oslo.
Arkitektur- och designorganisationer i Norge
År 2014 slogs Norsk Form ihop med Norsk Designråd och blev
Norsk Design- och Arkitektursenter, DogA. DogA har i uppdrag
att arbeta för kunskapsspridning om och användning av design och
arkitektur när det gäller utveckling av miljöer, produkter och
tjänster inom näringslivet och samhället i stort. DogA finansieras
av statliga medel från Nærings- og fiskeridepartementet och för
2015 var anslaget cirka 74 miljoner norska kronor.
NAL, Norska Arkitekters Landsforbund, är en medlemsorganisation med 3 600 medlemmar. NAL arbetar strategiskt med
bland annat upphandlingsmetoder och rådgivning för att stimulera
arkitektbranschen genom tävlingar, transparens och kreativa
upphandlingsformer. Ett tydligt syfte är att främja ett
arkitekturklimat som driver utvecklingen, både för samhällsutvecklingen och för varumärkesstärkning av Norge. Under 2015
genomgår NAL, NIL (inredningsarkitekterna), NLA (landskapsarkitektur) och Oslos arkitektförening en organisationsprocess för
att bilda Norges Arkitekter.
I en skrivelse, Arkitektur – å bygge landet, från februari 2015
formulerar DogA och NAL ett diskussionsunderlag för vidare
arbete med att ge en heltäckande bild av arkitekturens och stadsutvecklingens betydelse för Norge. Avsändarna rekommenderar att
en kommitté tillsätts med uppdrag att studera hur arkitektur och
stadsutveckling påverkar värdeskapande i Norge, och hur man i
samarbete med offentliga och privata sektorn, samt akademin, kan
göra en handlingsplan för en ny arkitekturpolitik. Under 2015 har
DogA och NAL även inlett ett initiativ att tillsammans med norska
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Kulturdepartementet presentera underlag för en utredning kring
utformandet av en ny arkitektur- och designpolitik.
Norsk Form och NAL initierade det så kallade wild card för
unga och nyetablerade arkitektföretag. Fram till och med 2014
stöttade det norska kulturdepartementet wild card som syftar till
att stimulera och öka konkurrensen och mångfalden i branschen
och ge beställare nya infallsvinklar och kontakter. Systemet finns
även i Danmark där det drivs av DAC och Arkitektforeningen.
5.2.3

Nederländerna

Nederländernas arkitekturpolitik
Nederländerna kan genom sitt system med en statlig
riksbyggmästare sägas ha drivit en arkitekturpolitik sedan 200 år
tillbaka. Landet hade dock inte en formell nationell
arkitekturpolitik förrän 1991. När Nederländerna under 1900–talet
byggdes upp efter andra världskrigets massiva förstörelse kom stor
kraft att läggas på att bygga täta förorter med närhet till storstaden
och med syftet att hålla landsbygden och odlingsmarken fredad.
Under åren har de nationella och globala utmaningarna blivit fler
och större och den nederländska arkitekturpolitiken inriktas i
högre grad på hållbarhetsfrågor, demografi och planering av
utrymmet inne i städerna.
År 2012 presenterades en uppföljande åtgärdsplan, en agenda för
den senaste politiken gällande arkitektur och rumsgestaltning, De
Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp, med livslängden
2013–2016. Fem departement är avsändare för planen, som
innehåller tio prioriterade områden på nationell och lokal nivå:
bland annat stadsförnyelse, omvandling av nedlagda industrimiljöer, den byggda skolmiljön, hälso- och äldreomsorg,
landsbygdsutveckling med fokus på ökad konkurrens för agrara
näringar, hållbar vattenförvaltning och avfolkning av landsbygden.
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Nederländernas designpolitik
Dutch Design är ett begrepp som började användas brett under
1980–talet i Nederländerna. Det används även i den offentliga
beskrivningen av design som en av de kreativa näringarna.
Nederländerna arbetar sedan flera år aktivt med en designpolitik
med tillväxt som huvudsakligt mål och med starkt fokus på de
kreativa näringarna. Satsningar på utveckling av de kreativa
näringarna är ofta tvärdisciplinära, till exempel det fyraåriga
programmet DutchDFA med näringsliv, tre departement och flera
stora kommuner som avsändare och med syftet att lyfta holländsk
design, mode och arkitektur internationellt.
Framväxten av många internationellt erkända designer och
arkitekter kan till stor del förklaras av ett välutvecklat
utbildningssystem för designyrken. En andra bidragande faktor till
framgången för holländsk design är den breda infrastrukturella
statliga satsningen 2012, då flera fonder och institutioner
grundades, bland annat BKVB, the Fund for Visual Arts, Design and
Architecture, vilken har gjort det lättare för designstudenter att
etablera sig som oberoende utövare direkt efter examen.
Arkitektur- och designorganisationer i Nederländerna
Övergripande ansvarig för arkitekturpolitiken är Rijksbouwmeester,
riksbyggmästaren, som är en statlig politiskt funktion för
arkitektur, kulturarv och byggande. Riksbyggmästaren ingår i Het
College van Rijksadviseurs, kollegiet, ett oberoende statligt organ
inom det nederländska inrikesministeriet med ansvar för arkitektur,
landskapsarkitektur och vatten, samt infrastruktur och stad.
Organisationerna är ofta tvärsektoriella och omsluter flera av
områdena inom de kreativa näringarna. Creative Industries Fund
NL är en statligt finansierad organisation med uppdrag att
stimulera och stötta områdena och deras utövare inom till exempel
konst, arkitektur, stadsplanering, landskapsarkitektur, produktdesign, speldesign, grafisk design och mode.
Institutet Het Nieuwe Instituut i Rotterdam är landets
huvudsakliga centrum för arkitektur, design och digitala kulturområden och driver design- och innovationsfrågor sedan 2013
utifrån det statliga visionsarbetet Mer än kvalitet: en ny vision för
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kulturpolitiken. Het Nieuwe Instituut är resultatet av att tre
organisationer slogs ihop: Nederländska arkitekturinstitutet,
Premsela, som var den huvudsakliga organisationen för design och
mode samt Virtueel Platform, ett kunskapsinstitut för digital
kultur. Inom Het Nieuwe Instituuts breda verksamhet ryms
utställningar, undervisning och forsknings- och utvecklingsprojekt.
5.2.4

Storbritannien

Storbritanniens arkitekturpolitik
Storbritannien saknade länge en formell arkitektur- eller
designpolitik men har under de senaste åren målmedvetet tagit
fram och implementerat ett antal strategier, mål och åtgärdsplaner
för design, arkitektur, medborgardrivna processer och kreativa
näringar.
År 2013 gav kulturminister Ed Vaizey arkitekten Sir Terry
Farrell i uppdrag att ta fram en nationell översyn av arkitekturfrågor och den byggda miljön i landet. Resultatet blev rapporten
Our Future in Place – The Farrell Review of Architecture and the
Built Environment 5. Rapporten kretsar kring fem teman:
Utbildning på alla nivåer, Design som värdeskapare, Kulturarvet,
Ekonomi och export samt Politik för den byggda miljön.
En av Farrells många rekommendationer och slutsatser i rapporten
är att Storbritannien behöver ett starkt interdepartementalt samarbete
och en statsarkitekt som kan säkerställa en hög nivå i utformningen
av den byggda miljön och i en hållbar utveckling. Arbetet utifrån
rapporten är fortsättningsvis aktiv och rapporten följs upp
regelbundet. Sedan 2014 har ett flertal urban rooms etablerats runt
om i Storbritannien och initiativ görs av personer inom näringsliv,
kommuner och akademin, så kallade champions, på uppdrag av av
den statligt stödda policyn utifrån rapportens teman.

5

www.farrellreview.co.uk

93

Lärdomar från andra länder

SOU 2015:88

Storbritanniens designpolitik
Den brittiska staten lanserade The Policy Lab i början av 2014, som
det första i sitt slag i Storbritannien och med inspiration från bland
annat MindLab i Danmark. The Policy Lab utvecklar metoder för
att med hjälp av design förbättra kvalitet, leveranssäkerhet och
medborgarinflytande i civilsamhället. Intresset för design som
metod har under senare år ökat på nationell nivå och en insats som
lade grunden för detta var The Cabinet Office’s Civil Service
Reform Plan från 2012, en reform med handlingsplaner för en
bättre offentlig förvaltning.
Design är en central del av landets kreativa näringar och enligt
statistik från regeringen har Storbritanniens designsektor, enbart
inom produktdesign, grafisk design och mode, växt snabbt och är
den största i Europa och näst största i världen, vad gäller
sysselsättningsgrad och omsättning. 6
Arkitektur- och designorganisationer i Storbritannien
En tongivande organisation och drivande i Storbritanniens
designutveckling är den drygt 70–åriga designorganisationen The
Design Council, en oberoende stiftelse som är ett rådgivande organ
till regeringen och har stort inflytande i designfrågor. Design
Council lade 2014 fram förslaget att utse en designchef i alla
brittiska regeringsdepartement och en ansvarig för användarperspektivet på alla stora statliga infrastrukturprojekt. Design
Council har också varit pådrivande i regeringens relativt nya
strategi för kreativa näringar där stat och näringsliv arbetar
tillsammans för att sätta Storbritannien på kartan.
Tidigare var CABE, Commission for Architecture and the Built
Environment, regeringens rådgivare inom arkitektur, stadsutveckling
och offentlig miljö, men är nu inordnad under Design Council, som
får 7,3 miljoner pund från staten, i huvudsak från närings- och
innovationsdepartementet, och även från kulturdepartementet.
Uppdraget är att verka utifrån ett medborgarperspektiv, design for
public good, att uppmuntra och inspirera människor till att kräva
6

www.designcouncil.org.uk
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mer av byggnader och miljöer, med utgångspunkt från att den
färdiga produkten är till just för medborgaren.
5.2.5

EU:s arkitektur- och designpolicy

I EU:s rådsslutsatser 2008 följs rådets resolution för arkitektonisk
kvalitet från 2001 upp. 7 I slutsatserna slås fast att arkitektur är en
disciplin inom kultursektorn som bidrar till hållbar utveckling,
tillväxt och social sammanhållning och att resolutionen hade en
positiv effekt på medlemsländernas utveckling av arkitekturpolicyer. Intressant nog ser man dock självkritiskt på det faktum
att 2001 års motion missade att se den allt mer angelägna politiska
hållbarhetsagendan som kom att styra de flesta länders
samhällsutveckling.
Även rådsslutsatserna följdes upp 2012, då Europas länders
arkitekturpolitik kartlades. Undersökningen visar att 16 stater, plus
Norge och Island, har en nationell arkitekturpolitik och att fler
tillkommer kontinuerligt. 8 Rådet slår fast att länderna inspireras av
varandra och därmed utvecklar sina nationella policyer och att EU
är framgångsrik i sin ambition. I studien rekommenderas medlemsländerna bland annat att intensifiera sina ansträngningar för att
förbättra kunskapen om och främjandet av arkitektur och stadsplanering, och att göra både upphandlande myndigheter och
allmänheten mer medvetna om arkitekturens värde. 9 Staterna ska
också agera förebildlighet i att främja arkitektonisk kvalitet med
hjälp av offentliga exempel.
I studien ges exempel på hur åtgärder inom medlemsländernas
arkitekturpolitik bidrar till att uppfylla EU:s rekommendationer.
Här nämns bland annat nationella råd för arkitektur i till exempel
Frankrike, statsarkitekter i Nederländerna, Irland och Ungern,
forskningsprojekt inom offentlig upphandling och tävlingar för
offentliga byggnader, kopplat till best practice inom offentligt
upphandling i Storbritannien, Portugal och Belgien.

7

Council Conclusions on Architecture: Culture’s Contribution to Sustainable Development
(2008/C 319/05).
8
www.efap-fepa.org/docs/EFAP_Survey_Book_2012.pdf
9
ibid.
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EU:s innovationspolitik är starkt kopplad till design. En
handlingsplan för designdriven innovation i Europa offentliggjordes i
september 2013 av kommissionen. Där konstateras att design
används mer och mer av regeringar runt om i Europa som en
utvecklingskraft för innovation. ”En mer systematisk användning
av design som ett verktyg för användarcentrerad och
marknadsdriven innovation inom alla sektorer av ekonomin, som
kompletterar FoU, skulle förbättra EU:s konkurrenskraft”, skriver
man i Action Plan for Design Driven Innovation, med
generaldirektoratet för tillväxt som avsändare. Ett mål inom EU:s
2020-vision är att design är ett fullt ut accepterat och användbart
verktyg för innovationspolitik i Europa. 10
Samarbetsorganisationer i Europa
Inom EU och mellan de europeiska länderna finns många exempel
på både officiella och informella nätverk. Samverkan sker mellan
design- och arkitekturorganisationer och mellan städer för
kunskapsutbyte kring gemensamma stadsutvecklingsagendor.
Nedan nämns några exempel.
EFAP, The European Forum for Architectural Policies, är ett
internationellt nätverk med syfte att främja arkitekturpolitiken i
EU:s medlemsstater. EFAP ligger bland annat bakom rådets
kartläggningar som nämndes ovan.
BEDA, The Bureau of European Design Associations, är en
medlemsorganisation för designorganisationer inom olika discipliner,
till exempel industridesign, inredningsdesign och digital design.
EDII, European Design Innovation Initiative, är ett innovationsprojekt som utgör en del av EU:s tillväxtstrategi 2020. Genom EDII
arbetar EU-kommissionen med att implementera design för användarcentrerad innovation i staternas politik och företagsstrategier inom
hela unionen.
Världshälsoorganisationens europiska nätverk, WHO European
Healthy cities network, arbetar strategiskt och i femårsperioder för
att medlemsstäderna i Europa genom lokala initiativ ska hitta nya
metoder att utveckla hälsosamma, jämlika och hållbara städer.
10

Action Plan for Design Driven innovation, SWD (2013)380.
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Hållbar stadsutveckling i andra länder

Intresset för hållbara och smarta städer, där samspelet mellan
miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet är centralt, växer över
hela världen. I FN:s utvecklingsagenda för 2015 och framåt handlar
ett av de föreslagna hållbarhetsmålen (Sustainable Development
Goals) specifikt om städer: Make cities and human settlements
inclusive, safe, resilient and sustainable. 11 FN:s bosättningsprogram
UN-Habitat lyfter också fram dessa frågor och efterlyser dessutom
ökat nationellt ansvar för stadsutvecklingsfrågor. 12
Så kallade Smart cities är ett prioriterat område på många håll
internationellt, där urbanisering, planering, samverkan mellan
informations- och kommunikationsteknik, hållbar miljöutveckling
och big data, stora och öppna data, är de stora utmaningarna.
Omfattande investeringar sker för mobilitet och tillgänglighet.
Genusfrågor uppmärksammas och biologisk mångfald lyfts fram på
flera håll. 13
Resiliens, ett begrepp som används för att beskriva systemens
motståndsförmåga och förmåga att återhämta sig, ökar i betydelse
som ett strategiskt mål. Städer som San Francisco utser ansvariga
tjänstemän för resiliens och staden arbetar strategiskt med ett
program som analyserar resiliens ur ett folkhälsoperspektiv.
I Sverige gav regeringen i februari 2014 i uppdrag (dnr. 502939/2014) till Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket,
Tillväxtverket och Trafikverket att upprätta och förvalta en
plattform för frågor om hållbar stadsutveckling. Tyngdpunkten har
lagts vid fokusområdena människan i centrum, kunskapsutveckling
och ekonomiska förutsättningar, liksom kopplingen mellan hållbar
stadsutveckling och innovation. Plattformen ska också stödja EU:s
regionala strukturfondsprogram i arbetet med hållbar stadsutveckling. EU har även startat arbetet med en urban agenda och i
samband med det lanserat en mötesplats, Urban Development
Network, för de städer som får del av EU:s medel.
Andra länder har motsvarande plattformar. Några exempel är
Partnership for Sustainable Communities i USA och Nationale
11

FN:s webbsida: https://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html
UN Habitat: Global Report on Human Settlements 2009: Planning Sustinable Cities,
London, Earthscan.
13
Hållbar stadsutveckling, En översikt över aktuella initiativ, Tillväxtanalys, 2015.
12
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Stadtentwicklungspolitik i Tyskland. Japan, Sydkorea och Brasilien
är exempel på andra länder med nationella plattformar för hållbar
stadsutveckling.
Innovation och hållbar stadsutveckling kopplas ihop allt
tydligare. På nordisk nivå kan nämnas Nordiska ministerrådets
program Nordic Built och det efterföljande Nordic Built Cities som
fokuserar på utveckling, visualisering och export av innovativa
lösningar för en på alla sätt hållbar stad.
Produktion och konsumtion i ett hållbart Norden är ett nordiskt
samverkansprojekt inom arkitektur och design där nya idéer om ett
mer etiskt förhållningssätt till produktion och en mer hållbar
konsumtion. Statens centrum för arkitektur- och design (Arkdes)
har under 2015 fått medel för att driva projektet tillsammans med
Form/Design Center i Malmö och drivs i samverkan med DogA i
Norge, DDC i Danmark, Iceland Design Centre samt Aalto
University i Finland.
I Wien arbetar staden för att förena goda innovationsmiljöer
med social och ekologisk hållbarhet. Hinder för hållbar utveckling
identifieras som ”stuprör” i förvaltningar och företag och för att
motverka detta har Wien sett till att alla berörda förvaltningschefer
och bolagschefer finns med i samma grupp för hållbar stadsutveckling. Stadsplanering och hållbarhetsarbetet går hand i hand
och stadsplanedirektören i Wien har en nyckelroll för att
förverkliga visionen Smart City Wien. 14 År 2050 ska Wien ”ge bäst
kvalitet för alla medborgare med lägsta förbrukning av resurser och
med hjälp av hög innovationsnivå”. 15

5.3

Några generella slutsatser och jämförelser med
svenska förhållanden

5.3.1

Kommunal arkitekturpolitik

Norge och Danmark är exempel på två länder som har system för
att implementera arkitekturpolitiken i kommunerna. I Danmark
har många kommuner en uttalad strategi och den nuvarande
politiken strävar efter att alla kommuner ska arbeta aktivt med
14
15

Hållbar stadsutveckling, En översikt över aktuella initiativ, Tillväxtanalys, 2015.
www.smartcity.wien.at
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arkitekturpolitiken. Det är DAC, Dansk Arkitektur Center, som
har regeringens uppdrag att tillhandahålla en ”digital verktygslåda”,
med information och inspiration, best practise med exempel från
kommuner som arbetar strategiskt med hela kommunen, eller med
enskilda insatsområden, som upplevelsenäringen eller kulturarvsmiljöer. Verktyget vänder sig till dem som arbetar i den dagliga,
arkitekturpolitiska förvaltningen och ger handledning i hantering
av processer och medborgardialoger. Till den kommunala
satsningen har regeringen också knutit ett särskilt arkitekturpris
för att årligen premiera kommunernas arbete med att främja det
arkitektoniska kvalitetsarbetet.
På motsvarande sätt kan den svenska staten i högre grad stötta
kommunerna i deras ambitioner att upprätta en kommunal politik
för arkitektur. Arkitektur kan vara en tillväxtfaktor för städer som
konkurrerar i attraktivitet, boende, utbildning och näringsliv.
Kommunernas lokala styrkor och utvecklingsmöjligheter blir allt
viktigare och här är planeringen, byggandet och formandet av den
gestaltade livsmiljön för invånarna central.
Utredningen menar att det nationella stödet i form av verktyg,
metodrådgivning och best practise kan utvecklas på motsvarande
sätt som i till exempel Danmark. Kommunerna ska själva forma
och driva sin arkitekturpolitik men staten kan tillhandahålla
redskapen.
5.3.2

Design för tjänster i den offentliga sektorn för ökat
förtroende hos medborgarna

I Danmark driver MindLab social innovation med styrkan av tre
departement och en kommun i ryggen. De områden som täcks i
och med den tvärdepartementala avsändargruppen berör många
aspekter. Entreprenörskap, digital självbetjäning, utbildning och
sysselsättning är några områden som MindLab hanterar.
En liknande plattform för medbestämmande, design för
innovation och utveckling av medborgardrivet entreprenörskap,
utbildning och digitala tjänster har även Storbitannien med Policy
Lab som verkar internt i näringsdepartementet.
I Sverige har till exempel Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen arbetat med ett stort förändringsarbete för sina
tjänster. Arbetsförmedlingen har använt servicedesignföretaget
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Transformator för sitt utvecklingsarbete, som syftar till att skapa
förtroende gentemot ”kunderna”, men även internt, genom
utbildning av medarbetare. Ett förändringsarbete som alltså ska
leda till både högre kundupplevelse och bättre arbetsmiljö.
Sevicedesign bör i högre grad användas i den offentliga sektorn.
Arbetsförmedlingens arbete ovan är bara ett exempel på hur design
för tjänster kan hjälpa användare och öka förtroendet mellan
medborgare och avsändare, i kommuner, landsting och statliga
bolag. Det övergripande syftet är att stärka tilliten och förtroendet
mellan stat och medborgare, ett syfte som ytterst handlar om att
skapa ett demokratiskt, inkluderande och hållbart samhälle.
5.3.3

Stärkt svensk export av arkitektur, form och design

Samtliga länder som vi har tittat på har visioner för att lyfta
arkitekturens och designens värdeskapande kvaliteter och pekar på
dess potential för export och internationell marknadsföring.
Danmarks designvision är att ”dansk design ska föras tillbaka till en
världsledande position”. Norge har en stark regional upplevelseoch turistindustri som bygger på nationella satsningar på till
exempel ”vackra resrutter” och arkitektoniskt framstående
byggnader längs turistvägarna.
Sverige satsar på export av de så kallade kulturella och kreativa
näringarna, där bland annat design, mode och, från helt nyligen,
arkitektur ingår. Internationalisering av och exportfrämjande
satsningar på design görs på flera sätt, genom mässdeltagande och
resursstöd. Här har modebranschen, som är en stark sektor inom
de kreativa näringarna, hittat nya ingångar på den internationella
marknaden.
Svenska lösningar och system för hållbart samhällsbyggande,
miljöteknik, design för innovation och företagsutveckling
profilerar Sverige och inom det området är vi långt framme. Här
kan nämnas SymbioCity, som är statens och näringslivets initiativ
för att stödja svenska miljöteknikföretags marknadsföring på en
internationell handelsplats. SymbioCity startade 2008, förvaltas av
Business Sweden och SKL International och ska verka för att sprida
svenskt know-how inom hållbar stadsutveckling och miljöteknik.
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Exportmöjligheterna för dessa områden är stora och bör utvidgas
till att omfatta perspektivet gestaltad livsmiljö.
Exporterna av tjänsterna arkitektur, form och design har också
större potential. För att ta arkitektur som exempel är det en relativt
ny så kallad kreativ näring. Sverige exporterar en förhållandevis
blygsam del, bara drygt två procent, av landets arkitekttjänster,
jämfört med flera andra europeiska länder. En mer offensiv export
av svensk arkitektur kan betyda mycket för branschen. Det är ett
sätt att stärka arkitektkåren och höja statusen för området. Genom
att bygga upp efterfrågan inom landet, kan vi exportera kunskap
och kreativitet till andra länder i stället för att gå miste om utövare
som står för utveckling och innovation i Sverige.
Hantverk, småskalig framställning och lokala producenter inom
till exempel textil, slöjd och även mat, bidrar till att stimulera
branscherna och profilera Sverige. För de flesta utövare inom
branscherna konsthantverk, slöjd och småskalig designproduktion
är dock möjligheterna att satsa internationellt utan stöd mycket
små. Bidragssystem för att främja företagens möjligheter till export
och en breddad marknad har funnits, men de måste anpassas till
små- eller enmansföretagens förutsättningar.
Utredningen ser att en mer offensiv och målmedveten stöttning
av arkitektur, form och design, såväl som för enskilda områden,
som utifrån perspektivet gestaltad livsmiljö, har stor potential att
öka Sveriges export och stärka vår position i den internationella
konkurrensen.
5.3.4

Professionernas ställning och kompetens

Kompetensnivån hos alla involverade i utvecklingen och byggandet
av vår gemensamma livsmiljö är mycket viktig. För att kunna styra i
rätt riktning behövs kunskap och färdigheter som möjliggör en
hållbar utveckling. Det gäller för utövare inom området såväl som
för myndigheternas upphandlare som måste ha rätt kompetens att
välja rätt upphandlingsform.
Det finns behov av en bredare utbildning. Ett kunskapsutbyte
redan under utbildningstiden skapar goda förutsättningar för
samverkan och nödvändiga synergier mellan olika yrkesgrupper.
Hög kvalitet på utbildningarna ökar också utbytet med andra
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universitet och dess forskare, lärare och studenter vilket leder till
en positiv utveckling. Se vidare resonemang i kapitel 10.
För att ta arkitektens roll och ställning som exempel skiljer den
sig mellan länderna. Det beror till stor del på utbildningssystemet
men också på politiska vägval och kulturella strukturer. I Sverige
förändrades arkitektrollen från 1960–talet då tidens stora
byggsatsningar innebar storskaliga lösningar och förenklingar,
vilket i praktiken resulterade i mindre utrymme för arkitektens
kompetens. Projektledare och byggentreprenörer tog över stora
delar av processen och många menar att arkitektkåren efter det inte
har återtagit inflytandet över sina frågor, utan tvärtom har
marginaliseringen fortsatt. 16 I länder där arkitektens roll
fortfarande är stark, innebär tjänsten ansvar för ekonomi och
samordning, teknik och med möjlighet att värna om de
arkitektoniska intentionerna i byggprocessen. I Danmark finns en
stark tradition kring arkitektens roll och därmed arkitekturen.
Arkitekten är oftast involverad i alla skeden, har projektansvar i tio
år, är som regel byggherrens rådgivare och har därför stort
inflytande. I Storbritannien har arkitekten också stort juridiskt
ansvar och djupare utbildning i teknik, konstruktions- och
byggfrågor. I Tyskland utbildas arkitekter med kurser i management,
resurshantering, byggnadsfysik och materiallära. Arkitekt är en
skyddad yrkestitel i till exempel Tyskland och licensen innebär att
en arkitekt har ett stort ansvar.
Inom designsektorn är yrkesrollen bredare, designer är ingen
specifik yrkestitel och området är brett och mångfacetterat. En
politisk stöttning och användning av designsektorn, specifikt som
en del av de kreativa näringarna, i alla länder höjer statusen och
bjuder in fler verksamma i fältet. I Danmark har designpolitiken
lett till att designbranschen har professionaliserats och att danska
företag ser fördelar i att använda designkompetens för sin
utveckling, inom både produkt- och tjänstesektorn. En viktig
faktor är att den ekonomiska stöttningen av designorganisationer
från politiskt håll görs i högre grad än av organisationer inom
samma verksamhetsområden i Sverige.

16
Arkitekterna och byggbranschen : om vikten av att upprätta ett kollektivt självförtroende,
Kristina Grange, Chalmers Tekniska högskola, 2005.
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Samverkan mellan organisationer stärker arkitektur,
form och design nationellt och regionalt

De slutsatser som kan dras av organisationsstrukturen för design
och arkitektur är att områdena samverkar på informell basis, inte
utifrån en gemensam statlig politik. Organisationerna tar initiativ
för att korsbefrukta områdena. Som exempel kan nämnas nya
tvärdisciplinära projektsamarbeten kring stadsutveckling mellan
designorganisationen DDC och arkitekternas DAC i Danmark. 17
De svenska designorganisationerna driver också informella
nätverk med varandra och underhåller samarbeten med
arkitektbranschen. Här är det regionala perspektivet viktigt.
Utvecklingen drivs av delvis statligt finansierade organisationer,
branschorganisationer, landsting, länsstyrelser, kommuner och
lokala initiativ. Nätverk med flera organisationer ger
handlingskraft, synlighet och synergier och bör stöttas och
uppmuntras. Regionala samverkansstrukturer kan stärka
utvecklingen av områdena och bidra till att förankra perspektivet
gestaltad livsmiljö.
5.3.6

Sverige som föregångsland för ett samlat perspektiv

Inget annat land som utredningen har tittat på har en uttalad
gemensam politik för arkitektur, form och design. Den danska
arkitekturpolitiken, som exempel, har ett brett perspektiv kopplat
till gemensamma utmaningar, liksom utgångspunkten för
perspektivet gestaltad livsmiljö. Gemensamt för flera av de
studerade länderna är att den nationella arkitekturpolitiken
integrerar flera andra politikområden och springer ur en tvärdepartemental strategi. Att lägga ämnesområdena ansvarsmässigt
på ett eller flera politikområden ger legitimitet och kraft.
Danmarks rådande arkitekturpolitik är förankrad i hela elva
departement. I de länder där designfrågorna ligger på näringsdepartementen definieras design oftast som en del av innovation
och teknikutveckling, inte en del av kulturpolitiken.
Däremot omfattas ämnesområdena design och arkitektur inte
gemensamt i de politiska agendorna, utan de delas upp mellan
17

www.dac.dk, design & architecture am/pm 2015
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departementen, även organisationsmässigt. I Danmarks nya
arkitekturpolitik från 2014 nämns design som en utvecklingskraft
för hållbarhet, delaktighet och export, men den statliga politiken är
främst arkitekturpolitisk.
Ländernas utmaningar överensstämmer mycket med de som
utredningen har identifierat och som också formuleras i
utredningens direktiv. Politiken utgår ofta genomgående från
medborgarperspektivet, hållbar utveckling, innovation och
tillväxtaspekter. Det bekräftar utredningens utgångspunkt att
arkitektur, form och design som ett område kan möta både de
nationella och de globala utmaningarna.
Förhållandena i de beskrivna länderna visar att de har kommit
långt när det gäller en förnyelse av politiken, men att man nu också
tittar på Sveriges utveckling och på hanteringen av arkitektur, form
och design utifrån perspektivet gestaltad livsmiljö.
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Nya mål för arkitektur-, formoch designpolitiken utifrån
perspektivet gestaltad livsmiljö

6.1

Utredningens uppdrag

Utredningen ska analysera de nationella målen för arkitektur-,
form- och designpolitiken. Vid behov ska utredningen föreslå nya
mål. Utredningen ska dessutom föreslå lämpliga insatser för att
uppnå målen inom berörda politikområden samt analysera och
beskriva olika möjligheter för löpande uppföljning och bedömningar
av måluppfyllelsen inom området.

6.2

Gällande mål och bakgrund

De gällande målen för arkitektur-, form- och designpolitiken
behöver ses över och moderniseras med hänsyn till bland annat
kunskapsområdets utvidgning, samhällsutvecklingen och de
utmaningar som ska mötas för att, i en vid mening, uppnå hållbar
samhällsutveckling.
Politiken inom arkitektur, form och design befinner sig i en
utmanande skärningspunkt mellan olika politikområden, såsom
kulturpolitik, miljöpolitik, utbildningspolitik, folkhälsopolitik,
socialpolitik, samhällsbyggande, planeringspolitik och näringspolitik. Det finns därför fortsatt stort behov av moderna mål på
området som utvecklar och vägleder detta arbete men också mål
som bidrar till en utveckling av arbetet inom andra politikområden.
Nya nationella mål för arkitektur-, form- och designpolitiken ska
vara riktningsgivare och katalysatorer i det långsiktiga arbetet inom
alla berörda politikområden.
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Arkitektur, form och design berör många politikområden och
påverkar både politikens mål och sätt att arbeta på inom olika
verksamhetsområden. Det finns därför många skäl till varför en
stärkt medvetenhet och kunskap om vad arkitektur, form och
design är och vad det kan bidra till.
En ny politik på området ställer också högre krav på dialog och
delaktighet än tidigare. Det finns stora ekonomiska vinster att
hämta för såväl privatpersoner som företag som beställer,
producerar och konsumerar arkitektur, form och design. Både
samhället och enskilda individer vinner på ökad tillit, ökad hälsa,
bättre skolbetyg och ökad anställningsbarhet. En medveten
arkitektur, form och design syftar till en ökad praktisk nytta för
brukarna och främjar kvalitet och konstnärlig förnyelse. Genom
innovationer och nya tjänster och produkter som främjar hållbar
utveckling skapas framgångsrika företag, vilket i sin tur är
betydelsefull för samhällsekonomin och för välfärdens finansiering.
En stärkt inhemsk efterfrågan på tjänster inom arkitektur, form
och design bidrar också till en framgångsrik exportnäring. En
medveten arkitektur, form och design kan vidare bidra till att
minska den allmänna miljöbelastningen, öka resurseffektiviteten
och därigenom stärka det långsiktigt hållbara samhället.
I utvärderingen av handlingsprogrammet Framtidsformer är det
tydligt att den viljeyttring om att skapa politik för arkitektur, form
och design som framfördes i prop. 1996/97:3 har gett stor
utdelning under en tid. Genom att ta fram handlingsprogrammet
med förslag till mål samlades områdets aktörer för utveckling av
området. Ett långsiktigt utvecklingsarbete inleddes genom
riksdagens beslut om mål och inriktning på politiken, där
arkitektur, form och design inom statliga myndigheter, landsting,
kommuner, statliga företag och organisationer var centrala delar i
genomförandet. Många av handlingsprogrammets resultat och
initiativ lever vidare som ordinarie verksamheter i myndigheterna,
till exempel Trafikverkets arkitekturpris och de nya bestämmelserna i plan- och bygglagen, väglagen och banlagen samt
Naturvårdsverkets arbete med naturum.
Trots breda insatser av ansvariga myndigheter och stort intresse
i branscherna är kunskapen om det gällande handlingsprogrammet
och målen förvånansvärt låga i dag. Det har, som beskrivits i
kapitel 2, flera orsaker. Särskilda aktiviteter på området är inte lika
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omfattande som under de första åren med såväl arkitekturår som
designår, och kraven på myndigheternas återrapportering på
området är inte lika omfattande i dag. I ett större perspektiv har
samhällets utveckling och förändring även präglat arkitektur-,
form- och designpraktiken.
Utgiftsområden och styrmedel
I statens budget hanteras arkitektur, form och design inom
utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid under
avsnitt 6 Bildkonst, arkitektur, form och design. Möjligheterna att
genomföra en politik om arkitektur, form och design påverkas
dock av mål och prioriteringar inom ett flertal utgiftsområden.
Exempel på berörda utgiftsområden med stor betydelse är
Hälsovård, sjukvård och social omsorg, Integration och jämställdhet,
Arbetsmarknad och arbetsliv, Utbildning och universitetsforskning,
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, Regional tillväxt, Allmän miljö- och naturvård, Energi,
Kommunikationer, Areella näringar, landsbygd och livsmedel samt
Näringsliv.
Tvärsektoriell styrning av resurser mellan samtliga berörda
utgifts- och politikområden är av särskild betydelse för
måluppfyllelsen. Det ska särskilt framhållas att inom andra politikoch utgiftsområden än arkitektur, form och design, finns många
skarpa och styrande instrument för områdets utveckling och
genomförande av politiken. Dessa är bland annat bestämmelser om
översiktlig planering, planläggning av mark och vatten samt om
byggande i plan- och bygglagen (2010:900). Bestämmelser om att
bygga väg och järnväg finns i väglagen (1971:948) och lagen
(1995:1649) om byggande av järnväg.
Dessutom finns bestämmelser i andra lagar, förordningar och
föreskrifter som har betydelse för den nya politikens genomslag.
Genom politiken på olika områden beslutas bland annat om
prioriteringar genom fördelning av ekonomiska anslag med villkor,
av subventioner och bidrag och inte minst beslut om
styrdokument, så som instruktioner och regleringsbrev för berörda
statliga myndigheter.
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Nedan redovisas gällande mål för olika politik- eller
utgiftsområden som ett underlag för utredningens överväganden
och analys av de nationella målen för arkitektur-, form- och
designpolitiken och bedömning av behovet av nya mål.
6.2.1

Gällande mål för statens arbete med arkitektur,
formgivning och design

De mål som är nu gällande för statens engagemang i arkitektur,
formgivning och design formulerades i Framtidsformer Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design (prop.
1997/98:117, bet. 1997/98:KrU14, rskr. 1997/98:225), se även
kapitel 2. Målen har följande lydelse:
• Arkitektur, formgivning och design ska ges goda förutsättningar
för sin utveckling.
• Kvalitet och skönhetsaspekter ska inte underställas kortsiktiga
ekonomiska överväganden.
• Kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer ska tas
till vara och förstärkas.
• Intresset för hög kvalitet inom arkitektur, formgivning, design
och offentlig miljö ska stärkas och breddas.
• Offentligt och offentligt understött byggande, inredande och
upphandlande ska på ett föredömligt sätt behandla kvalitetsfrågor.
• Svensk arkitektur, formgivning och design ska utvecklas i ett
fruktbart internationellt samarbete.
Riksdagen hade i behandlingen av regeringens proposition om
kulturpolitik något år tidigare ställt sig bakom regeringens
bedömning beträffande vilka mål ett handlingsprogram ska
medverka till att uppnå (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr.
1996/97:129). Enligt regeringens bedömning behövde åtgärder
vidtas för att främja god arkitektur, formgivning och design.
Ambitionen var att Sverige – som ett utvecklat välfärdssamhälle –
skulle vara en förebild inom områdena och de mål som då lades fast
skulle främja en utveckling i denna riktning.
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Gällande kulturpolitiska mål

Enligt de gällande kulturpolitiska målen som antogs av riksdagen i
Tid för kultur (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr.
2009/10:145) ska kulturen vara en dynamisk, utmanande och
obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha
möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och
konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå
målen ska kulturpolitiken:
• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att
utveckla sina skapande förmågor,
• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
Relationen mellan kulturpolitiska mål och de nationella målen på
området
De nationella kulturpolitiska målen ska styra den statliga
kulturpolitiken. De ska även kunna inspirera och vägleda politiken i
kommuner och landsting. Det innebär i princip att de
kulturpolitiska målen även ska styra de statliga kulturpolitiska
insatserna för arkitektur, form och design, samtidigt som målen på
området ska vägleda andra områden.
Verksamheten inom arkitektur, form och design griper in i
många olika politikområden och påverkar både dess mål och
arbetssätt. De nya målen på området i en ny politik för arkitektur,
form och design måste samspela på ett naturligt sätt med målen för
kulturpolitiken, med det gemensamma syftet att stärka ett långsiktigt
hållbart samhälle och där människornas livsmiljö gestaltas så att en
långsiktigt hållbar samhällsutveckling främjas.
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Gällande miljömål

Miljökvalitetsmålen och generationsmålet utgör grunden för den
nationella miljöpolitiken. Målen är även styrande för Sveriges
agerande inom EU och i internationella sammanhang. Miljökvalitetsmålen uttrycker den miljömässiga dimensionen av arbetet
mot hållbar utveckling och konkretiserar miljöbalkens mål om att
främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.
Att riksdagen har beslutat om generationsmålet och miljökvalitetsmålen ger en långsiktighet och stabilitet i arbetet. Målen ger
tillsammans en signal till samhällets aktörer om vad riksdagen och
regeringen vill uppnå med miljöpolitiken och är på så sätt
vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället och i alla
sektorer (reg. skr. 2013/14:145).
Miljömålen består av ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och ett flertal etappmål. Generationsmålet säger att
denna generation ska lämna över ett samhälle till nästa generation
där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. De sexton
miljökvalitetsmålen anger det tillstånd i den svenska miljön som
miljöarbetet ska leda till. Till vart och ett av miljökvalitetsmålen
finns ett antal preciseringar som tydligare definierar innebörden av
miljökvalitetsmålen och det miljötillstånd som ska uppnås.
Etappmålen förtydligar den samhällsomställning som krävs för att
generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska kunna nås och är
styrande för miljöarbetet. De kan bidra såväl till flera olika
miljökvalitetsmål som till generationsmålet.
Miljömålsberedningen (M 2010:04) är en parlamentarisk
kommitté med uppgift att ge regeringen förslag till strategier med
etappmål, styrmedel och åtgärder inom politiskt prioriterade
områden, och i dialog med relevanta samhällsaktörer. Beredningen
har funnits sedan 2010 och består av ledamöter från sju av
riksdagspartierna samt sakkunniga och experter utsedda av
regeringen. Syftet med Miljömålsberedningen är att nå en bred
politisk samsyn med långsiktiga beslut på de svåraste områdena
inom miljöpolitiken.
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Förslag till klimatpolitiskt ramverk
Regeringen har gett Miljömålsberedningen i uppdrag att utveckla ett
klimatpolitiskt ramverk och en strategi med styrmedel och åtgärder
för en samlad och långsiktig klimatpolitik. Det arbete som
utredningen Klimatfärdplan 2050 utförde överfördes till
Miljömålsberedningen och ingår i beredningens arbete med ett
klimatpolitiskt ramverk.
Ramverket ska ange i vilken takt Sverige ska minska sina
utsläpp, skapa tydliga drivkrafter för omställning och ett stabilt och
förutsägbart investeringsklimat för näringslivet. Ramverket ska
klargöra Sveriges ambition att vara ledande i klimatomställningen. I
beredningens uppdrag ingår att föreslå organisation, ansvar och
roller för genomförandet av det klimatpolitiska ramverket.
Miljömålsberedningen har sedan sommaren 2014 också i uppdrag
att utveckla en strategi för en samlad luftvårdspolitik. Regeringen
ser tydliga samordningsvinster med att beredningen arbetar med
strategin för luftvårdspolitik och förslaget till klimatpolitiskt
ramverk parallellt, inte minst genom de synergier som kan
utvecklas när beredningen tar fram förslag på styrmedel och
åtgärder för dessa två områden.
Miljömålssystemet utvecklas
I april 2012 fattade regeringen ett beslut om en första uppsättning
etappmål och uppdaterade preciseringar till miljökvalitetsmålen.
Tretton etappmål fastställdes inom fyra prioriterade områden:
luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk mångfald. Nya
etappmål beslutas successivt av regeringen allt eftersom nya förslag
inkommer från Miljömålsberedningen eller berörda myndigheter.
Miljömålsberedningen ska lämna förslag till regeringen om hur
miljökvalitetsmålen och generationsmålet kan nås. Beredningen
beräknar avsluta sitt arbete 2020 och har hittills lämnat sex delbetänkanden. Uppdraget om ett klimatpolitiskt ramverk (dir.2014.165) ska
redovisas senast den 15 februari 2016 och uppdraget om en strategi för
en samlad luftvårdspolitik (dir. 2014:110) ska redovisas senast den
15 juni 2016.
Regeringen fortsätter att utveckla miljömålssystemet. I januari
2015 tillsattes ett Miljömålsråd där myndighetscheferna från sexton
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strategiskt viktiga myndigheter ingår. Regeringen har även tillsatt
en nationell miljömålssamordnare för att främja näringslivets
deltagande.
Exemplet God bebyggd miljö
Riksdagen har definierat miljömålet God bebyggd miljö på följande
sätt: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och
global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas
på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning
med mark, vatten och andra resurser främjas.
Regeringen har dessutom fastställt tio preciseringar av
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö:
• Hållbar bebyggelsestruktur: En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både vid nylokalisering av byggnader,
anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning
och omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade.
• Hållbar samhällsplanering: Städer och tätorter samt sambandet
mellan tätorter och landsbygd är planerade utifrån ett
sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska
samt miljö- och hälsorelaterade frågor.
• Infrastruktur: Infrastruktur för energisystem, transporter,
avfallshantering och vatten- och avloppsförsörjning är
integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering samt
att lokalisering och utformning av infrastrukturen är anpassad
till människors behov, för att minska resurs och energianvändning samt klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är tagen
till natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet.
• Kollektivtrafik, gång och cykel: Kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och det finns
attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar.
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Natur- och grönområden: Det finns natur- och grönområden
och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god kvalitet och
tillgänglighet.

• Kulturvärden i bebyggd miljö: Det kulturella, historiska och
arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och
utvecklas.
• God vardagsmiljö: Den bebyggda miljön utgår från och stöder
människans behov, ger skönhetsupplevelser och trevnad samt
har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och
kultur.
• Hälsa och säkerhet: Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller
andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.
• Hushållning med energi och naturresurser: Användningen av
energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett
effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt
minska och att främst förnybara energikällor används.
• Hållbar avfallshantering: Avfallshanteringen är effektiv för
samhället, enkel att använda för konsumenterna och att avfallet
förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas
till vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på
och risker för hälsa och miljö minimeras.
Utredningen konstaterar att miljömålen har stor relevans för
arbetet inom perspektivet gestaltad livsmiljö. Deras utformning
och inriktning har en avgörande betydelse för hur en ny politik för
arkitektur, form och design kan utformas. Miljömålen har även stor
betydelse för hur nya nationella mål för arkitektur, form och design
kan få ett ökat genomslag inom berörda samhällsområden och
bidra till att lösa miljöproblemen. Utredningen anser att risken är
stor att särskilda miljömål inom ramen för nya mål på området
arkitektur, form och design skulle kunna uppfattas som
överlappande och onödigt komplexa.
Regeringen arbetar för en omställning till en grön och cirkulär
ekonomi där naturresurser hanteras effektivt så att material och
produkter är möjliga att återanvända. Ekodesign är ett betydande
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verktyg för detta, genom att man i designarbetet tar hänsyn till
återbruk av produkter, material och utformning av hög kvalitet,
utbytbara delar och möjlighet till uppgradering.
Arbetet på området ska bidra till resurseffektivitet och till bättre
förutsättningar för en cirkulär ekonomi. Arkitektur, form och
design har betydelse för minskad klimat- och miljöpåverkan genom
en god markanvändning, resurseffektiva strukturer för byggande
och infrastruktur, lokaliseringsval och bedömning av hur
landskapets struktur och samband påverkas. Även processerna för
planering, byggande, drift och underhåll och för tillverkning samt
transporter av material, varor och produkter har stor betydelse för
slutresultatets miljöpåverkan.
6.2.4

Folkhälsomålet

Sverige har inga mål motsvarande miljömål som rubriceras sociala
mål. Det nationella folkhälsomålet ”att skapa samhälleliga
förutsättningar för en hälsa på lika villkor för hela befolkningen”
kan kallas ett tydligt socialt mål. De tillhörande målområdena
synliggör att folkhälsomålet inte främst handlar om avsaknad av
sjukdom, utan mer om ett allmänt tillstånd av välmående. Överst
bland målområden betonas att hälsa och välmående hänger samman
med graden av hur väl man känner sig delaktig i ett större
sammanhang och i vilken grad man uppfattar att man kan påverka
sin omgivning. Här har processerna kring arkitektur, form och
design goda möjligheter att stödja de behov som ligger till grunden
för en god hälsa.
Målområdena omfattar bland annat:
• Delaktighet och inflytande i samhället
• Ekonomisk och social trygghet
• Trygga och goda uppväxtvillkor
• Ökad hälsa i arbetslivet
• Sunda och säkra miljöer och produkter
• En mer hälsofrämjande sjukvård
• Ökad fysisk aktivitet
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Arbetet med perspektivet gestaltad livsmiljö berör minst sju av elva
målområden för folkhälsa. De beslut som mest påverkar individens
hälsotillstånd är de som fattas på lokal nivå. Kommunerna har med
sitt planmonopol utmärkta möjligheter att bjuda in till processer
där civilsamhälle, näringsliv och forskning kan ta del och medverka
till långsiktigt hållbara lösningar.
Även folkhälsoområdet utvecklas och av de elva målområden för
folkhälsa är flera relevanta. Nedan redovisas några av särskilt
intresse:
• Delaktighet och inflytande i samhället: För att en uppriktig delaktighet ska komma till stånd betyder det också att maktbalansen måste förändras mot ett mer demokratiserat styrsätt
långt utöver de lagstadgade processerna kring den fysiska
planeringen. Med planmonopolet har kommunerna också
verktyg för att se till att de miljöer som blir resultat av
planeringen stöder intentionerna i folkhälsomålet.
• Ekonomiska och sociala förutsättningar: Hälsans bestämningsfaktorer går hand i hand med den sociala omgivning som har
störst betydelse för vilka levnadsval som individen gör.
• Barns och ungas uppväxtvillkor: Med möjlighet att växa upp i
miljöer där tillit och trygghet bildar bas och där en mångfald av
vuxna förebilder finns ökar förutsättningarna för att barn mår
väl och klarar av skolan och utvecklas till sunda vuxna.
• Hälsa i arbetslivet: Förutsättningarna kring miljön både på väg
till arbetet och på arbetsplatsen påverkar hälsotillståndet.
• Miljöer och produkter: De material som används i byggnader och
utemiljöer har känd (och okänd) påverkan på hälsan.
• Fysisk aktivitet: Miljöer som inbjuder till att ta cykeln eller
bussen istället för bilen eller att ta en omväg bara för att det
innebär en positiv upplevelse bidrar till ökad fysisk aktivitet.
Utemiljön vid skolor och förskolor har stor betydelse. Fysisk
aktivitet är speciellt viktigt för barn som i rörelse utvecklar
hjärnan, motoriken och koncentartionsförmågan.
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• Matvanor och livsmedel: Kunskap om mat och livsmedel får allt
större betydelse. De allt vanligare exemplen på stadsodlingar har
visat sig påverka matvanor och förståelse för var maten kommer
ifrån. De sociala mötesplatserna har man fått på köpet.
Kommissionen för jämlik hälsa (S 2015:02)
Kommissionen för jämlik hälsa (dir.2015:60) tillsattes 2015 och ska
lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället
minskar. Kommissionens huvudsakliga fokus är hälsoskillnader
mellan olika socioekonomiska grupper i samhället. Hälsoskillnader
mellan könen ska genomgående uppmärksammas i kommissionens
arbete. Kommissionen ska i sitt arbete även förhålla sig till det
strategiska arbetet för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt
hållbar utveckling.
Kommissionen ska även beakta relevanta resultat och
erfarenheter från liknande initiativ på lokal och regional nivå i
Sverige, till exempel Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö,
den så kallade Malmökommissionens arbete. Kommissionen ska
dessutom beakta resultat i andra länder samt i EU-samarbetet och
övrigt internationellt samarbete. Till grund för kommissionens
uppdrag ligger regeringens mål om att de påverkbara hälsoklyftorna
ska slutas inom en generation. Resultatet av kommissionens arbete
ska slutredovisas senast den 31 maj 2017.
Utredningen konstaterar att utredningen om jämlik hälsa och
folkhälsområdet har stor relevans för arbetet inom gestaltad
livsmiljö. Folkhälsomålen har en avgörande betydelse för
samhällsutvecklingen och hur en ny politik för arkitektur, form
och design kan utformas och få ett ökat genomslag.
6.2.5

Mål för integrations- och jämställdhetspolitiken

Målet för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och
möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Området
omfattar verksamhetsområden som rör allas lika rättigheter,
skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund,
nyanlända invandrares etablering i samhället, ersättning till
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kommunerna för flyktingmottagande, främjande av integration,
urbant utvecklingsarbete samt svenskt medborgarskap.
Målet för regeringens politik mot diskriminering (Budgetpropositionen för 2009, prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr.
2008/09:115) är ett samhälle fritt från diskriminering. Området
omfattar åtgärder för att förebygga diskriminering på grund av kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller
ålder.
Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha
samma makt att forma samhället och sina egna liv. Regeringen
arbetar utifrån följande delmål för jämställdhetspolitiken:
• En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män
ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och
att forma villkoren för beslutsfattandet.
• Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma
möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete
som ger ekonomisk självständighet livet ut.
• Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha
möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och
pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.
6.2.6

Nationella mål för kulturmiljöarbetet

Riksdagen har i Kulturmiljöns mångfald (prop. 2012/13:96, bet.
2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273) antagit nationella mål för kulturmiljöarbetet. De övergripande målen för verksamheten inom
kulturmiljöområdet innebär att det statliga kulturmiljöarbetet ska
främja:
• ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som
bevaras, används och utvecklas,
• människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att
förstå och ta ansvar för kulturmiljön,
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• ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam
källa till kunskap, bildning och upplevelser, och
• en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att
kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.
Demokratiska värderingar och mångfaldsperspektiv ska prägla
bevarande och utveckling av den byggda miljön. De som lever och
verkar på en plats ska ha inflytande över planering och utvecklingen
av sin livsmiljö. En hållbar utveckling av samhället karaktäriseras av
en strävan att skapa egna uttryck samt att spegla sin samtid,
samtidigt som den samspelar med historiska strukturer och
uttryck. En politik för arkitektur, form och design kan bidra till att
en mångfald av kulturmiljöer bevaras, används och utvecklas
genom att betrakta kulturmiljön som en av utgångspunkterna för
gestaltning av livsmiljön.
6.2.7

Mål för utgiftsområdet Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande samt mål för
konsumentpolitik

Målet för Samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och
lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet
en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god
hushållning med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas (Budgetpropositionen för 2012, prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:CU1, rskr.
2011/12:89).
År 2014 gjordes ändringar i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar som innebär att innehållet i och processen för
att ta fram kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen
preciseras. Nytt var att kommunerna i riktlinjerna ska redovisa hur
hänsyn har tagits till relevanta nationella och regionala mål, planer
och program av betydelse för bostadsförsörjningen. Genom detta
införs ett regionalt perspektiv i riktlinjerna. Länsstyrelsen och
andra regionala organ ska ges möjlighet att yttra sig över
kommunens planering av bostadsförsörjningen. Om en kommuns
riktlinjer inte innehåller uppgifter om hur hänsyn har tagits till
relevanta nationella och regionala mål, planer och program av
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betydelse för bostadsförsörjningen ska regeringen ha en möjlighet
att förelägga kommunen att ta fram nya riktlinjer. Vidare gäller att
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet infördes i
plan- och bygglagen som ett sådant allmänt intresse som kommunerna ska främja vid till exempel planläggning. I de sammanhangen
avses kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen vara ett
vägledande underlag.
Målet för konsumentpolitiken är att konsumenterna ska ha
makt och möjlighet att göra aktiva val (Budgetpropositionen för
2009,prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:CU1, rskr. 2008/09:118). För
att nå målet krävs ett grundläggande lagstadgat konsumentskydd
samt en effektiv och väl fungerande kontroll av att lagstiftningen
efterlevs. Därutöver krävs information till konsumenterna som är
lättillgänglig och tillförlitlig. Politiken är inriktad på bland annat
områdena lättillgänglig konsumentupplysning och hållbar konsumtion.
Sammanfattningsvis har ett flertal betydelsefulla insatser gjorts
på konsumentområdet, men ytterligare insatser behövs på en rad
områden för att förbättra konsumenternas ställning.
6.2.8

Målen för utgiftsområdet Regional tillväxt

Målet för den regionala tillväxtpolitiken är utveckling i alla delar av
landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft (prop.
2007/08:1, utg. omr. 19, bet 2007/08: NU2, rskr 2007/08:99).
Regionala hänsyn och tvärsektoriell styrning av resurser inom i
princip samtliga utgifts- och politikområden är av särskild
betydelse för måluppfyllelsen. Detta som en följd av att den
regionala tillväxtpolitiken omfattar betydligt fler åtgärder än de
som finansieras inom utgiftsområdet. Regeringens mål för
jämställd regional tillväxt är att kvinnor och män ska ha samma
förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och
ha tillgång till tillväxtresurser.
Den regionala tillväxtpolitikens prioriterade områden slås fast i
den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2015–2020. 1 Det handlar om innovation och
företagande, attraktiva miljöer och tillgänglighet, kompetens1

Regeringen, 9 juli 2015.

119

Nya mål för arkitektur-, form- och designpolitiken

SOU 2015:88

försörjning samt internationellt samarbete. Resurser för detta finns
inom flera utgiftsområden, även kulturpolitiken.
Sammanhållningspolitiken är EU:s politik för regional tillväxt
och sysselsättning. Dess mål är att bidra till ekonomisk, social och
territoriell sammanhållning inom EU. Europa 2020-strategin är
vägledande för sammanhållningspolitiken under programperioden
2014–2020. Strategin bygger på följande tre prioriteringar som
också är tänkta att förstärka varandra:
• Smart tillväxt: utveckla en ekonomi baserad på kunskap och
innovation.
• Hållbar tillväxt: främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi.
• Inkluderande tillväxt (tillväxt för alla): stimulera en ekonomi
med hög sysselsättning och med social och territoriell sammanhållning.
Utgångspunkten för regionalfondens insatser i Sverige är, förutom
att uppnå målen i Europa 2020-strategin, att nationella och
regionala insatser koncentreras till ett begränsat antal
prioriteringar, kompletterar varandra och skapar mervärden inom
den regionala tillväxtpolitiken. De ska också verka för
strukturförändrande insatser inom de prioriterade områdena
innovation, entreprenörskap och grön ekonomi.
Den regionala indelningen av Sverige ses över av
Indelningskommittén (Fi 2015:09). Kommittén ska föreslå en ny
läns- och landstingsindelning (dir. 2015:77) som innebär att Sverige
delas in i väsentligt färre län och landsting. Kommittén ska utgå
från vilka behov medborgare och näringsliv har i olika frågor kring
till exempel transporter, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård,
utbildning, kultur och en god miljö. Kommittén utgår i sitt arbete
från kommungränser och gränserna för de s.k. arbetsmarknadsregionerna eller funktionella regionerna. Indelningen ska också ge
stabila ekonomiska förhållanden i de nybildade landstingen, bättre
överensstämmelse mellan medborgarnas behov och deras möjligheter att utöva inflytande samt ansvarsutkrävande.
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Målen för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd
och livsmedel

Målet för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel
är att insatserna ska bidra till goda förutsättningar för arbete,
tillväxt och välfärd i alla delar av landet. De gröna näringarna ska
vara livskraftiga och bidra till klimatomställningen och att
naturresurserna används hållbart.
Samspelet mellan stad och land uppmärksammas allt mer. I
Service i glesbygden (SOU 2015:35) pekas på en sviktande
befolkningsutveckling i glesbygdskommuner. När staden upplevs
som en mer attraktiv miljö med större tillgång till service, studier
och arbete avfolkas landsbygden. Effekten blir att underlaget för
infrastruktur och offentlig service minskar, att landskapet växer
igen om åkrar, beten och skog inte brukas. Det görs dock
satsningar för att öka marknadsföringen av hållbar natur- och
ekoturism på landsbygden. En småskalig hantverksproduktion är
en del av denna utveckling genom att forma en hållbar
sysselsättning som dessutom bidrar till att utveckla destinationer
och skapa upplevelser. Avfolkningen av gles- och landsbygdskommuner får demografiska konsekvenser, vilket påverkar
möjligheterna för den framtida utvecklingen. I en god livsmiljö
ingår goda förutsättningar för lokal produktion av livsmedel och
statsnära odling samt möjligheter till odling i tätorter.

6.3

Utvärdering av gällande mål för arkitektur, form
och design

Den nuvarande politiken för arkitektur, form och design utgår från
att målen ska prägla det offentliga arbetet med arkitektur,
formgivning och design. De av riksdagen beslutade och gällande
målen är på många sätt fortfarande relevanta. Utredningen har sett
att de statliga insatserna inom arkitektur, form och design aktivt
har främjat utvecklingen inom området och inledningsvis varit ett
stöd för arbetet sedan slutet på 1990-talet. Utredningen ser dock
ett behov av att stärka området och att det bör präglas av ett
bredare angreppssätt utifrån perspektivet gestaltad livsmiljö, där
områdets redskap ges en aktiv roll i lösandet av samhällets
utmaningar.
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Målen behöver utformas för att i högre grad samspela med de
gällande miljömålen, kulturpolitiska målen och övriga relevanta
mål. De gällande målen är omformulerade och inarbetade i
utredningens olika förslag eller ingår i andra mål inom andra
politikområden. Därmed anser utredningen att de nuvarande
nationella målen kan upphöra att gälla.
Utredningen gör följande bedömningar för de gällande målen:
• Arkitektur, formgivning och design ska ges goda förutsättningar för
sin utveckling: Målet motsvaras av det övergripande målet för
den nya politiken.
• Kvalitet och skönhetsaspekter ska inte underställas kortsiktiga
ekonomiska överväganden: Ett viktigt mål som inarbetas i de nya
målen och tydliggörs i undertexterna.
• Kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer ska tas till
vara och förstärkas: Målet behövs inte som särskilt mål eftersom
de nationella målen för kulturmiljöarbetet och miljömålet god
bebyggd miljö ska främja ett hållbart samhälle med en mångfald
av kulturmiljöer. Målen ska även främja att kulturmiljön
inklusive estetiska värden tas till vara i samhällsutvecklingen.
Målen gäller redan för dem som är verksamma inom området
arkitektur, form och design.
• Intresset för hög kvalitet inom arkitektur, formgivning, design och
offentlig miljö ska stärkas och breddas: Även detta mål motsvarar
det allmänna syftet med en politik på området och behandlas
bland utmaningarna i kapitel 4 och undertexter till förslagen till
nya mål.
• Offentligt och offentligt understött byggande, inredande och
upphandlande ska på ett föredömligt sätt behandla kvalitetsfrågor:
Förebildligheten tas upp i ett av utredningens förslag till nya
mål. Förebildligheten bör också tas upp i styrdokument som
gäller berörda myndigheter eller i regelverken kring offentligt
understödd verksamhet.
• Svensk arkitektur, formgivning och design ska utvecklas i ett
fruktbart internationellt samarbete: Behövs inte som särskilt mål.
Enligt de gällande kulturpolitiska målen ska politiken främja
internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan och de
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statliga målen för internationellt samarbete och handel
behandlar frågan.
De samhällsförändringar som har skett sedan Framtidsformer och
de nya förutsättningar som växer fram gör att målen för arkitektur,
form och design ska anpassas till vår tid och till en kontinuerligt
pågående utveckling. En ny politik för arkitektur, form och design
ska främja utvecklingen av områdena och på sikt leda till att de kan
ha större påverkan i samhället.
Utredningen vill ytterligare understryka att politiken inom
arkitektur, form och design befinner sig i en utmanande
skärningspunkt mellan olika politikområden såsom kulturpolitik,
miljöpolitik, socialpolitik, samhällsbyggande samt näringspolitik.
Det finns därför fortsatt stort behov av moderna mål som utvecklar
och vägleder detta arbete inom alla berörda politikområden och
bidra till en utveckling av det samlade arbetet.
Politiken inom arkitektur, form och design ska förutom att nå
områdets egna mål också bidra till att mål på andra områden kan
nås. Här kan särskilt nämnas generationsmålet för miljöarbetet,
miljökvalitetsmålen, kulturpolitiska målen och folkhälsomålen.
Enligt utredningens beskrivning i kapitel 2 måste en ny politik
för arkitektur, form och design utgå från människorna. Den
gestaltade livsmiljön är den av människan skapade miljön.
Utredningen anser att nya nationella mål för arkitektur-, form- och
designpolitiken ska vara en riktningsgivare och katalysator för ett
långsiktigt arbete, där området ges större möjligheter att bidra till
att ge alla invånare en väl gestaltad livsmiljö.
En ny politik för arkitektur, form och design kan bara
genomföras och få god förankring när en mångfald av aktörer, såväl
enskilda människor som myndigheter, institutioner, organisationer
och näringsliv, bidrar med sina perspektiv och använder områdets
instrument utifrån sina olika utgångspunkter och uppgifter.
Invånarnas engagemang och delaktighet är en viktig förutsättning
för att kunskapsområdet ska utvecklas och stärkas. Det är därför
angeläget att verka för att människor i ökad utsträckning har
möjlighet att vara delaktig i planering och användningen av den
gestaltade livsmiljön.
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Förslag till nya nationella mål för arkitektur-,
form- och designpolitiken

Förslag: Nuvarande nationella mål för arkitektur-, form- och
designpolitiken föreslås upphöra att gälla och ersättas av
följande mål för området. Målen ska utgå från perspektivet
gestaltad livsmiljö.
Det övergripande målet med den nationella politiken för
arkitektur, form och design är att områdets inflytande ska
stärkas och därmed bidra till formandet av en långsiktigt hållbar
och väl gestaltad livsmiljö.
Den statliga politiken för arkitektur, form och design ska
aktivt främja:
– en helhetssyn präglad av kvalitet, samverkan och dialog i
formandet av en attraktiv gestaltad livsmiljö,
– ett inkluderande och demokratiskt samhälle med tillgång till
goda livsmiljöer, såväl enskilda som gemensamma,
– ett förebildligt agerande från det offentliga, i alla dess roller,
för en stärkt kvalitet i den gestaltade livsmiljön och
– en bred och tvärsektoriell kunskapsutveckling inom utbildning
samt för utövare och aktörer inom området gestaltad livsmiljö.
Bedömning: Berörda statliga myndigheter ska ansvara för att
målen används i arbetet inom arkitektur, form och design och
inom berörda politikområden. Myndigheterna bör stödja
användningen av målen även hos andra aktörer i samhället.
Förslagen till nya mål för området arkitektur, form och design
utgår från perspektivet gestaltad livsmiljö, se kapitel 4.
De nya nationella målen för arkitektur, form och design ska
styra de statliga insatserna på andra berörda politikområden. De ska
även kunna inspirera arbetet på kommunal nivå och vägleda
politiken i kommuner, regioner och landsting. Målen ska få
betydelse för hur staten ser på lokala och regionala prioriteringar
vid fördelning av statliga medel på regional eller kommunal nivå.
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Effekterna av de nya nationella målen för arkitektur, form och
design ska följas upp av berörda myndigheter som har motsvarande
uppdrag på andra områden, bland andra Boverket, Naturvårdsverket,
Trafikanalys, Statens medieråd och Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser samt Vinnova och Formas. Myndigheterna bör även arbeta för att målen kan användas hos andra
aktörer i samhället, utanför den offentliga sfären i näringsliv och
organisationer. Myndigheten för Gestaltad livsmiljö, som
utredningen föreslår i kapitel 7, ska löpande följa upp målen och
vid behov föreslå nya mål vid återrapportering av resultaten.
Nedan följer en redovisning av utredningens överväganden
kring det vart och ett av de föreslagna nationella målen:
• Det övergripande målet med den nationella politiken för
arkitektur, form och design är att områdets inflytande ska stärkas
och därmed bidra till formandet av en långsiktigt hållbar och väl
gestaltad livsmiljö.
En ny politik för arkitektur, form och design ska stärka området så
att det får genomslag på såväl individnivå som i samhället i stort.
Ett hållbart samhälle berör alla invånare och därför vinner vi alla på
att de verktyg som arkitektur, form och design tillhandahåller får
bättre förutsättningar och effekt. En långsiktigt hållbar samhällsuteckling möjliggörs av ett helhetsperspektiv där utövarnas
kunskap ges utrymme, där hänsyn tas till människornas behov och
hög kompetens i hantering av resurser prioriteras. Gestaltningen av
livsmiljön påverkar samhällsutvecklingen och här finns en stor
möjlighet att överbrygga ekonomiska, geografiska och sociala
klyftor.
I det långsiktiga arbetet med att utveckla ett hållbart samhälle
utifrån perspektivet gestaltad livsmiljö ska hänsyn tas till såväl
sociala, miljömässiga som ekonomiska faktorer, samt till målen
inom berörda politikområden. Politiken för arkitektur, form och
design har en självklar grund i den nationella miljöpolitiken och
miljömålen, där generationsmålet anger inriktningen för den
samhällsomvandling som behöver ske inom en generation.
I arbetet för att nå det övergripande målet ska den statliga
politiken för arkitektur, form och design aktivt främja:
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• En helhetssyn präglad av kvalitet, samverkan och dialog i
formandet av en attraktiv gestaltad livsmiljö
En ny politik med perspektivet gestaltad livsmiljö ska präglas av
långsiktighet och kvalitet. Processer och beslut kring arkitektur,
form och design måste i högre grad skapas genom samverkan och
dialog. Förståelsen mellan områdets utövare – designer, formgivare,
arkitekter, samhälls- och kulturvetare, byggsektorns och
näringslivets aktörer i bred bemärkelse, samt angränsande
områdens professionella – behöver generellt förbättras, oberoende
av i vilka roller de möts i samhällsbyggandet. Relationen till och
samverkan med brukaren är en förutsättning för att kunna skapa
livsmiljöer, tjänster och produkter som uppfattas som attraktiva av
människorna. Kunskap om och tillit till olika roller hos
yrkesutövarna skapar goda politiska förutsättningar för nybyggnad
och underhåll av bostäder, infrastruktur och andra delar av den
gemensamma livsmiljön.
Helhetssyn, samverkan, systemtänkande och uthållighet krävs
för att uppnå synergier, kvalitet och hållbarhet i en demokratisk
samhällsutveckling. Kollektiva problem kräver kollektiva lösningar.
Ett långsiktigt och framsynt arbete inom arkitektur, form och
design måste vara innovativt och bedrivas förebyggande och
kontinuerligt för att påverka en positiv utveckling av samhället och
bidra till ökad delaktighet och ökad hälsa. För en god förankring av
perspektivet gestaltad livsmiljö behövs en mångfald av aktörer,
såväl enskilda människor som myndigheter, institutioner,
organisationer och näringsliv.
Attraktiva gestaltade livsmiljöer ska ha ett varierat utbud av
bostäder, arbetsplatser, service och kultur utifrån de lokala
förutsättningarna. Städer ska utifrån människors behov av
tillgänglighet och utrymme förtätas på ett resurseffektivt och
jämlikt sätt som tar hänsyn till natur- och grönområden med god
kvalitet vad gäller både biologisk mångfald och möjligheter till
odling. En god livsmiljö utgår från ett sammanhållet och hållbart
perspektiv på kulturella, sociala, ekonomiska och miljö- och
hälsorelaterade frågor. Det behövs metodutveckling och utveckling
av nya redskap.
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• Ett inkluderande och demokratiskt samhälle med tillgång till goda
livsmiljöer, såväl enskilda som gemensamma
Livsmiljön är en gemensam angelägenhet som samtidigt är central
ur individuell synvinkel. Ett demokratiskt och inkluderande
samhälle ska genom gestaltningen och bruket av det offentliga vara
öppen, jämställd och ansvarstagande för att ge olika perspektiv
utrymme. En socialt hållbar nationell, regional och lokal samhällsplanering stärker sambandet inom och mellan tätorter och landsbygd. Gemensamma system för såväl fysisk som digital infrastruktur och mobilitet ska vara tillgängliga för alla, miljöanpassade,
energieffektiva, socialt och kulturellt inkluderande.
Det demokratiska och inkluderande samhället tar hänsyn till alla
invånares olika perspektiv och erfarenheter. Barnperspektivet måste
tydligare föras in i samhällsplaneringen, den gestaltade livsmiljön
ska utformas för barn och unga.
Boendet är en demokratisk rättighet. En satsning på boendet
utgår ifrån människors rätt att ta del av det offentliga rummet på
lika villkor och att ha tillgång till service och investeringar i
gemensamma miljöer. Bostadspolitiken och politiken för
arkitektur, form och design ska vara verktyg för att åstadkomma
ett hållbart samhälle med goda livsmiljöer för alla. Livsmiljön ska
utgå från och stödja människans behov av upplevelser, möten och
trygghet i såväl enskilda som gemensamma miljöer. Det gäller även
de digitala miljöer som i dag är en stor del av livsmiljön. Den
tekniska utvecklingen och en mångfald av aktörer som jämbördigt
bidrar med sina perspektiv, ger bättre förutsättningar för en
demokratisk organisering av samhället.
•

Ett förebildligt agerande från det offentliga, i alla dess roller, för en
stärkt kvalitet i den gestaltade livsmiljön

Ett förebildligt offentligt agerande är nödvändigt för att genomföra
en ny politik och att verka långsiktigt inom området. Politiken
måste stimulera en god miljömässigt, ekonomiskt och socialt
hållbar utveckling. Staten ska i egenskap av normgivare, byggherre,
beställare, inköpare, förvaltare och hyresgäst agera som förebild när
det gäller det sammanhållna området arkitektur, form och design.
Det är också viktigt att allt offentligt och offentligt stött byggande
och offentlig upphandling av produkter, tjänster, system och
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processer ska behandla kvalitetsfrågor på ett föredömligt sätt.
Kunskapshöjning behövs inom bland annat offentlig upphandling
för att kvalitetsaspekten ska prioriteras och incitamenten för att
göra goda affärer med våra gemensamma medel ska förbättras. Den
statliga uppföljningen och samordningen av politiken på området
måste förstärkas och utvecklas för att målen ska nås.
• En bred och tvärsektoriell kunskapsutveckling inom utbildning
samt för utövare och aktörer inom området gestaltad livsmiljö
Grundskolan ska tidigt ge barn och unga en förståelse för
samhällsplanering, byggande, arkitektur, form och design. Alla ska
ha möjlighet att tillgodogöra sig relevant kunskap för att vara
delaktiga och ställa krav som medborgare. Förutsättningarna för
breddad rekrytering och kontinuerligt lärande behöver förbättras.
Kunskapen om andra yrkesgruppens sätt att tänka och arbeta
behöver förstärkas för att ge goda förutsättningar för samverkan. I
grundutbildningarna inom arkitektur, form och design bör ingå
kurser i humaniora, ekonomi och teknik. På motsvarande sätt bör
arkitektur, form och design i högre grad lyftas fram på tekniska
utbildningar för att ge förutsättningar för tillämpandet av ett
helhetsperspektiv. Breddad kompetens inom området arkitektur,
form och design behövs för att förvalta kunskapen så att den kan
kvalitetsäkras och göras tillgänglig och användbar för såväl
allmänhet som professionellt verksamma. En stärkt inhemsk
efterfrågan på kompetensen inom arkitektur, form och design är
väsentlig för en större internationell konkurrenskraft på området.
Samsyn inom området är viktig för att utveckla samverkan med det
omgivande samhället. Forskningen är viktig för både kunskapsoch professionsutvecklingen. I ett kreativt och dynamiskt samhälle
bör arkitektur, form och design ges goda förutsättningar att
påverka samhällsutvecklingen och bidra till att möta samhällets
utmaningar.
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7.1

Utredningens uppdrag

Utredningen ska enligt direktiven (dir. 2014:02) föreslå hur en ny
politik för arkitektur, form och design kan utformas. Politiken ska
innehålla insatser som gör att arkitektur, form och design kan få ett
ökat genomslag inom berörda samhällsområden. Utredningen ska
även se på styrningen av berörda statliga myndigheter genom att
analysera instruktioner, regleringsbrev och andra styrdokument.
Vidare ska utredningen lämna förslag på vilken eller vilka myndigheter
som ska svara för uppföljning av måluppfyllelsen inom området.

7.2

En myndighet för perspektivet gestaltad livsmiljö

Utredningen har i kapitlen ovan beskrivit betydelsen av
perspektivet gestaltad livsmiljö och vikten av att områdena får ett
stärkt inflytande. Ett viktigt inslag i politiken är en mer aktiv
användning av arkitektur, form och design som verktyg för att
skapa ett inkluderande, hållbart och demokratiskt samhälle.
Politiken för arkitektur, form och design ska därför vara aktuell
och stå i relation till samhällets förändringar.
För att åstadkomma ett starkt och långsiktigt genomslag anser
utredningen att det krävs en myndighet som kan utveckla och driva
politiken för arkitektur, form och design, kontinuerligt följa
kunskapsutvecklingen, perspektivera, samarbeta, stimulera, debattera,
följa upp statens förebildlighet och vid behov föreslå nya mål.
Utredningen har ingående bedömt förutsättningarna för att
utveckla verksamheten vid befintliga myndigheter på området.
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Alternativet att bygga upp en helt ny myndighet för området har
också prövats.
Utredningens huvudförslag är att Statens centrum för arkitektur
och design (Arkdes) ombildas till Myndigheten för Gestaltad
livsmiljö.
Utredningens ställningstagande är att verksamheten inte ska
vara en del av någon annan myndighet, att myndigheten ges nya
instruktioner och regleringsbrev, att den ges en egen chef utsedd av
regeringen, att myndigheten samverkar med en regional struktur
och att myndigheten ansvarar för och tar initiativ till en kontinuerlig
uppdatering av politiken för arkitektur, form och design.
I myndigheten ska perspektivet gestaltad livsmiljö genomsyra all
verksamhet och områdena arkitektur, form och design ska behandlas
som ett sammanhållet område.
7.2.1

Kort bakgrund om Arkdes

Arkdes, tidigare Arkitekturmuseet, har under drygt 50 år varit en
viktig aktör på området. Arkitekturmuseet bildades som stiftelse
1962 av Svenska arkitekters riksförbund (SAR). SAR:s donerade
samlingar blev grunden till museets arkiv och nuvarande samlingar.
1978 blev museet en statlig myndighet med namnet
Arkitekturmuseet. Myndighetens samlingar innehåller cirka tre
miljoner skisser, ritningar och handlingar, 600 000 fotografiska
bilder och 2 000 modeller.
Museet fick ett utvidgat ansvarsområde 2009, vilket innebar att
det utöver uppgiften att vara nationellt museum för arkitektur även
skulle ansvara för att främja arkitektur, form och design och ha ett
helhetsperspektiv när det gäller boende och stadsutveckling.
År 2010 utökades uppdraget ytterligare när museet även fick
ansvar som mötesplats för form och design med utgångspunkt i det
förslag som lades fram i Mötesplats för form och design (SOU 1999:123).
År 2013 beslutade regeringen om en ny instruktion för
myndigheten, som sedan maj 2013 heter Statens centrum för
arkitektur och design, även kallat Arkdes. Uppgiften att utgöra en
nationell mötesplats återfinns sedan 2013 i myndighetens
instruktion. Myndigheten är en enrådighetsmyndighet, vilket
innebär att den leds av en myndighetschef. Myndighetschefen har
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titeln överintendent och utses av regeringen. Myndigheten har ett
insynsråd med sex ledamöter inklusive överintendenten, som är
ordförande.
Arkdes nuvarande instruktion omfattar att: myndigheten ska
stärka kunskapen om och främja intresset för arkitekturens,
formens och designens värden och betydelse för individen och för
samhällsutvecklingen. Arkdes ska vara en nationell mötesplats för
aktörer inom sitt område, driva och stödja utställningsverksamhet
och annan pedagogisk och debatterande verksamhet. Myndigheten
ska verka för att de mål som riksdagen har fastställt för arkitektur,
formgivning och design uppnås och ska följa upp politikens
genomslag på området och vid behov föreslå åtgärder för att stärka
måluppfyllelsen.
Arkdes ska samverka på nationell, regional och lokal nivå, bidra
till kunskapen om en hållbar samhällsutveckling, följa utvecklingen
av arkitektur, form och design och verka för ökad kunskap grundad
på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och
högskolor, förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde.
Myndigheten ska vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och
genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten och hålla samlingarna tillgängliga för allmänheten.
Arkdes anslag för 2015 är 50,7 miljoner kronor. Sedan
myndigheten fick sina nya uppgifter 2009 har dess anslag ökat med
totalt 16,5 miljoner kronor. Enligt förslag till statens budget för
2016 (prop. 2015/16:1, utgiftsområde 17) är medelstilldelningen
för 2016, 51,1 miljoner kronor.
7.2.2

Remiss av promemoria om sammanslagning av Arkdes
och Moderna museet

Under våren 2015 remitterade Kulturdepartementet promemorian
Inordnande av Statens centrum för arkitektur och design i Moderna
museet – en kraftsamling för konsten, arkitekturen och formen
(Ku2015/01253/KI). I promemorian analyseras förutsättningarna
för att samla uppgifterna för Moderna museet och Arkdes i en
myndighet.
Utredningen ansåg i korthet att mötesplatsen är mycket viktig i
en framtida arkitektur-, form- och designpolitik. Utredningen
menade också att ett beslut om inordnande av Arkdes i Moderna
131

Myndigheten för Gestaltad livsmiljö

SOU 2015:88

museet borde avvakta både utredningens och Museiutredningens
(dir. 2014:8) slutbetänkande i oktober 2015.
Flera andra remissorgan hade samma uppfattning, att regeringen
borde avvakta resultatet av de statliga utredningarna innan slutlig
ställning tas i frågan om inordnade av Arkdes i Moderna museet.

7.3

Förslag till ombildning av Arkdes till
Myndigheten för Gestaltad livsmiljö

Förslag: Utredningen föreslår att Statens centrum för arkitektur
och design (Arkdes) ombildas till Myndigheten för Gestaltad
livsmiljö. Namnet ska ses som ett arbetsnamn och kan slutligt
bestämmas senare.
– Förslaget innebär att samlingarna ska överföras till ett statligt
finansierat museum med bra förutsättningar för att klara
såväl vård som visning av samlingarna.
– Utställningsverksamheten i dess nuvarande form ska inte
ingå i den nya myndigheten. Myndigheten för Gestaltad
livsmiljö ska dock ha möjlighet att göra utställningar utifrån
perspektivet och att även producera och delta i produktioner
av utställningar på andra platser, företrädesvis inom de
regionala strukturer som myndigheten samverkar med.
Behovet av lokaler bör ses över.
– Mötesplatsen för områdets aktörer i bred bemärkelse och för
allmänheten är central i den nya myndigheten.
– Det pedagogiska uppdraget, bibliotek och forskning ska
omfattas av och utvecklas i den nya myndighetens verksamhet.
– Myndigheten ska i sitt uppdrag följa upp statens arbete och
förebildlighet genom samverkan med andra myndigheter.
– Myndigheten ska administrera ett nytt anslag för utveckling
av området (se förslag i kap. 8).
Bedömning: Ett ombildande av Arkdes till Myndigheten för
Gestaltad livsmiljö behöver förberedas. Myndighetens
organisation och verksamhet bör ses över och förslag till en ny

132

SOU 2015:88

Myndigheten för Gestaltad livsmiljö

instruktion och regleringsbrev tas fram. Samlingarnas
långsiktiga hemvist ska definieras. Förberedelserna kan göras av
en tilltänkt myndighetschef eller av Regeringskansliet.
Myndigheten för Gestaltad livsmiljö ska med utgångspunkt i ett
helhetsperspektiv ansvara och verka för genomförande och
uppföljning av den statliga politiken för arkitektur, form och
design. Den ombildade myndigheten bör kunna starta den 1
januari 2017.
Utredningen föreslår att Arkdes ombildas till en myndighet med
arbetsnamnet Myndigheten för Gestaltad livsmiljö. Förslaget
innebär att delar av Arkdes verksamhet går in i den ombildade
myndigheten och att andra delar flyttas eller förändras.
Myndighet ska vara en fristående myndighet med det
övergripande ansvaret på området. Myndigheten föreslås vara en
enrådighetsmyndighet och ledas av en myndighetschef, en
generaldirektör. Myndigheten ska ha ett insynsråd med uppdrag att
bevaka de frågor som myndigheten har att hantera samt vara ett
stöd till myndighetsledningen i strategiska beslut.
Myndigheten ska utifrån gällande mål för området driva
verksamheten, löpande följa upp målen genom att varje
mandatperiod bedöma dess aktualitet och vid behov föreslå nya.
Myndigheten ska, genom att synliggöra kopplingen mellan
samhällsutmaningarna och verksamhetsområdenas potential att
lösa nationella och globala frågor, ha i uppdrag att vägleda
regeringen i detta arbete. Myndigheten ska analysera hinder och
presentera exempel på förebildlighet inom området.
Myndigheten ska med utgångspunkt i perspektivet gestaltad
livsmiljö vara en aktör i samhällsdebatten och ett nav för
kunskapsspridning kring den hållbara samhällsutvecklingen.
Myndigheten ska perspektivera utmaningarna, initiera diskussioner
och debatt med branscherna, utövare, andra aktörer och invånarna.
Myndigheten ska forska, åskådliggöra viktiga frågor, popularisera
material till olika målgrupper, demonstrera exempel, ställa ut och
arbeta med pedagogiska program för att sprida, synliggöra och
tillhandahålla verktyg och kunskap till allmänheten.
Myndigheten ska präglas av öppenhet och delaktighet och
genom hög kompetens ha legitimitet hos företrädare för områdets
olika delar, både inom arkitektur, form och design och inom
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utbildning, byggsektor och näringsliv. Myndigheten ska stötta och
initiera tvärdisciplinära och korsbefruktande projekt mellan
samhällets sektorer.
Myndigheten ska vara en think-tank, eller tankesmedja, med
forskning, bibliotek och pedagogisk verksamhet.
Den regionala närvaron ska vara stark och en
samverkansstruktur ska vara aktiv och långsiktig. Myndigheten ska
samarbeta med andra myndigheter, kommuner och branscher i ett
kontinuerligt arbete för att lyfta frågeställningar, sprida goda
exempel och tillhandahålla kunskap.
Myndigheten kommer att ha ett stort kommunikativt och
utåtriktat uppdrag. Den ska utifrån de nationella målen och
perspektivet stimulera en diskussion kring begreppen arkitektur,
form och design och kommunicera perspektivet för att stärka
frågornas ställning och göra de angelägna för beslutsfattare och
medborgare. Områdets styrkor och möjligheter ska beskrivas för
att arkitektur, form och design genom en stärkt roll ska kunna
påverka ett hållbart samhällsbyggande.
7.3.1

Samlingarnas tillhörighet

Arkdes samlingar består i dag av material kring ämnet arkitektur,
till största delen från 1900–talets första hälft. Fyra miljoner föremål
från mer än 500 arkitekter finns representerade i samlingarna. Till
övervägande del har museet övertagit samlingen från det tidigare
Svenska Arkitekters Riksförbund. Mycket har skänkts till museet
av arkitektkontor, arkitekterna själva eller deras anhöriga.
Utredningen har analyserat och diskuterat frågan om
samlingarnas långsiktiga hemvist. Enligt den gällande instruktionen
ska Arkdes bland annat vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta
och genom nyförvärv berika samlingarna och hålla dem tillgängliga
för allmänheten. Samlingsområdet omfattar endast de föremål som
har samband med myndighetens uppgifter inom arkitekturområdet.
Samlingarna är en viktig källa till kunskap om svensk
byggnadskonst och ska fortsättningsvis användas aktivt, vårdas och
berikas. Samlingarna föreslås dock inte ingå i myndigheten för
gestaltad livsmiljö utan tas omhand av lämplig huvudman bland de
statliga museerna som har bättre förutsättningar att stärka
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samlingarna fortsättningsvis. Den nya myndigheten för gestaltad
livsmiljö kommer enligt förslaget inte att ha ett museiuppdrag och
arkitekturområdet är endast en av delarna av perspektivet gestaltad
livsmiljö.
Enligt förslaget i den remitterade promemorian skulle
samlingarna överföras till Moderna museet. Moderna museet är en
möjlig museimyndighet som skulle kunna ta ansvar för
samlingarna. Samtidigt anser Nationalmuseum i sitt yttrande över
den remitterade promemorian att de har goda förutsättningar att ta
över den samling som avser arkitektur inom Arkdes nuvarande
uppdrag. Nationalmuseum har redan betydande arkitektursamlingar med byggnads- och inredningskonst från år 1500 fram
till 1930. När Nationalmuseum flyttar in i den renoverade
museibyggnaden 2017 har man goda förutsättningar att ta omhand
och visa materialet.
Moderna museet och Nationalmuseum är alltså två tänkbara
förvaltare av samlingarna och är också närbelägna till samlingarnas
nuvarande plats på Skeppsholmen i Stockholm.
7.3.2

Utställningar lokalt, regionalt och nationellt

Utställningsverksamheten spelar en viktig roll för att genomföra
uppdraget att synliggöra och driva diskussioner om arkitektur,
form och design. Utställningsverksamheten ska stärka myndighetens uppdrag att vara en aktiv röst i samhällsdebatten.
Utredningen föreslår att Myndigheten för Gestaltad livsmiljö
bör ha en viss utställningsfunktion som bidrar till att åskådliggöra,
perspektivera och diskutera frågor. Utredningen bedömer dock att
myndigheten inte kommer att ha behov av utställningslokaler i den
omfattning som Arkdes förfogar över i sin nuvarande utställningsverksamhet.
Myndigheten föreslås genomföra eller medverka till genomförande av interdisciplinära utställningar som prövar, undersöker
aspekter och problemlösningar av samhällets utmaningar, ur såväl
samtida som historiska perspektiv. Utställningar i kombination
med seminarier, debatter och filmvisningar kan göras i
myndighetens egna lokaler eller i samverkan med regionala partner
eller andra intressenter. Genom olika former av samarbeten ska
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utställningsverksamhet kunna ske över hela landet, i olika lokaler
och även i stadsrum och landskap. Verksamheten ska ha möjlighet
att vara undersökande och flexibel och riktas till områdets
målgrupper, branscher, näringsliv och allmänhet.
Genom samverkan i utställningsverksamheten kan myndigheten
dra nytta av en mångfald av perspektiv. Här kan också samverkan
med museer och andra myndigheter vara viktiga, till exempel
myndigheterna inom Plattformen för hållbar stadsutveckling,
Moderna museet, Riksantikvarieämbetet, Nationalmuseum, Nordiska
museet, Statens konstråd, Tekniska museet och Världskulturmuseerna
samt länsmuseer och kommunala museer.
7.3.3

Mötesplatsuppdraget

Myndighetens centrala uppdrag är mötesuppdraget. Mötesplatsen
är mycket viktig i en framtida arkitektur-, form- och designpolitik
då området i högre grad ska präglas av dialog och delaktighet och
kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Vikten av en aktiv arena för diskussion och för samverkan har
återkommande lyfts fram i utredningens externa möten med
myndigheter, bransch och andra intressenter.
Arkdes har i dag i uppdrag att fungera som mötesplats för
aktörer inom sitt verksamhetsområde. I den ovan nämnda
promemorian från Kulturdepartementet konstaterades att det råder
stor samstämmighet kring behovet av en nationell mötesplats för
att diskutera, problematisera och väcka intresse för frågor kring
arkitektur, design och utvecklingen av vår gemensamma livsmiljö.
Det konstaterades också att under de sex år som myndigheten haft
denna uppgift har Arkdes inte fullt ut kunnat utveckla de
samarbeten som krävs, och man bedömer att det finns bättre
förutsättningar att göra detta i en utvecklad och mer resursstark
organisation.
Utredningen anser att genom ombildningen av Arkdes till
Myndigheten för Gestaltad livsmiljö stärks förutsättningarna för
att bygga upp mötesplatsen och den tvärsektoriella samverkan som
avsetts. Den nya myndigheten ska förstärka och utveckla
mötesplatsen och förmedla vikten av en samlingsplats för
arkitektur, form och design. Det är en funktion som blir allt mer
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angelägen för såväl medborgare som beslutsfattare inom stat,
kommun och näringsliv.
Den nationella mötesplatsen ska vara myndighetens verktyg att
följa utvecklingen inom arkitektur, form och design i Sverige och
vara en plats för samverkan. I mötesplatsuppgiften ligger även att
utifrån de nationella målen fungera som en aktiv värd för andra
verksamheter som tilldelats ansvar och uppgifter inom området och
stödja dem i deras behov av utåtriktade aktiviteter. På så sätt ska
inte all verksamhet inom mötesplatsen vara egeninitierad eller
egenproducerad, utan bidra till att förstärka övriga aktörers
uppgifter inom gestaltad livsmiljö. På sikt ger detta förutsättningar
för ökad samverkan mellan centrala aktörer, vilket stärker
förutsättningarna att uppnå de nationella målen. En central uppgift
är att perspektivera arkitektur, form och design från olika håll, såväl
samtida som historiska. Detta kan ske genom bland annat seminarier,
föreläsningar, utställningar, filmvisningar och publikationer.
7.3.4

Myndighetens kompetens, lokalisering och regionala
samverkan

Utredningens huvudförslag till ombildande av Arkdes till en ny
myndighet innebär ytterst en prövning av det statliga åtagandets
omfattning på området. Enligt utredningens bedömning kommer
det att finnas ett behov av verksamhetsförändringar vid
ombildandet till den nya myndigheten.
Myndigheten ska ha personal med en kompetens och
kunskapsbredd som omfattar hela området som perspektivet
gestaltad livsmiljö utgår ifrån. En viktig kompetens inom
myndigheten ska vara förmågan att bedriva ett professionellt och
målgruppsinriktat kommunikationsarbete riktat mot allmänheten,
utövare och myndighetssfären, liksom beslutsfattare inom företag
och på berörda politiska nivåer. Bemanningen ska ha kapacitet och
erfarenhet så att den kan hantera och utveckla ämnesområdena och
driva samarbeten med övriga berörda myndigheter och branscher
inom området. Särskild kompetens ska driva områdets frågor
samtidigt samverka med andra kompetenser för att föra
utvecklingen framåt.
Utredningen ser behov av en designfunktion som ska inrättas på
Myndigheten för Gestaltad livsmiljö och ansvara för stöd och
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kunskap för ökad användning av designmetodik i statliga
verksamheter. Bakgrunden till utredningens förslag är att det
behövs ett tydligt nationellt och strategiskt ledarskap på
designområdet för att strategiskt bygga upp designkapacitet i
offentlig verksamhet och möta medborgarnas behov genom design.
Resurs- och kompetensfrågorna är nyckelfrågor vid nystarten av
myndigheten. För att kunna motsvara förväntningarna måste
myndigheten vid start kunna svara för ett löpande arbete inom
området gestaltad livsmiljö.
Sedan 1965 har Arkitekturmuseet och sedermera Arkdes varit
lokaliserat till Skeppsholmen i Stockholm. 1998 stod dagens lokaler
intill Moderna museet klara för inflyttning. Dessa lokaler har
möjliggjort myndighetens utställnings- och samlingsuppdrag.
Behovet av omfattningen av lokaler och den föreslagna
myndighetens lokalisering behöver ses över. Mot bakgrund av
utredningens uppfattning av vikten av myndighetens centrala roll
för frågorna och samverkan med berörda aktörer bedömer
utredningen dock att myndigheten bör vara placerad i
Stockholmsområdet.
En hållbar politik för arkitektur, form och design är en
angelägenhet för hela landet. För att få en spridning, regional
förankring och brett genomslag för perspektivet gestaltad livsmiljö
ska Myndigheten för Gestaltad livsmiljö samarbeta med befintliga
institutioner och stödja utvecklingen av andra lokala mötesplatser
inom arkitektur, form och design.
Utredningen konstaterar att den statliga myndighetsstrukturen
behöver stärkas centralt samtidigt som samverkansmöjligheterna
med regionerna också behöver förstärkas. Genom kultursamverkansmodellen är det möjligt för staten att samspela med
regionala resurser och kompetenser oberoende av huvudman och
organisationsform. Den regionala verksamheten kan komplettera
den statliga uppgiften på området. Flera regionala institutioner och
aktörer i landet har förutsättningar att bidra till en nationellt
hållbar struktur. Tät kontakt ska därför hållas med ett antal
befintliga aktörer regionalt. Dessa kan vara Röhsska museet i
Göteborg, Form/Design Center i Malmö, Bildmuseet i Umeå,
Sameslöjdstiftelsen i Jokkmokk, landsting och länsstyrelser samt
kommunala verksamheter runt om i landet.
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De regionala mötesplatserna har som regel byggt upp en lokal
samverkan med universitet och högskolor, folkhögskolor och
näringsliv. Organisationer som Sveriges Arkitekter, Svensk Form,
Konsthantverkscentrum, det nationella nätverket av hemslöjdskonsulenter och andra lokala organisationer är betydelsefulla i
myndighetens formande av den regionala strukturen. De regionala
mötesplatserna ska vara resurscentra som med lokal kunskap och
förankring skapar möjligheter för såväl ett regionalt som nationellt
perspektiv. Myndigheten för Gestaltad livsmiljö och de regionala
aktörerna kan dessutom kontinuerligt bygga internationella
nätverk.
7.3.5

Pedagogiska perspektiv och forskning

För att stärka ett pedagogiskt arbete med arkitektur, form och
design ska Myndigheten för Gestaltad livsmiljö ha i uppdrag att
stimulera
utvecklingen
inom
arkitektur-,
formoch
designpedagogik. En central del av denna ska vara inriktad på barn
och unga. Utredningen bedömer att det på nationell nivå krävs en
samlad kunskap om och utveckling av arkitektur-, form- och
designpedagogik för barn och unga, både i och utanför skolan.
Arkitekturkonsulenterna i exemplet från Göteborg och Västra
Götalandsregionen visar hur konsulenter kan vara en pedagogisk
resurs i skolarbetet för att göra barn och unga delaktiga i formande
av livsmiljön (se kap. 10).
För att vidareutveckla pedagogiska perspektiv är ett
erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling inom detta område
nödvändigt. Här har myndigheten en viktig roll i att överblicka
befintliga initiativ och göra erfarenhetsutbyte möjligt. Material för
undervisning i arkitektur, form och design utifrån perspektivet
gestaltad livsmiljö kan utvecklas i samverkan med forskare inom
relevanta ämnen samt lärare och studenter på lärarutbildningarna.
En uppgift för myndigheten är också att stötta forskning inom
området och ha kunskap om och bidra till att tillgängliggöra
samtida vetenskaplig och konstnärlig forskning.

139

Myndigheten för Gestaltad livsmiljö

7.3.6

SOU 2015:88

Samverkan med andra myndigheter – sammanfattning
av övriga förslag till myndighetens verksamhet

Myndigheten ska målmedvetet följa upp statens arbete och
förebildlighet genom samverkan med andra myndigheter. Detta ska
ske genom samarbete med den föreslagna funktionen riksarkitekt
inom Statens fastighetsverk (se förslag i kap. 8) och genom att
förvalta och fördela medel från den föreslagna fonden (se förslag i
kap. 8). Myndigheten för Gestaltad livsmiljö och Statens
fastighetsverk ska få i uppdrag att ge stöd till utveckling av
arkitektur-, form- och designpolitiska program i statliga
myndigheter (se förslag i kap. 8).
Vidare ska myndigheten i samverkan med Boverket med flera
arbeta fram en vägledning för kommunernas arbete och program
för arkitektur, form och design (se förslag i kap. 8).
I myndighetens uppdrag ska ingå att sprida kunskap om nyttan
och värdet av hållbarhetsfrågor och samhällsutvecklingsfrågor
utifrån perspektivet gestaltad livsmiljö för exportfrämjande
satsningar (se förslag i kap. 8). Myndigheten ska tillhandahålla
kunskap till Upphandlingsmyndigheten och möjliggöra möten
mellan myndigheter och leverantörer för att säkerställa kvalitet och
kompetens vid offentlig upphandling av arkitektur, form och
design (se förslag i kap. 9). Myndigheten för Gestaltad livsmiljö ska
medverka till att sprida forskningsnätverkens och forskningsutlysningens resultat till berörda aktörer i samhället (se förslag i
kap. 10).
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8

Det offentliga och insatser inom
arkitektur, form och design

8.1

Utredningens uppdrag

Utredningen ska analysera och föreslå hur statens, landstingens
och kommunernas åtagande kan utformas till stöd för politiken för
arkitektur, form och design, såväl nationellt och regionalt som
lokalt. Utredningen ska dessutom analysera och föreslå insatser för
att öka möjligheterna för berörda aktörer att utveckla samverkan
och dialog, samt bedöma behovet av nya former för samarbete.
Utredaren ska enligt tilläggsdirektiven analysera och lämna
förslag på hur processer kring arkitektur, form och design i högre
grad kan präglas av dialog och delaktighet.

8.2

Den offentliga sektorn

Offentlig sektor är den skattefinansierade verksamhet som drivs åt
det allmänna och är underställd stat, primärkommun och sekundärkommun eller andra politiska enheter. Exempel på verksamheter
som ofta ingår i det offentliga är vård och omsorg, utbildning,
rättsväsende, försvar, kollektivtrafik och infrastruktur men det
finns offentliga åtaganden även inom andra områden, till exempel
inom kulturområdet.
Svenska myndigheter utgörs av regeringen, domstolarna och
förvaltningsmyndigheterna. Domstolarna är statliga, medan
förvaltningsmyndigheterna kan vara statliga eller kommunala.
Beslutande församlingar, såsom riksdagen och kommun-fullmäktige,
är inte myndigheter. Även andra organ kan ha förvaltningsuppgifter,
till exempel aktiebolag som ägnar sig åt myndighetsutövning.
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Europeiska unionens förvaltningsorgan kan nämnas i detta
sammanhang, som en överstatlig nivå.
Enligt Statskontoret fanns det 370 statliga myndigheter 2014.
Eftersom det går att använda sig av olika definitioner, kan olika
uppgifter om antalet myndigheter vara lika giltiga. Till detta
kommer kommunala myndigheter. De offentliga inkomsterna
respektive utgifterna utgör 50 procent av bruttonationalprodukten
och statens inkomster är högre än kommunernas. År 2012 var
ungefär 1 275 000 personer sysselsatta inom offentlig sektor, vilket
motsvarar 28 procent av den totala arbetsmarknaden.

8.3

Statliga myndigheter och statliga bolag inom
området

I statens budget hanteras arkitektur, form och design inom
utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.
Möjligheterna att genomföra en politik inom arkitektur, form och
design påverkas även av prioriteringar inom andra utgiftsområden.
Exempel på berörda utgiftsområden med betydelse för området
arkitektur, form och design är Hälsovård, sjukvård och social
omsorg, Integration och jämställdhet, Arbetsmarknad och arbetsliv,
Utbildning och universitetsforskning, Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, Regional tillväxt,
Allmän miljö- och naturvård, Energi, Kommunikationer, Areella
näringar, landsbygd och livsmedel samt Näringsliv (se kap. 6).
En tvärsektoriell styrning av resurser mellan samtliga berörda
utgifts- och politikområden är viktig för måluppfyllelsen och
genomförandet av politiken inom arkitektur, form och design. Det
ska särskilt framhållas att inom andra politik- och utgiftsområden
finns det många skarpa och styrande instrument för områdets
utveckling och genomförande av politiken. Det finns till exempel
bestämmelser i plan- och bygglagstiftningen och i andra lagar,
förordningar och föreskrifter som direkt har med området att göra
och som har betydelse för politikens genomslag, till exempel
fördelning av ekonomiska anslag och styrning av statliga
myndigheter och bolag.
I statens budget hanteras arkitektur, form och design inom
utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid under ett
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avsnitt Bildkonst, arkitektur, form och design. Statens centrum för
arkitektur och design (Arkdes) verksamhet, Statens kulturråds
bidragsgivning inom bild- och formområdet samt Statens konstråds
insatser för den konstnärliga gestaltningen av den gemensamma
miljön. Vidare omfattas stöd till verksamheten i Föreningen Svensk
Form och Nämnden för hemslöjdsfrågor. Verksamhet som tas upp
inom bild- och formområdet bedrivs också av Moderna museet,
Nationalmuseum, Riksutställningar och Konstnärsnämnden.
Statliga medel till bildkonst, form och design fördelas även via
kultursamverkansmodellen till länsmuseer, konsthallar och andra
regionala och lokala organisationer.
Ett stort antal myndigheter och institutioner på kulturområdet
har intressen inom den statliga verksamheten för arkitektur, form
och design, till exempel Statens kulturråd, Myndigheten för kulturanalys, Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd, Konstnärsnämnden,
Nämnden för hemslöjdsfrågor, Nationalmuseum med Prins Eugens
Waldemarsudde, Statens museer för världskultur, Moderna museet,
Tekniska museet och Nordiska museet.
Andra viktiga myndigheter eller berörda aktörer i en utvecklad
samverkan på området är bland andra Svenska institutet,
Tillväxtverket, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor samt Statens skolverk och
Skolinspektionen. Dessa myndigheter är exempel på myndigheter
där dialogen och formerna för samarbete med området arkitektur
form och design behöver utvecklas.
Ett annat exempel på politikområde där dialogen och formerna
för samarbete med området arkitektur, form och design behöver
utvecklas är miljöområdet i vid mening. Här agerar flera
myndigheter, bland andra länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Havsoch vattenmyndigheten, Energimyndigheten, Kemikalieinspektionen,
Sveriges metrologiska och hydrologiska institut (SMHI), Sveriges
geologiska undersökning, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.
Arbetet med perspektivet gestaltad livsmiljö berör miljöpolitiken
och de stora globala miljöfrågorna. Folkhälsofrågorna är också ett
viktigt inslag i en heltäckande politik för en långsiktigt hållbar
utveckling. Politiken kan bidra till att utveckla och stödja
samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och
skydda mot hälsohot. De beslut som mest påverkar individens
hälsotillstånd är de som fattas på nationell och lokal nivå. Den
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samlade statliga politiken tillsammans med kommunerna,
civilsamhället, näringsliv och forskning medverkar till långsiktigt
hållbara lösningar.
Arbetsmiljöverket agerar som tillsynsmyndighet och vägleder
alla slags verksamheter inom sitt ansvarsområde. För att skapa en
bra arbetsmiljö inomhus finns regler om ljud, ljus, luft, temperatur
och lokalers utformning. Konsumentverkets arbete syftar till att
stödja människor för att bli medvetna och säkra konsumenter.
Ett stort antal statliga myndigheter har olika uppgifter i
samhällsplanering och samhällsbyggande. Vissa statliga myndigheter är tillsyns- och tillståndsmyndigheter medan andra bygger och
förvaltar statlig egendom. Samhällsplanering och samhällsbyggande är
viktiga uppgifter för en nationell politik inom arkitektur, form och
design. Länsstyrelserna, Lantmäteriet och Boverket är exempel på
myndigheter som har viktiga uppgifter på området och som bland
annat bedriver tillsyn och hanterar bidragsärenden.
Länsstyrelserna har centrala uppgifter som tillståndsmyndighet
eller tillsynsmyndighet många olika typer av ärenden enligt olika
lagar samt samordnare av statliga intressen i länet. Länsstyrelsen är
den statliga aktören regionalt i frågor om allmänna miljöfrågor,
naturvård och kulturmiljövård. Länsstyrelserna är dessutom viktiga
aktörer vad gäller regional tillväxt och infrastrukturplanering,
hållbar samhällsplanering och boende och klimat- och energistrategier.
En uppgift för länsstyrelserna som får för liten uppmärksamhet är
arbetet med en regionalisering av nationella mål, planer och
program.
Ett antal myndigheter förvaltar delar av den statliga egendomen.
Dessa myndigheter ska inom sitt uppdrag som regel bidra till ett
hållbart byggande och en hållbar förvaltning. Myndigheter som
agerar som förvaltare av statlig egendom är till exempel Statens
fastighetsverk, Fortifikationsverket, Naturvårdsverket, Trafikverket
och Sjöfartsverket. Andra statliga myndigheter med betydelse för
samhällsbyggande och utveckling är till exempel Affärsverket svenska
kraftnät (Svenska kraftnät) och Luftfartsverket. Svenska kraftnät ska
förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och
miljöanpassat kraftöverföringssystem. Luftfartsverkets huvuduppgift är att tillhandahålla en effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart.

144

SOU 2015:88

Det offentliga och insatser inom arkitektur, form och design

Alla dessa myndigheter påverkar livsmiljön i sin gestaltning och
förvaltningen av byggnader och anläggningar i form av
infrastruktur för transporter och energiöverföring, eller i form av
vägar, järnvägar och kraftledningar eller i form av broar, tunnlar,
kontrolltorn och kraftledningsstolpar.
Några ingår också i Samverkansforum, ett frivilligt samarbete
för byggande och förvaltande statliga verk och bolag. I dag
medverkar Fortifikationsverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet,
Riksbanken,
Riksdagsförvaltningen,
Sjöfartsverket,
Specialfastigheter, Statens fastighetsverk, Svenska Kraftnät och
Trafikverket i Samverkansforum.
Boverket är en viktig myndighet som arbetar med frågor om
samhällsplanering, byggande och boende. Myndigheten beslutar
om råd och regler, följer upp plan- och bygglagens tillämpning,
delar av miljöbalken och bostadsförsörjningslagen. Myndigheten
beslutar också om vissa statliga stöd och bidrag inom sitt
ansvarsområde. Dessutom undersöker och utreder Boverket frågor
inom sitt ansvarsområde på eget initiativ eller i form av uppdrag
från regeringen. Lantmäteriet ansvarar för fastighetsindelningen i
Sverige och försörjer samhället – offentlig sektor, näringsliv och
privatpersoner – med information om geografi och fastigheter.
Tillväxtverkets huvuduppgifter är att i alla delar av landet främja
hållbar näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt
genomföra strukturfondsprogram. Verket har även i uppdrag att
främja de kulturella och kreativa näringarna, inklusive design och
arkitektur. Verket ska dessutom utveckla och genomföra insatser
som främjar entreprenörskap, hållbar tillväxt och utveckling i
företag som har betydelse i en ny politik för arkitektur, form och
design. Den nationella, regionala och lokala förmågan att främja
goda livs- och boendemiljöer är en viktig del i arbetet med en ny
politik även inom arkitektur, form och design. Via Tillväxtverket
får Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) offentlig finansiering.
Forskning och utveckling är också viktiga inslag i politiken för
arkitektur, form och design. Forskningspolitiken är inriktad på att
ge stöd och främja grundläggande forskning av hög vetenskaplig
kvalitet Det är en viktig statlig uppgift att främja och stödja
grundforskning och behovsmotiverad forskning samt utveckling
inom miljö, innovation och samhällsbyggande. Viktiga statliga
aktörer här är Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella
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näringar och samhällsbyggande (Formas) och Verket för
innovationssystem (Vinnova).
En hög kvalitet i utbildningen av fysiska planerare, byggnads-,
landskaps- och inredningsarkitekter, formgivare och designer samt
byggnadsantikvarier stärker professionernas roll och ökar
förståelsen av områdets värde för samhället. Utredningen har haft
kontakt med universitet och högskolor på området, varav ett flertal
är statliga myndigheter; Sveriges lantbruksuniversitet, Blekinge
tekniska högskola, Luleå Tekniska Universitet, Högskolan för
design och konsthantverk (HDK) vid Göteborgs universitet,
Design och arkitektur vid Lunds tekniska högskola, arkitektur
Chalmers, arkitektur Kungliga tekniska högskolan, Umeå
designhögskola och arkitektur vid Umeå universitet samt Konstfack.
Statliga bolag
Staten är en betydande företagsägare i Sverige. I den statliga
bolagsportföljen finns 49 hel- och delägda bolag, varav två är
börsnoterade. Tillsammans sysselsätter bolagen cirka 163 000
personer. Det övergripande målet för regeringen är att de statliga
bolagen ska skapa värde och i förekommande fall se till att de
särskilt beslutade samhällsuppdragen utförs väl (2015 års
redogörelse för företag med statligt ägande, skr. 2014/15;140).
Regeringen anser att det är viktigt att staten är en aktiv,
professionell ägare med fokus på långsiktigt värdeskapande.
Portföljen av bolag ses ständigt över för att pröva skälen för
fortsatt statligt ägande och som ett led i att överväga bolagens olika
uppdrag och inriktningar.
Enligt våra direktiv bör staten i egenskap av byggherre,
beställare, inköpare, förvaltare och hyresgäst agera som förebild när
det gäller arkitektur, form och design. Offentligt och offentligt
stött byggande, inredande och upphandling ska behandla
kvalitetsfrågor på ett föredömligt sätt. Exempel på statliga bolag
och verksamheter med uppdrag inom fastighetsförvaltning och
byggande, förvaltning av mark och anläggningar samt främjande av
utrikeshandel och turism är Akademiska Hus AB, AB Göta
kanalbolag, Jernhusen AB, Metria AB, Specialfastigheter Sverige
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AB, Sveaskog AB, Swedavia AB, Vasallen AB, Vattenfall AB, Visit
Sweden AB, och Business Sweden.
Business Sweden är avskilt från staten och har näringslivet och
staten som huvudmän. Den juridiska formen är ovanlig och kallas
”offentlig korporation och anstalt”.

8.4

Kommunernas och landstingens uppgifter

8.4.1

Kommunerna

Huvudprincipen i kommunallagen är kommunalt självstyre, att
kommunen själv får bestämma vad den ska arbeta med och hur
mycket, men allt måste utgå från medborgaren. Det ska finnas
allmänintresse i det som görs. Enligt kommunallagen (1991:900)
ska dock kommunfullmäktige och kommunstyrelse finnas i varje
kommun. Kommunen har också ansvar för frågor som socialtjänsten (äldreomsorg och sociala biståndsfrågor), barnomsorg,
skola för barn och ungdom, plan- och byggfrågor, hälso- och
miljöskydd, renhållning och avfallshantering, räddningstjänst,
vatten och avlopp samt ordning och säkerhet. Annan verksamhet är
frivillig, till exempel kultur, bortsett från biblioteken, fritidsverksamhet, bostäder, energi och näringsliv.
Kommunerna som fastighetsförvaltare, markägare och inköpare
Kommunerna har viktiga uppgifter som markägare och
fastighetsförvaltare och gör stora investeringar i offentliga rum och
utemiljö men också i till exempel skolor och lokaler för annan vård
och omsorg. Kommuner investerar också i olika former av
transportinfrastruktur och fordon till kollektivtrafik.
Kommunerna är verksamhetsansvariga för stora verksamheter
och agerar som byggherre, beställare, inköpare, förvaltare och
hyresgäst. Kommunerna har därmed goda möjligheter att agera
som förebild när det gäller arkitektur, form och design. Här kan
den nationella politiken på området ge stöd och inspirera
kommunerna i arbetet.
Markanvisningar i kommuner har stor betydelse för gestaltningen
av miljön. Kommunen ska enligt lagen (2014:899) om riktlinjer för
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kommunala markanvisningar anta riktlinjer för markanvisningar,
som ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för
överlåtelse eller upplåtelse av markområden för bebyggande.
Kommunal fysisk planering och planmonopolet
Inom plan- och byggområdet har kommunerna uppgifter med stor
påverkan på samhällsutvecklingen och ytterst på resultatet av en
nationell politik inom arkitektur, form och design. Enligt plan- och
bygglagen (2011:900) är det en kommunal angelägenhet att
planlägga användningen av mark och vatten. Bestämmelser i lagen
bekräftar det så kallade kommunala planmonopolet, vilket innebär
en kommunal ensamrätt att anta planer som i första hand gäller
mot enskilda. Vissa bestämmelser i miljöbalken tillämpas vid
planläggning och prövning i ärenden om bygglov och
förhandsbesked. Miljökvalitetsnormer ska enligt miljöbalken följas
vid planläggning och annan prövning enligt lagen. Kommunen och
staten genom länsstyrelsen har löpande kontakter i planärenden.
Länsstyrelsen ska i samrådet om planer ta till vara och samordna
statens intressen.
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar
hela kommunen. Översiktsplanen är inte bindande. Kommunen ska
i översiktsplanen redovisa sin bedömning av hur skyldigheten att ta
hänsyn till allmänna intressen vid beslut om användningen av markoch vattenområden kommer att tillgodoses. I redovisningen ska
riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken anges. Av
översiktsplanen ska framgå grunddragen i användningen av markoch vattenområden, hur kommunen avser att tillgodose
riksintressena samt hur kommunen i den fysiska planeringen avser
att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med nationella och
regionala måloch program av betydelse för en hållbarutveckling.
När ett förslag till översiktsplan upprättas ska kommunen
samråda med bland andra länsstyrelsen och berörda grannkommuner. Kommunens medlemmar, myndigheter och
organisationer ska också ges möjlighet att delta i samrådet.
Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandattiden
pröva om översiktsplanen är aktuell och länsstyrelsen ska minst en
gång under mandattiden redovisa sina synpunkter i fråga om
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statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för
översiktsplanens aktualitet.
Inom kommunen får mark- och vattenområdes användning,
bebyggelse och byggnadsverk regleras med rättsverkan genom
detaljplaner eller områdesbestämmelser. Innan kommunen antar en
detaljplan ska man ha samrått om förslaget, kungjort det och låtit
det granskas.
Ambitionen i plan- och bygglagen har varit att ge byggnadsnämnden en aktivare roll i utformningen av ny bebyggelse istället
för att enbart kunna ingripa i efterhand, vilket ansågs vara fallet
tidigare. Denna aktivare roll är viktig i genomförandet av en politik
för arkitektur, form och design. Mer om kommunernas hantering
av bygglov finns i kapitel 11. Byggnadsnämnderna kan i många fall
vara aktiva och kommunala arkitekturpolitiska program, där de
finns, kan vara till stor hjälp. Programmen kan med fördel omfatta
hela området arkitektur, form och design och tillsammans med
aktuell översiktsplan ha stor pedagogisk betydelse i tidiga skeden
av kontakter med byggherrar. Genom kommunala arkitekturpolitiska program och antagna översiktsplaner tydliggörs
kommunens planeringsvision samtidigt som mandatet för
byggnadsnämndens tjänstemän stärks i kontakter med dem som
önskar stöd och råd från kommunen.
Bostadspolitik och bostadsmarknad
2014 gjordes ändringar i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar som innebär att innehållet i och processen för
att ta fram kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen
preciseras. Nytt var att kommunerna i riktlinjerna ska redovisa hur
hänsyn har tagits till relevanta nationella och regionala mål, planer
och program av betydelse för bostadsförsörjningen. Genom detta
införs ett regionalt perspektiv i riktlinjerna. Länsstyrelsen och
andra regionala organ ska ges möjlighet att yttra sig över
kommunens planering av bostadsförsörjningen. Om en kommuns
riktlinjer inte innehåller uppgifter om hur hänsyn har tagits till
relevanta nationella och regionala mål, planer och program av
betydelse för bostadsförsörjningen ska regeringen ha en möjlighet
att förelägga kommunen att ta fram nya riktlinjer.
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Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet infördes i
plan- och bygglagen som ett allmänt intresse som kommunerna ska
främja vid till exempel planläggning. Kommunens riktlinjer för
bostadsförsörjningen vara ett vägledande underlag.
Kultur och fritid
Inom kultur och fritid arbetar kommunerna för att ge dessa
verksamheter goda förutsättningar. Det gäller till exempel idrottsanläggningar, bibliotek och föreningsliv samt övrig kulturverksamhet. Många kommuner arbetar med en tydlig inriktning för att
beslut om kulturlivet ska fattas så nära medborgarna som möjligt.
8.4.2

Landsting och regioner

Landstingen och regionerna styrs genom direktvalda politiska
församlingar, så kallade landstingsfullmäktige. Dessutom finns det
politiska uppdrag inom landstingsstyrelser i olika nämnder och
utskott. Landstings- eller regionfullmäktige är det högsta
beslutande organet på regional nivå. Fullmäktige tar beslut i
landstingens och regionernas viktigaste frågor, som inriktning,
verksamhet och ekonomi. Fullmäktige beslutar också om
förvaltningens organisation och verksamhetsformer samt utser
ledamöter till styrelser och nämnder. Exempel på nämnder som
finns i många landsting och regioner är hälso- och sjukvårdsnämnd
och kulturnämnd.
Alla frågor som kommer till fullmäktige förbereds i någon av
nämnderna. I mindre frågor kan nämnderna besluta direkt. En
nämnd ansvarar för den löpande verksamheten inom landstinget
eller regionen. I praktiken är det tjänstemän som sköter själva
genomförandet av landstingets eller regionens verksamheter, men
de förtroendevalda har alltid det yttersta ansvaret. Arbetsuppgifter
kan vara att organisera tandvården inom länet eller att fatta beslut
om färdtjänst till en enskild person.
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Det regionala utvecklingsansvaret
I varje län finns en regionalutvecklingsansvarig för regionalt
tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering. Ansvaret
regleras i lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
och lag (2002:34) om samverkansorgan i länen. Aktörer med
regionalt utvecklingsansvar leder och utveckar det regionala arbetet
för hållbar regional tillväxt och utveckling i respektive län. I det
regionala tillväxtarbetet ingår att utarbeta och genomföra en
regional utvecklingsstrategi, som grund för strategiska tillväxtinsatser.
Nio landsting och en kommun samt sju kommunala samverkansorgan har uppgiften att vara regionalt utvecklingsansvarig
organisation. I fyra län har länsstyrelsen fortfarande det regionala
utvecklingsansvaret.
Landsting och regioner som fastighetsförvaltare, markägare och
inköpare
Landsting och regioner investerar i olika välfärdsbyggnader, till
exempel skolor och sjukhus. Landstingen är också aktörer i det
offentliga rummet, bland annat genom investeringar i
transportinfrastruktur och förvaltar i vissa fall mark för naturvård
och friluftsliv. Landstingen är också stor beställare av fordon till
kollektivtrafik. Precis som kommunerna är landsting och regioner
verksamhetsansvariga för stora verksamheter som innebär att man
agerar som byggherre, beställare, inköpare, förvaltare och hyresgäst
och ska agera som förebild när det gäller arkitektur, form och
design.
Kulturverksamhet i landsting och regioner
Kultur är en viktig verksamhet i landstingen och landstingen har i
många fall en kulturnämnd. Staten har ett övergripande strategiskt
ansvar för den nationella kulturpolitiken vilken är grunden för ett
statligt engagemang och medfinansiering av kultur i hela landet.
Kultursamverkansmodellen sjösattses 2011 för att skapa ett ökat
utrymme för regionala prioriteringar och variationer. Länens och
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regionernas kulturplaner utgör underlag för statens bidragsgivning.
Tidigare har staten avgjort vilka regionala kulturinstitutioner som
är berättigade till statligt stöd. Kulturpolitiken i landsting och
regioner finansieras främst av landstingen själva trots kultursamverkansmodellen och de statliga insatserna i övrigt.
Reglerna inom kultursamverkansmodellen innebär att
verksamheten ska främja en god tillgång för länets invånare till
professionell teater-, dans- och musikverksamhet, museiverksamhet, biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande
verksamhet, konst- och kulturfrämjande verksamhet, regional
enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet, och främjande
av hemslöjd.
Landsting och regioner som ingår i modellen beslutar, i
samverkan med länets kommuner och kulturlivet, hur det statliga
bidraget fördelas till regional kulturverksamhet. Samtliga län, utom
Stockholm, är sedan 2013 med i kultursamverkansmodellen.
Förändringen av den regionala kulturpolitiken förutsätter ett
närmare samarbete mellan de olika myndigheter och organisationer
som har ekonomi och/eller starka intressen i kultursamverkansmodellen. Den lösning regeringen valde var att inrätta ett
samverkansråd. Myndigheter och organisationer representerade i
Samverkansrådet är Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Kungliga
biblioteket, Länsstyrelserna, Nämnden för hemslöjdsfrågor,
Riksteatern, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska
filminstitutet.
Kultursamverkansmodellen ska ge befolkningen i landet
möjlighet att ta del av ett varierat kulturutbud präglat av förnyelse
och kvalitet. Den kulturella infrastrukturen och regionala
mångfalden ska främjas och kulturskapare i hela landet ska kunna
utveckla sitt konstnärskap.
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8.5

Insatser för samverkan inom arkitektur, form och
design

8.5.1

Förslag till riksarkitekt med Statens fastighetsverk som
särskilt ansvarig

Förslag: Befattningen riksarkitekt skapas inom Statens fastighetsverk som bedöms vara en lämplig myndighet för detta.
Fastighetsverket föreslås få ett särskilt ansvar för att utveckla
samverkan kring arkitektonisk kvalitet i statligt byggande och
fastighetsförvaltning.
Statens fastighetsverk ansvarar för att förvalta en del av statens
fasta egendom. Verket ska inom sitt uppdrag bidra till ett hållbart
byggande och en hållbar förvaltning. Fastigheterna ska förvaltas så
att en god resurshushållning och en hög ekonomisk effektivitet
uppnås. Fastighetsverket ska på uppdrag av regeringen genomföra
nybyggnad och ombyggnad av fast egendom samt för statens
räkning förvärva och avyttra fast egendom. Fastighetsverket har
inom sitt verksamhetsområde rätt att bedriva uppdragsverksamhet.
Offentligt byggande, inredande och upphandling ska på ett
föredömligt sätt behandlar kvalitetsfrågorna. Intresset för statens
byggande och statens hantering av arkitektur, form och design i sitt
byggande och förvaltning är till stora delar normgivande och har
kapacitet att utveckla branschens villkor. Förslagen till nya mål i en
ny politik på området understryker vikten av ett förebildligt
offentligt agerande som ska stimulera till en god miljömässig,
ekonomisk och socialt hållbar utveckling.
Utredningen föreslår att en riksarkitekt inrättas inom
Fastighetsverket för att driva på utvecklingen av och diskussionen
om gestaltad livsmiljö och arkitektonisk kvalitet inom statligt
fastighetsägande och förvaltning. Utredningen bedömer att
Fastighetsverket är en lämplig myndighet för detta uppdrag.
Fastighetsverket, genom riksarkitekten, och Myndigheten för
Gestaltad livsmiljö ska ha ett tätt samarbete kring frågor som rör
perspektivet gestaltad livsmiljö och området.
Fastighetsverket föreslås mot denna bakgrund även få ett
särskilt ansvar för att utveckla samverkan kring arkitektonisk
kvalitet i statligt byggande, planerande och fastighetsförvaltning.
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Genom att använda Samverkansforum som nätverk och arena
för samarbete, ser utredningen goda förutsättningar för en
fördjupad diskussion och utveckling av hanteringen av frågor om
arkitektonisk kvalitet i staten. Diskussionen bör kunna inkludera
statliga fastighetsbolag som Jernhusen och Akademiska hus och
även bolag som ägs av staten via statliga pensionsfonder.
Samverkansforum bör också på frivillig basis kunna samarbeta med
andra offentliga fastighetsförvaltare i den kommunala sfären kring
gestaltad livsmiljö.
I uppdraget till Fastighetsverket bör också ingå att verka för att
projekttävlingar används för upphandling av arkitekttjänster och
andra gestaltningsuppdrag. I en projekttävling kan den upphandlande myndigheten förhandla med vinnaren om efterföljande
kontrakt och tilldela uppdrag.
8.5.2

Samverkan mellan statliga byggherrar och förvaltare

Bedömning: Samverkan mellan statliga byggherrar och
förvaltare behöver utvecklas. Samverkansforum är en viktig
arena att bygga på för diskussion och erfarenhetsåterföring
mellan statliga byggherrar.
Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare bildades
2001 genom att regeringen 1999 gav dåvarande Banverket, Statens
fastighetsverk, Fortifikationsverket, Luftfartsverket och dåvarande
Vägverket i uppdrag att bilda ett kvalitetsråd. Syftet är att utveckla
byggherre- och förvaltarrollen genom förbättrad samverkan inom
statlig verksamhet.
I dag medverkar Fortifikationsverket, Naturvårdsverket,
Riksantikvarieämbetet,
Riksbanken,
Riksdagsförvaltningen,
Sjöfartsverket, Specialfastigheter, Statens fastighetsverk, Svenska
Kraftnät och Trafikverket vilka tillsammans representerar en
byggnadsarea på drygt sju miljoner kvadratmeter, cirka 1 500 mil
kraftledningar och cirka femton procent av Sveriges yta, det vill
säga sju miljoner hektar mark.
Syftet med verksamheten är att genom samverkan driva
utveckling och effektivisering inom statligt fastighetsägande och
förvaltning. Samverkansforum ska vara ett statligt föredöme när
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det gäller effektivisering av resurser och kompetensutveckling. Här
kan frågor om arkitektur, form och design behandlas och olika
regeringsuppdrag på området diskuteras mellan olika organisationer
utifrån regeringens förväntningar på berörda myndigheter och bolag.
8.5.3

Helhetsyn på offentliga miljöer

Bedömning: Staten ska ha långsiktiga förutsättningar för att
utveckla goda exempel på gestaltning av gemensamma
livsmiljöer. Det perspektiv som utredningen lyfter fram bör ges
utrymme att påverka inriktning och utformningen av
verksamheten.
Utredningen anser att det är centralt att skapa långsiktiga
förutsättningar för staten att utveckla goda exempel på gestaltning
av gemensamma livsmiljöer som innefattar både arkitektoniska,
konstnärliga, kulturhistoriska och sociala dimensioner.
I regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga
miljöer (2010–2014) till Arkdes, Boverket, Riksantikvarieämbetet
och Statens konstråd samverkade de berörda myndigheterna för att
utveckla nya metoder för helhetsgestaltning av gemensamma
livsmiljöer. Utredningen har inte genomfört en närmare
utvärdering av uppdraget men bedömer att resultaten av uppdraget
kan vara en god utgångspunkt för att vidareutveckla samverkan
kring gestaltning av gemensamma livsmiljöer inom staten. En
utvärdering av uppdraget bör göras och en fortsatt samverkan
mellan myndigheterna bör diskuteras.
Detta understryks också i ett förslag (KU 2014:02/2015/26)
som Statens konstråd har lämnat till utredningen Gestaltad
livsmiljö och där Konstrådet pekar på att vikten av att ytterligare
stärka statens möjligheter att agera förebildligt genom organiserad
samverkan mellan statliga byggherrar, både myndigheter och bolag,
samt expertmyndigheter inom området som rör gestaltning av
gemensamma livsmiljöer. Konstrådets förslag innebär att
instruktionerna för berörda statliga myndigheter och bolag ska
kompletteras med ett uppdrag att verka för god gestaltning vid
planering och byggande av gemensamma livsmiljöer. Konstrådet
tillsammans med ovan nämnda myndigheter anser att regeringen
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bör uppdra till statliga byggherrar, respektive expertmyndigheterna
Arkdes, Boverket, Formas, Riksantikvarieämbetet och Statens
konstråd, att samverka kring gestaltning i planering och byggande
av gemensamma livsmiljöer med stor samhällsbetydelse och höga
symbolvärden. Samverkan skulle enligt förslaget organiseras genom
Statens konstråd.
Utredningen menar att roll- och ansvarsfördelning mellan de
myndigheter som ska medverka bör klarläggas, liksom de praktiska
möjligheterna för respektive myndigheter att medverka i ett sådant
arbete.
8.5.4

En fond för stöd till utvecklingsinsatser inom
arkitektur, form och design

Förslag: I syfte att långsiktigt främja en vital utveckling av
området arkitektur, form och design i hela landet och för att ge
stöd till exportfrämjande insatser bör staten utreda möjligheterna
till att en fond byggs upp. Myndigheten för Gestaltad livsmiljö är
en lämplig administratör av ett nytt anslag för särskilda
utveckingsinsatser inom gestaltad livsmiljö.
Det finns i dag inga offentliga medel för stimulans av utveckling
och samarbete inom branschen. Det efterfrågas stöd för att
utveckla tjänsteexport och allmän kundskapsutveckling inom
området och branscherna. I jämförelse med andra branscher har
byggbranschen en låg nivå på forsknings- och innovationsmedel i
förhållande till sektorns omsättning.
Den viktigaste förebilden i detta avseende är exemplet från
Danmark med den filantropiska organisationen Realdania. I den
danska politiken ska arkitektur i högre grad bidra till
värdeskapande och kopplas till innovationssatsningar, forskning,
upphandlingsstrategier. Arkitektur står för en viktig del av den
internationella marknadsföringen av Danmark och kvalitativ hållbar
arkitektur ska stimuleras för att fortsatt vara en stark exportfaktor.
I syfte att långsiktigt främja en vital utveckling av området
arkitektur, form och design i hela landet och för att ge stöd till
exportfrämjande insatser föreslår utredningen att staten bör utreda
möjligheterna till att en fond byggs upp. Fonden kan skapas genom
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att en liten del av vinsten eller omsättningen i vissa statliga
verksamheter årligen tillförs fonden för att bygga upp dess kapital.
En del av de värden som skapas i statlig fastighetsanknuten
verksamhet kan, om de återförs till branschen, göra stor nytta och
bidra till statens förebildlighet på området och till höjd kompetens
och samarbeten i branschen. De tillgångar som ska förvaltas i
fonden ska utgöra en självständig förmögenhet.
Fondmedlen för utveckling tillsammans med kommunikation
kring den nya exportstrategin är viktiga inslag i en ny politik för
arkitektur, form och design. Möjligheten att bygga upp
motsvarande kapital på annat sätt har övervägts, bland annat mot
bakgrund av att intresset för filantropi anses öka i det svenska
samhället. Med en ökad rörlighet av individer, investeringar och
finansiellt kapital kan filantropins roll som ett komplement till
offentlig finansiering förväntas öka. Donationer kan bidra med
såväl ökade ekonomiska resurser som innovativa lösningar på
dagens samhällsutmaningar. Donationer kan betraktas som ett
”samhälleligt riskkapital” som bidrar till samhällsekonomisk
utveckling. Entreprenörskapsforum har tillsammans med
Stockholms handelskammare tagit initiativ till Filantropiskt forum.
Syftet är att på olika sätt visa sambandet mellan kultursatsningar
och ekonomisk tillväxt. Intresset för sådana lösningar finns inom
forskning, näringsliv och politik.
Den föreslagna fonden kan lämpligen förvaltas av en stiftelse för
framtidens arkitektur, form och design. De närmare
förutsättningarna för instiftandet måste utredas i särskild ordning.
Utredningen bör särskilt se till att stiftelsens förmögenhet
förvaltas på betryggande sätt så att riskerna begränsas och
möjligheterna till god avkastning tillvaratas. Det åligger stiftelsen
att utveckla och söka samarbete mellan den privata och den
offentliga sektorn. Stiftelsen ska ge ekonomiskt stöd till innovativa
och nyskapande projekt till områdets kunskapsutveckling. Stödet
ska stimulera verksamhet i hela landet och syfta till att stärka
tillväxt och utveckling. Lokala, regionala och andra centrala
intressen bör engageras och bidra till projekten. Medel bör kunna
sökas av såväl privatpersoner, företag, högskolor och offentliga
nämnder och bolag gärna i kreativa kombinationer.
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Ett nytt anslag för utveckling av området
Utredningen anser att det behövs en viss offentlig finansiering för
utveckling och samarbete inom branschen, samtidigt som olika
komplement till offentliga medel välkomnas. Den nya
myndigheten kan vara en lämplig administratör av ett nytt anslag
för särskilda utveckingsinsatser inom gestaltad livsmiljö. Det nya
anslaget behövs övergångsvis i avvaktan på att frågan om
fondmedel för utveckling av området utreds och klarläggs.
Utvecklingsmedel behövs omgående för att pröva nya former av
stöd till förnyelse och utveckling inom gestaltad livsmiljö. Stöd kan
bland annat gå till innovativa och nyskapande projekt för områdets
kunskapsutveckling. Stödet ska stimulera verksamhet i hela landet
och syfta till att stärka tillväxt och utveckling. Stöd till
utvecklingsisatser är ett viktigt inslag i genomförandet av en ny
politik. Satsningen bör samordnas med ett genomförande av den
nya politiken.
Erfarenheterna av Kulturbryggans femåriga verksamhet bör tas
tillvara när frågan om en fond utreds och när ett ett nytt anslag
övergångsvis används för utvecklingsinsatser inom gestaltad
livsmiljö. Kulturbryggans huvudsakliga uppdrag är att under
perioden 2011–2015 pröva nya och alternativa finansieringsmöjligheter för nyskapande, innovativa och experimentella
kulturprojekt. Kulturbryggan ger förslag på nya former av stöd till
förnyelse och utveckling inom kulturområdet. Från den 1 oktober
2015 är Kulturbryggan inordnad i Konstnärsnämnden.
8.5.5

Perspektivet gestaltad livsmiljö i Sverigeförhandlingen

Bedömning: Utredningen anser att de åtgärder som vidtas
under de närmaste årtiondena till följd av Sverigeförhandlingen
(N 2014:04) bör vara förebildliga i enlighet med en ny politik
för arkitektur, form och design.
Regeringen beslutade den 1 juli 2014 att tillkalla en särskild
utredare, som ska fungera som förhandlingsperson i kommittén för
utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder och ökad
tillgänglighet i storstäderna (dir. 2014:106), numera kallad
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Sverigeförhandlingen. Sverigeförhandlingen ska ta fram förslag till
principer för finansiering och förslag till en utbyggnadsstrategi för
nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och
Göteborg/Malmö. Även frågan om ytterligare en fast förbindelse
över Öresund ska behandlas.
Förhandlingar rör lösningar för spår och stationer där
stambanorna angör till respektive stad. Förhandlingspersonen ska
ingå överenskommelser med kommuner, landsting och andra
aktörer kring åtgärder som förbättrar tillgängligheten och
kapaciteten i transportsystemet och leder till ett ökat bostadsbyggande i storstadsregionerna. Dessutom ska man pröva förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige
med ett betydande inslag av medfinansiering från näringsliv,
kommuner och regioner.
Syftet med uppdraget är att dels möjliggöra ett snabbt
genomförande av nya stambanor på ett sätt som maximerar deras
samhällsekonomiska lönsamhet, dels identifiera kostnadseffektiva
åtgärder som leder till en förbättrad tillgänglighet och ett ökat
bostadsbyggande i framför allt storstäderna med fokus på
resurseffektivitet, hållbarhet och förtätning. Miljökonsekvenser ska
analyseras och bedömmas.
Utredningen anser att Sverigeförhandlingen har ett viktigt
uppdrag för att förbättra tillgänglighet och öka bostadsbyggandet.
Utredningen ser samtidigt att resultatet av Sverigeförhandlingens
arbete kommer att bli ett av vår tids största fysiska samhällsprojekt
som kommer att påverka storskaliga och småskaliga strukturer och
många olika slags värden över vidsträckta geografiska områden på
landsbygden och i städerna. För att projektet ska leda till en god
och hållbar livsmiljö är det avgörande att det präglas av perpsektivet
gestaltad livsmiljö och att hänsyn tas till de värden som redan finns
i den berörda byggda miljön och i det omgivande landskapet. Det
förutsätter att kunskap om sådana värden finns med i de tidigaste
skiss- och planeringsskedena och konsekvensbedömningarna samt
beaktas av alla inblandade. Det förutsätter också att ny teknik
utvecklas och används på ett klokt sätt samt att konsekvenser
bedöms i ett mycket långsiktigt livscykelperspektiv.
Om det fokus på resurseffektivitet och hållbarhet som
Sverigeförhandlingen ska ha kommer prägla genomförandet kan
det öppna möjligheter för ett högkvalitativt samhällsbyggande, god
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transportinfrastruktur, bostadsområden och i förlängningen
resultera i en god livsmiljö. Utredningen bedömer att resultatet
kommer att visa om staten, regionerna, kommunerna och
näringslivet, tillsammans med medborgarna, lyckas genomföra ett
omfattande samhällsprojekt på ett förebildligt sätt.
Utredningen anser sammanfattningsvis att resultatet av
Sverigeförhandlingen har goda förutsättningar att förknippas med
bra processer och hög kvalitet i utförandet om perspektivet
gestaltad livsmiljö får genomsyra hela processen från förhandling
till byggande.
8.5.6

Erfarenheterna från Delegationen för hållbara städer
ska tas tillvara

Bedömning: Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) har
lagt en viktig grund för det långsiktiga arbetet med hållbar
utveckling och hållbar stadsutveckling. Erfarenheterna från
delegationens arbete ska tas tillvara i Myndigheten för Gestaltad
livsmiljös arbete för hållbar samhällssutveckling.
Kommittén Delegationen för hållbara städer påbörjade sitt arbete
september 2008 och fortsatte till den 31 december 2012 och hade
till uppgift att verka för en hållbar utveckling av städer, tätorter och
bostadsområden. Delegationens uppdrag var att lämna förslag till
hur dess arbete, kunskaper och erfarenheter kring hållbar
stadsutveckling kan föras vidare inom ordinarie strukturer efter att
delegationen har slutfört uppdraget.
Delegationen genomförde under perioden ett flertal olika
tematiserade möten förutom att besluta om och hantera
ekonomiskt stöd till projekt som svarade mot syftet att skapa
attraktiva och ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara
stadsmiljöer som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser
och är goda exempel på stadsbyggnadsåtgärder med integrerad
planering och tillämpad miljöteknik. Insatserna skulle sammantaget
utgöra en nationell arena för utveckling av hållbara städer.
Delegationen
identifierade
femton
övergripande
och
framträdande hinder för en snabb och långsiktigt hållbar
omställning av städerna. Exempel på de identifierade hindren är ett
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alltför snävt sektorstänkande, bristande samordning inom och
mellan nivåer, otillräckliga satsningar på robusta strukturer,
kunskapsutveckling och pilotprojekt och att hållbarhetsvisioner
inte har integrerats i berörda politikområden och att värden
kopplade till människors livskvalitet och städernas attraktionskraft
inte ges tillräcklig tyngd.
Delegationen föreslog bland annat att regeringen utvecklar en
nationell stadspolitik i syfte att uppnå bättre samordning av statens
intressen och ge ramar för regionala och kommunala strategier.
Vidare föreslog delegationen ökade resurser till kunskapsutveckling
och fortsatta satsningar på pilotprojekt. En viktig åtgärd i arbetet
med att undanröja hinder är att samla berörda aktörer för hållbar
stadsutveckling på en nationell arena för samverkan.
Delegationen bedömde att det är nödvändigt att de processer
som har påbörjats under verksamhetsperioden kan fortgå och
utvecklas inom ramen för ett helhetsperspektiv där alla tre
hållbarhetsdimensionerna representeras. Det handlar dels om de
projekt som har fått ekonomiskt stöd där uppföljning, kunskapsoch erfarenhetsöverföring, följeforskning och utvärdering är av
största vikt. Även nätverk och temagrupper behöver fortsatt stöd
för samverkan. Mötesplatser för lärande och samverkan är fortsatt
angelägna. Resurser och samverkan för kunskapsutveckling i form
av forskning är fundamentalt. Minskad klimatpåverkan förutsätter
enligt kommittén gränsöverskridande arbete och det fordras att
frågorna ses ur ett brett internationellt perspektiv.
Erfarenheterna från delegationens arbete kan tas tillvara i den
nya myndighetens arbete för hållbar stadsutveckling och inom
ramen för plattform för hållbar stadsutveckling.
8.5.7

Myndigheten för Gestaltad livsmiljö ska samverka med
Plattformen för hållbar stadsutveckling

Bedömning: Myndigheten för Gestaltad livsmiljö ska samverka
med Plattformen för hållbar stadsutveckling. Samarbetet med
Boverket med flera om webbplatsen Hållbar Stad bör utvecklas
och tillförsäkras mer resurser.
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Samarbete behövs för att främja en hållbar utveckling. Därför har
regeringen gett Boverket, Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket i uppdrag att
gemensamt upprätta och förvalta en plattform för frågor om
hållbar stadsutveckling. Boverket håller samman uppdraget.
Frågor som rör stadsutveckling blir allt mer aktuella, både inom
Sverige och internationellt. EU-kommissionen prioriterar
stadsutvecklingsfrågorna under programperioden 2014–2020. Även
tidigare har medel avsatts för stadsutvecklingsfrågor i särskilda
program. Plattformen bygger vidare på den särskilda satsning som
regeringen gjorde mellan 2008 och 2012 för att främja en hållbar
utveckling av städer, tätorter och bostadsområden, Delegationen för
hållbara städer, se ovan.
Syftet med plattformen är ökad samverkan, samordning,
kunskapsutveckling, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte
inom hållbar stadsutveckling. De myndigheter som ingår i
plattformsuppdraget samarbetar kring ett antal nyckelfrågor som är
av betydelse för att utveckla arbetet med hållbar stadsutveckling.
Några kända utmaningar är till exempel bristande samordning
inom och mellan sektorer och politiska nivåer, otillräckliga
satsningar på forskning och kunskapsutveckling samt ett glapp
mellan hållbarhetsretoriken och praktisk handling. Staten har en
viktig roll i att stärka samarbetet mellan sektorer och nivåer.
Plattformen utgör en viktig länk mellan praktik och politik på
lokal, regional och nationell nivå. Genom plattformen kan
diskussioner och aktiviteter koordineras lokalt, regionalt och
nationellt, samtidigt som en kontinuerlig dialog förs med
regeringskansliet. Plattformen kan också vara en mötesplats för
lokala och regionala initiativ.
Med hållbar stadsutveckling avser regeringen en process i
ständig förändring med hänsynstagande till social, ekonomisk och
miljömässig hållbarhet och givet lokala och regionala
förutsättningar. Planering och insatser måste anpassas till städers,
tätorters och stadsregioners skilda förutsättningar, exempelvis
storlek, täthet, geografiskt läge, befolknings- och näringsstruktur.
För att möta städers ekonomiska, miljömässiga och sociala
utmaningar och samtidigt ta till vara på den utvecklingspotential
som finns i städerna krävs ett integrerat arbetssätt mellan olika
kompetensområden.

162

SOU 2015:88

Det offentliga och insatser inom arkitektur, form och design

Den första delrapporten beskriver hur myndigheterna har tolkat
uppdraget och organiserat arbetet samt innehåller en redovisning av
de aktiviteter som genomförts under 2014. Plattformen ska bidra
till tvärsektoriell samverkan, samordning, kunskapsutveckling,
kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. Arbetet ska möta
städernas, tätorternas och stadsregionernas olika förutsättningar
och behov. Plattformen ska även stödja de regionala
strukturfondsprogrammens arbete med hållbar stadsutveckling.
Årliga rapporter ska i januari lämnas till regeringskansliet.
Förutom att etablera myndighetssamverkan har bland annat
följande aktiviteter genomförts: målgruppsanalys, extern
kommunikation samt arbete med en webbplats och processtöd för
regionala strukturfondsprogram. Fyra strategiska fokusområden
har identifierats som utgångspunkt för att en mer hållbar
stadsutveckling ska kunna komma till stånd: Människan i centrum,
Kunskapsutveckling, Samverkan och Ekonomiska förutsättningar.
Myndigheten för Gestaltad livsmiljö ska samverka med
Plattformen för hållbar stadsutveckling. Samarbetet med Boverket
med flera om webbplatsen Hållbar Stad bör utvecklas och
tillförsäkras mer resurser.
8.5.8

Större satsningar på grön innovation och miljöteknik

Bedömning: Gröna innovationer och miljöteknik bör ta en större
plats i en ny politik för arkitektur, form och design och området
ska uppfattas som innovations- och näringslivsfrämjande.
Vinnova kan tillsammans med Myndigheten för Gestaltad
livsmiljö vara lämplig för detta.
Gröna innovationer och miljöteknik är viktiga aspekter i arbetet
inom arkitektur, form och design. Miljöanpassad och hållbar design
kan bidra både till positiva miljöeffekter och socialt välbefinnande
och ekonomisk utveckling. Hållbara aspekter ska komma in tidigt i
designprocessen.
Förtätningen av samhällen måste ske med hänsyn till
miljöaspekter och resursfördelning. Hållbar design handlar inte
bara om materialval utan också om mer grundläggande och kreativa
synsätt på hur byggnader, offentliga rum och produkter kan bli
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mer hållbara, både när det gäller miljö, ekonomi och sociala
aspekter.
Hållbar design och hållbar samhällsplanering ska främja
integrerade systemlösningar och ett helhetstänkande i staden,
vilket kräver att byggande, hantverkskunskap och miljökunskap
kopplar ihop med varandra. Det innebär vissa självklarheter som att
spillvärme från verksamheter värmer bostäder, olika trafikslag
samverkar med varandra samtidigt som stadens natur och stadens
tekniska system stödjer varandra ömsesidig. Först då kan en
cirkulär och resurseffektiv ekonomi åstadkommas. Smart city är ett
begrepp som används i dessa sammanhang för att beskriva en
utveckling där stadens traditionella system ska göras mer effektiva
för invånare och näringsliv genom användning av digitala tjänster
och telekommunikationsteknik.
De kommande åren finns det stora behov av investeringar i
miljöteknik. Ny och miljövänlig teknik efterfrågas i allt högre grad,
till exempel när energi- och transportsystem ska ställas om för att
möta miljö- och klimatutmaningarna. Kunskapsutvecklingen är
väsentlig för att skapa en hållbar miljömässig utveckling. Då
efterfrågan inte bara är nationell utan global finns en stor
exportmöjlighet.
I dag görs stora innovationssatsningar i Sverige. Ett exempel är
Vinnova som bland annat gör utlysningar för testbäddar inom
miljöteknikområdet. Härigenom skapas möjlighet till att testa och
verifiera produkter och tjänster inom alla områden. Designprocessen är en tillgång då det är en välutvecklad innovationsmetod
för att pröva, experimentera, visualisera, reflektera och modellera.
Design kan bidra till en hållbar produktion och en hållbar
ansvarsfull konsumtion. FN:s tioåriga ramverk för hållbar konsumtion och produktion implementeras nu genom Naturvårdsverket
som har utsett till nationell ”fokalpunkt”.
Att strukturera användarorienterad information för dialog och
medborgardeltagande blir allt viktigare som framgångsfaktor.
Gröna innovationer och miljöteknik ska ta större plats i en ny
politik för arkitektur, form och design och uppfattas som
innovations- och näringslivsfrämjande. Myndigheten för Gestaltad
livsmiljö bör i sin verksamhet särskilt uppmärksamma dessa frågor.
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Statliga myndigheters ansvar att ta fram särskilda
program för arkitektur, form och design

Förslag: Vissa statliga myndigheter ska ha ett särskilt ansvar att
verka för kvalitet inom arkitektur, form och design och ska ta
fram särskilda program för området. Myndigheten för Gestaltad
livsmiljö och Statens fastighetsverk ska få i uppdrag att ge
vägledning och stöd till utveckling av arkitektur-, form- och
designprogram i statliga myndigheter.
Bedömning: I detta arbete bör Myndigheten för Gestaltad
livsmiljö och Statens fastighetsverk samråda med berörda
myndigheter.
I direktiven till utredningen framhålls särskilt att staten i egenskap
av normgivare, byggherre, beställare, inköpare, förvaltare och
hyresgäst bör agera som förebild när det gäller arkitektur, form och
design. Myndigheten för Gestaltad livsmiljö och Statens
fastighetsverk bör få i uppdrag att ge stöd till utveckling av
arkitektur- och formprogram i statliga myndigheter. Den
vägledning som verken bör ta fram ska ta hänsyn till de olika roller
och egenskaper som de olika statliga myndigheterna har utifrån
sina respektive uppdrag. Det är fortfarande viktigt att offentligt
och offentligt stött byggande, inredande och upphandling
behandlar kvalitetsfrågor på ett föredömligt sätt. Kvalitet ska även i
fortsättningen kunna beaktas även i sammanhang då detta
perspektiv kommer i konflikt med kortsiktiga ekonomiska
intressen.
Uppdrag bör ges till ett urval av fastighetsförvaltande statliga
myndigheter och bolag samt till andra strategiska statliga
myndigheter utan för den fastighetsförvaltande kretsen.
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Kommuner och regioner ska stimuleras att ta fram
program för arkitektur, form och design

Förslag: Myndigheten för Gestaltad livsmiljö, Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd och Boverket ska få i uppdrag att utarbeta
vägledning och i övrigt ge stöd till utveckling av kommunala
program för arkitektur, form och design.
Bedömning: I detta arbete bör Myndigheten för Gestaltad livsmiljö
och Boverket samråda främst med SKL och kommunerna samtidigt
som berörda statliga myndigheter informeras.
Boverket har stor erfarenhet av uppföljning av plan- och bygglagen
och rådgivning kring lagens tillämpning. Boverket, Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd och Myndigheten för Gestaltad livsmiljö
bör arbeta fram en enkel vägledning för kommunernas arbete med
program som bör kunna omfatta arkitektur, form och design. Även
forskningsråd som Formas och Vinnova och deras nätverk av
forskare kan engageras i arbetet med vägledningen.
Städer och kommuners roll i omställningen till ett hållbart
samhälle uppmärksammades av Delegationen för hållbara städer.
Internationellt har det visat sig att städerna ofta går före och har
stor betydelse som påtryckare för ett nationellt engagemang. Även
i Sverige har kommuner och regioner en nyckelroll i denna
omställning. Goda exempel på hållbart byggande finns i kommuner
där ambitionsnivån varit mycket hög och där statliga medel under
perioder stöttat detta.
Kommuner och regioner står för en mycket stor del av det
offentliga byggandet. Stora delar av vardagens välfärdsbyggnader
som skolor, förskolor, LSS-boende har kommunala huvudmän.
Regionens byggande inom sjukvården är även viktig för
perspektivet gestaltad livsmiljö genom läkande miljöer och
närheten till gröna miljöer. De offentliga miljöer som skapas i
byggnader och miljöer har stor potential att utvecklas integrerat
inom hela gestaltningsområdet, från planering, arkitektur, form och
design till hantverk och offentlig konst. I många av de äldre
sjukhusmiljöerna finns kvaliteter som bör synliggöras och bevaras
och även här kan förebildlighet etableras.
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Sjukvård och annan offentlig verksamhet kommer i allt högre
grad ha krav på att involvera invånarna i utformningen av service
och tjänster för att dessa ska fungera väl utifrån invånarnas olika
förutsättningar och behov. Genom en deltagarorganiserad design
skapas möjligheter till en utveckling med ett samskapande mellan
professionerna inom det offentliga och användarna för att bygga
utvecklingen på respektive expertis.
En central uppgift är att utveckla beställarrollen. Exempel på
insatser i kommunerna för att främja god arkitektur handlar om
rådgivning om arkitektur via hemsidan och råd om utformningsfrågor. Det är viktigt att utveckla kommunala program för den
egna verksamheten och eget byggande och förvaltning samtidigt
som en aktiv dialog med byggherrar är önskvärd innan inlämning
av bygglovansökan. Utbildning av byggnadsnämnden i gestaltningsfrågor är av stor betydelse. Handläggarnas kompetens är också
viktig för att kunna diskutera gestaltningsfrågor med såväl nämnden
som med den som söker bygglov.
När moderna program inom gestaltad livsmiljö upprättas i en
kommun eller i ett landsting är det lämpligt att tidigt involvera
bland andra kommun- eller landstingsstyrelsen och berörda
nämnder.
För en kommun kan det underlätta att ta fram ett program eller
plan med syfte att tydliggöra kommunens ambitioner när det gäller
gestaltningen av livsmiljön. Planen kan till exempel innehålla hur
den byggda miljön är organiserad, förhållandet mellan gatustruktur
och byggnadernas storlek och utformning, transportmedel och
hållplatsers utformning, offentliga lokalers utformning, konstens
plats i det offentliga rummet, det digitala rummets design,
hållbarhet, gröna rum/parker, materialval, färgsättning, skyltar,
beslag, belysning och armaturer. Det kan även gälla mötet stad och
land och infarterna till en tätort.
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Arkitektur, form och design i de regionala
kulturplanerna och kultursamverkansmodellen

Bedömning: Förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa
statsbidrag till regional kulturverksamhet bör förändras så att
bidragsgivningen enligt förordningen kan främja arkitektur,
form, design och konsthantverk.
Regeringen bör ta initiativ till en utredning som innebär att
förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet bör förändras så att bidragsgivningen
enligt förordningen kan främja arkitektur, form, design och även
konsthantverk. Förslaget innebär också ett viktigt steg i
utvecklingen och förnyelsen av de regionala kulturplanerna.
Kulturrådet bör snarast få i uppdrag att kartlägga erfarenheterna
och behoven vad gäller främjande av arkitektur, form, design och
konsthantverk. Uppföljning kan på sikt göras av Kulturrådet i
samverkan med Myndigheten för Gestaltad livsmiljö. Frågan har
även väckts av Mats Svegfors i rapporten ”Upplev kultur var dag”.
Om de regionala kulturplanerna i framtiden ska omfatta
arkitektur, form och design och föras in kultursamverkansmodellen
innebär det att fler ändamål kan få del av de statliga bidragen.
Förslaget i sig innebär inte att mer pengar behöver föras in i
modellen. Redan i dag går, enligt Statens kulturråd, medel i
modellen till detta ändamål i vissa län och regioner.
8.5.12

Ökat stöd till ungdomsverksamhet i allmänna
samlingslokaler och icke-statliga kulturlokaler

Bedömning: Stöd till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler och icke-statliga kulturlokaler bör öka och omfatta fler
kategorier. Stödet bör anpassas till nya behov för att ge bättre
förutsättningar att möta lokalt engagemang och behov av
samlingslokaler.
I perspektivet på arkitektur, form och design är medskapande
centralt. En förutsättning för detta är invånarnas engagemang och
att det finns platser för möten. Lokaler som drivs spontant eller av
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föreningar som är välförankrade bland boende verkar positivt för
att skapa delaktighet. Det gäller även ungas möjligheter att
medverka oavsett om de är engagerade i det lokala föreningslivet
eller inte.
I dag finns två statliga lokalstödda utvecklingsbidrag för
ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler samt nybyggnad
och ombyggnad av en icke-statlig kulturlokal som båda förvaltas
och delas ut av Boverket. Det förstnämnda stödet är till för
verksamheter och aktiviteter som särskilt riktar sig till ungdomar.
Med allmänna samlingslokaler menas lokaler som ägs eller
disponeras av ideella organisationer och som utnyttjas på ett
allsidigt vis. Lokaler som är aktuella för bidraget ska vara
lättillgängliga för föreningslivet och verksamheter, till exempel
möten, studieverksamhet, kulturarrangemang och fritidsaktiviteter
för ungdomar. Ett krav är att ungdomar själva är delaktiga i
planering och genomförande av projektet. För att kunna söka
bidraget måste organisationen antingen äga sin lokal eller ha ett
långsiktigt nyttjanderättsavtal. Vidare ska det finnas goda
ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen.
Kulturlokaler kan få stöd till nybyggnad och ombyggnad samt till
standardhöjande reparationer, tillgänglighetsskapande åtgärder och
energiåtgärder. Stödet kan också ges till utbyte eller komplettering
av inventarier. Redan påbörjade projekt kan inte få stöd från
Boverket.
Boverket konstaterar i en rapport (rapport 2015:13) betydelsen
av bidragen för att projekt ska komma till stånd och att lokaler har
blivit anpassade efter ungdomars behov samt att det har blivit en
satsning på kultur för ungdomar. Dock konstateras att de beviljade
ansökningarna inte koncenterarades till storstadsområdena utan
”ansökningar har varit spridda över hela landet och det har varit
både storstadsområden och landsbygdsområden som har tagit del
av bidraget”. Utredningen ser vikten av att den ursprungliga
intentionen förverkligas. För en social hållbarhet är det väsentligt
att det finns lokaler som ger möjligheter för unga att organisera sin
fritid och samlas i gemensamma intressen.
Utredningen anser att tillgängliga mötesplatser för sociala
möten bör förbättras. Utredningen delar Boverkets idé om att riksorganisationerna Bygdegårdarnas Riksförbund, Riksorganisationen
Folkets Hus och parker och Riksföreningen Våra Gårdar i sin
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ansökan om bidrag till samlingslokalhållande föreningars
riksorganisationer även bör ansöka om bidrag för projektledare
eller verksamhetsutvecklare som ska arbeta med ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler. Boverket föreslår även att
verksamhetsutvecklingsbidraget höjs och i första hand ska bidraget
fördelas till riksorganisationernas arbete med ungdomsverksamhet.
Enligt utredningen är samlingslokaler med dess närmaste
omgivning viktiga som gestaltade offentliga rum. Utredningen
anser mot den bakgrunden i likhet med Boverket att bidrag bör
kunna sökas även för utomhusmiljön i anslutning till en allmän
samlingslokal.
8.5.13

Bättre stöd till exportfrämjande åtgärder på området

Bedömning: Internationellt utbyte och svensk export av
arkitektur, form och design ska stärkas. De exportfrämjande
aktörerna bör få ökade resurser för sina insatser för att lyfta de
kulturella värdena och stärka exporten inom områdena. Bättre
samordning mellan stat, främjarorganisationer och utlandsmyndigheter ska syfta till värdeskapande långsiktiga verksamheter och projekt. Dessa kan drivas av myndigheter, statliga
åtaganden, näringsliv och akademi i samverkan.
I flera länder är samarbetet mellan den offentliga sfären och
företagen mer utvecklat än det är i Sverige. I Danmark är
samarbetet väl etablerat och utvecklat inom området. Ett av syftet
med samarbetet är att stärka själva samarbetet och stärka dansk
industris konkurrenskraft genom att uppmuntra företag att
investera i arkitektur, form och design. Formerna för samarbeten
varierar utifrån olika länders förutsättningar vad gäller så
fundamentala saker som statsskick och skattesystem. När det gäller
formerna för samarbete inom arkitektur, form och design finns
stora skillnader i de olika delområdenas sätt att fungera i olika
länder och i hur samhällsplanering är uppbyggd och reglerad.
Ökade resurser bör ges till främjarorganisationerna, främst
Svenska institutet (Si) och Business Sweden samt eventuellt
VisitSweden för strategisk planering, samordning mellan berörda
departement, organisationerna inom landet och utomlands. Det
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behövs kunskap och kommunikation för att sprida nyttan och
värdet av gestaltad livsmiljö. I kommunikationen med
organisationerna kan den nya myndigheten vara en viktig aktör.
Svenska institutet jobbar redan med områdena Kultur och
kreativitet, Hållbarhet och miljö, Samhälle och Innovation. Här
kan gestaltad livsmiljö utgöra en naturlig del som präglar
verksamheterna inom Si:s värdeskapande arbete.
Inom ramen för det nya anslaget som förslås administreras av
Myndighet för Gestaltad livsmiljö och i samverkan med bransch
och myndigheter kan svensk arkitektur, form och design lyftas.
Sverige ska bli föregångsland i att driva hållbarhets- och
samhällsutvecklingsfrågor utifrån det holistiska perspektiv som
gestaltad livsmiljö står för.
Internationellt innehar svenskt arbete med hållbar stadsutveckling i vissa delar en ledande position. Genom dels en stärkt
inhemsk efterfrågan, dels nya stödsystem anpassade för hur denna
typ av tjänsteexport ska utformas kan verksamheten utvecklas och
nya verksamheter byggas upp.
8.5.14

Införande av wild card-systemet

Förslag: Utredningen föreslår ett statligt stöd till systemet med
så kallade wild card med syfte att öka mångfalden och stimulera
arkitekt- och designbranschen genom att ge utövare i
etableringsfasen en större chans att delta i upphandlingar,
tävlingar och innovationsprocesser.
Vid upphandling av till exempel arkitekttjänster ställs ofta höga
krav på företagens omsättning och erfarenheter av tidigare
genomförda projekt motsvarande den tjänst som ska handlas upp.
Detta skapar en hög tröskel för medverkan och begränsar
möjligheterna till innovation och nyskapande. Ett wild card-system
öppnar upp för små företag att delta i upphandlingar genom att
krav inte ställs på genomförda projekt eller en viss omsättning. Här
kan de statliga myndigheterna vara förebildliga. De offentliga
myndigheterna bör ha större utrymme och kunskap att använda
möjligheterna med upphandlingar för att vända sig till oetablerade
och mindre erfarna arkitekter och designer. Det kan vara ett sätt
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för myndigheten att testa oprövade krafter för det gemensamma
byggandet.
Ett så kallat wild card-system syftar till att bidra till en större
mångfald och nyskapande arkitektur- och designproduktion.
Genom att ge nyetablerade utövare en chans att komma in på
marknaden, visa sin kompetens och lösningsförmåga, breddas
rekryteringen och branschen stimuleras på ett positivt sätt. Ett
syfte med systemet är att andra kriterier än pris ska beaktas:
kreativitet, nytänkande koncept och ett större fokus på innovation.
Wild card används till exempel i Danmark och Norge, där det
fram till 2015 har ett statligt stöd. Det har gjorts försök med wild
card i arkitekttävlingar även i Sverige, till exempel i tillbyggnaden
av Liljevalchs konsthall i Stockholm.
Ett statligt stöd innebär att ansvarig organisation kan
upprätthålla nätverk, kommunikation och kontaktskapande
aktiviteter mellan arkitektkontoren och uppdragsgivarna. Staten
kan också, som tidigare i Norge, stötta systemen genom att ta en
del av omkostnaderna för deltagandet i upphandlingen.
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Höjd kompetensnivå inom
offentlig upphandling

9.1

Utredningens uppdrag

Utredningen ska analysera och beskriva offentliga beställares upphandlingskompetens när det gäller arkitektur-, form- och designperspektiv och föreslå åtgärder för att stärka kompetensnivån.

9.2

Om lagen om offentlig upphandling

Hur den offentliga upphandlingen genomförs är av stor betydelse
för att våra gemensamma resurser ska användas på bästa möjliga
sätt. Den offentliga sektorn ska vara förebildlig i att främja kvalitet
när det gäller all upphandling, inte minst upphandling av arkitektur,
form och design. Kompetens och fokus på kvalitet vid offentlig
upphandling är central.
Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, reglerar
inköp av produkter, tjänster och entreprenader som görs av den
offentliga sektorn, det vill säga stat, kommun och landsting. Även
vissa offentliga bolag, stiftelser, föreningar och sammanslutningar
räknas till offentliga upphandlande enheter.
Enligt en mätning uppskattades att offentlig upphandling som
görs i Sverige, omsätta drygt 820 miljarder kronor år 2014, 1 vilket
är en ökning med drygt sju procent från föregående år.
Konkurrensverkets siffra är 600 miljarder kronor. 2 Omfattningen
av Sveriges offentliga upphandling är fortfarande svår att fastställa.

1
2

DoubleCheck, marknadsrapport 2014, www.doublecheck.se, 21 maj 2015.
Så ska den offentliga upphandlingen förbättras, Dagens Industri 2 mars 2015.
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De grundläggande principerna för all offentlig upphandling är
krav
på
icke-diskriminering,
likabehandling,
transparens,
proportionalitet och ömsesidigt erkännande. I budgetpropositionen
2009 (prop. 2008/09:1) står det att ”den offentliga upphandlingen
ska vara effektiv och rättssäker och ha till syfte att tillvarata
konkurrensen på marknaden så att skattemedlen används på bästa
sätt till nytta för medborgarna, den offentliga sektorn och
näringslivet”.
Flera olika utredningar har genomförts för att granska
regelverket i LOU och lagen (2007:1092) om upphandling inom
områdena, vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).
Upphandlingsutredningen (Fi 2010:06) tillsattes hösten 2010 utifrån
regeringens motiv att få underlag till den då förestående översynen
av EU:s upphandlingsdirektiv och att utreda den utbredda kritiken
mot gällande upphandlingslagstiftning och dess tillämpning.
EU-kommissionen presenterade i december 2011 nya förslag till
direktiv för upphandlingsområdet som ska ersätta det regelverk
som den svenska upphandlingslagstiftningen i dag bygger på.
Direktiven antogs 2014 och omfattar bland annat att:
• uppfylla målen för Europastrategin 2020 för smart och hållbar
tillväxt för alla,
• införa enklare och flexiblare regler, men också att öka
effektiviteten i offentlig upphandling,
• ge bättre möjligheter att använda upphandling som ett sätt att
nå miljörelaterade och sociala mål,
• ge små och medelstora företag bättre tillgång till den europeiska
marknaden,
• ge upphandlande myndigheter större flexibilitet att välja
upphandlingsförfarande,
• uppmuntra och möjliggöra en större inriktning mot kvalitet i
den offentliga upphandlingen.
För att införliva de nya EU-direktiven i svensk rätt tillsatte
regeringen i september 2012 Genomförandeutredningen (S 2012:09)
med uppdraget att ge förslag på hur bestämmelserna i direktiven
bör implementeras i svensk rätt. De nya lagförslagen lades fram i
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Genomförandeutredningens delbetänkande (SOU 2014:51) och det
nya regelverket med lagarna, som förväntas träda i kraft i april
2016, presenterades i en lagrådsremiss i juni 2015.
De huvudsakliga statliga organ som har hanterat LOU fram till
september 2015 är Konkurrensverket och Kammarkollegiet.
Konkurrensverket har svarat för tillsynen av regelverket och
upphandlingsstöd till upphandlande myndigheter fram till
december 2014 då regeringen gav uppdrag till en särskild utredare
att förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för
upphandlingsstöd.
Den nya upphandlingsmyndigheten tog över upphandlingsstödet från Konkurrensverket den 1 september 2015 och
instruktionen för den nya myndigheten beslutades i augusti 2015.
Konkurrensverket kommer även fortsättningsvis att ha tillsynsuppdraget. Upphandlingsmyndighetens uppdrag är att utveckla,
förvalta och stödja upphandlande myndigheter och enheter.
Myndigheten ska verka för en rättssäker, effektiv och socialt och
miljömässigt hållbar upphandling till nytta för medborgarna och
näringslivets utveckling, samt främja innovativa lösningar inom
upphandling.

9.3

Nuvarande regelverk för upphandling

Den nuvarande lagstiftningen för offentlig upphandling grundar sig
på EU-direktiv och har gällt sedan 2007. Olika upphandlingsformer
gäller utifrån det så kallade tröskelvärdet. För statliga myndigheter
är tröskelvärdet 1 169 378 kronor. För kommuner och landsting
vid upphandling av varor och tjänster gäller för närvarande
1 806 427 kronor.
9.3.1

Upphandlingsförfaranden

I den svenska lagstiftningen förordas i dag öppna och selektiva
upphandlingsförfaranden. Upphandlingsförfaranden som syftar till
tidiga dialoger och förhandlingar med möjliga leverantörer för att
precisera upphandlingsunderlag och anbud, används i liten
utsträckning. De upphandlande myndigheterna riskerar att gå miste
om möjligheten att göra bättre affärer och att handla upp
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byggentreprenader, varor och tjänster som på ett bättre sätt
uppfyller myndighetens behov och utnyttjar den kompetens och
möjligheter till lösningar som marknaden kan erbjuda.
Så kallad innovationsvänlig upphandling som syftar till att ta
fram nya lösningar används också sparsamt. Detta kan bero på en
osäkerhet hos de upphandlande myndigheterna kring hur de ska
hantera den grundläggande principen om likabehandling och
transparens i lagen om offentlig upphandling. Det krävs kompetens
och kunnande om både föremålet för upphandlingen och om lagens
möjligheter för att på rätt sätt hantera upphandlingsförfaranden
med en högre grad av dialog och förhandling.
Direktupphandling
Direktupphandling får användas om kontraktets värde understiger
505 800 kronor enligt de nya reglerna som infördes 2014, eller om
det finns ”synnerliga skäl”, till exempel på grundval av ensamrätt.
Formen innebär att upphandlaren kan kontakta endast en utvald
leverantör på grund av ensamrätt eller på grundval av att man
bedömer att endast en leverantör kan leverera det som enheten vill
köpa. ”När det gäller konstnärliga skäl kan det handla om att en
myndighet vill köpa in ett unikt originalverk och då är undantaget
tillämpligt. Det krävs dock att den upphandlande myndigheten kan
visa varför bara en leverantör kan leverera det verk som
efterfrågas.” (4 kap. 5 § 2 LOU).
Konkurrenspräglad dialog
Konkurrenspräglad dialog används för att utforma ett bra
förfrågningsunderlag och även att ta strategiska beslut, till exempel
val av upphandlingsförfarande. I konkurrenspräglad dialog förs
samtal med de leverantörer som bjudits in till dialogen och
kvalificerats. Upphandlingsformen används relativt lite i dag och då
främst i större och komplexa projekt.
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Innovationsvänlig upphandling
Innovationsupphandling är inte en formell upphandlingsform utan
innebär att upphandlaren anger krav på vilka problem varan eller
tjänsten ska lösa i stället för att i detalj ställa krav på varan eller
tjänsten som ska anskaffas. Man preciserar behovet av funktionen i
stället för att definiera lösningen. En fördel med innovationsupphandling är att den öppnar dörrar för nya idéer.
Det sker dock väldigt få innovationsupphandlingar i dagsläget i
Sverige. Gällande lagstiftning förhindrar inte innovationsupphandling, men myndigheters möjligheter begränsas genom att
det saknas en upphandlingsform. I dag är upphandlande myndigheter inte hänvisade till ett specifikt upphandlingsförfarande för
innovativa lösningar, utan det ligger på upphandlaren att göra
upphandlingen så innovationsvänlig som möjligt och att ge
utrymme åt leverantörerna att utforma innovativa lösningar.
EU-kommissionen lyfter fram det här sättet att arbeta i
upphandlingsdirektiven inom ramen för Digital Agenda och
unionens innovationsprogram Horizon 2020. Med utgångspunkt
från regeringens Innovationsstrategi som togs fram 2012 har
Vinnova uppdraget att ta fram handledning och material som ska
göra det enklare för offentlig sektor att arbeta med innovationsupphandling som bygger på forskning, utveckling och nytänkande.
Tidig dialog
Tidig dialog är inte en upphandlingsform utan en rekommendation
för en hållbar, långsiktig och kvalitativ upphandling, det som
Konkurrensverket kallar ”den goda affären”. I den tidiga dialogen
ger man alla potentiella leverantörer möjligheter att kommunicera.
En god affär menar man uppnås då offentliga medel används på ett
effektivt sätt genom att konkurrensen på marknaden tas tillvara
och bidrar till samhälleliga mål. 3 Dialog innan en upphandling
bidrar till goda förutsättningar för att skapa ett långsiktigt och
stabilt samarbete mellan upphandlande myndighet och leverantören.

3

Konkurrensverkets vägledning, www.kkv.se
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Ramavtal
En tredjedel av alla upphandlingar i Sverige avser ramavtal. 4
Ramavtal anses innebära en förenkling av byråkratin som krävs när
man skriver kontrakt. Ramavtal kan möjliggöra en kortare process i
stället för att man behöver genomföra en fullständig upphandling
varje gång. Ett ramavtal ingås mellan upphandlande myndigheter
och en eller flera leverantörer med syfte att bestämma villkoren för
senare tilldelning av kontrakt, så kallade avrop, under en given
tidsperiod. Ett avtal med flera leverantörer kan vara rangordnade,
vilket innebär att den som vill köpa alltid ska fråga den första
leverantören på listan först. Kan den första leverantören inte
leverera det som efterfrågas går frågan vidare till nästa leverantör.
Ibland avropas ramavtalen i form av förnyad konkurrensutsättning. De innebär att vid avrop/köp ska alla leverantörer
tillfrågas och den som erbjuder bästa anbudet utifrån beställningen
får leverera. Nackdelen för upphandlaren med denna form är att en
ny, något enklare upphandling måste göras. Därför tillämpas ofta
rangordning, vilket å andra sidan upplevs som begränsande för
leverantörerna länge ner på listan.
När ramavtalen är stora kan de verka konkurrensbegränsande
eftersom det ger fördel till ett fåtal leverantörer. Det kan hindra de
företag som inte kommit med i ramavtalet att verka inom ett visst
leveransområde under den tid som ramavtalet gäller.
Det finns inköpscentraler och centrala myndigheter som gör
gemensamma ramavtal för ett antal upphandlande myndigheter
inom större varu- och tjänsteområden.
Projekttävling
Den upphandlingsform som i dag främst används när den
upphandlande myndighet både vill upphandla en kompetent
tjänsteleverantör och en lösning är projekttävling. Projekttävlingar
används ofta för upphandling av arkitekttjänster och andra
gestaltningsuppdrag. Denna upphandlingsform kan användas både i
öppna förfarande där alla inbjuds att lämna förslag på en lösning
4

Siffror och fakta om offentlig upphandling, statistik om upphandlingar som genomförts
under 2013, rapport 2014:1, Konkurrensverket.
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eller då en mindre grupp av utvalda leverantörer inbjuds att lämna
förslag. För denna form av upphandling finns branschöverenskomna, men frivilliga regler som följer lagen och tar tillvara
både upphandlande myndigheters och leverantörers intressen.
Tävlingar måste annonseras och antalet deltagare kan begränsas
genom en urvalsprocess. Kriterier ska fastställas och en jury ska
utse ett vinnande bidrag. Juryn ska ha fackkunskap om det som ska
utvärderas och om den upphandlande myndighetens specifika
behov. Externa personer kan tas med i juryn för att öka dess
kompetens och trovärdighet. I en projekttävling kan den
upphandlande myndigheten förhandla med vinnaren om
efterföljande kontrakt och tilldela uppdrag.
9.3.2

Kriterier för utvärdering i nuvarande lagstiftning

Utvärdering av anbud sker enligt nuvarande lagstiftning på
grundval av antingen det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet eller
det anbud som har lägst pris, vilket är det kriterium som tillämpas i
allra störst utsträckning. Då väljer den upphandlande myndigheten
det anbud som uppfyller förfrågningsunderlagets krav och som har
lägst pris.
Om man väljer utvärderingsgrunden ekonomiskt mest
fördelaktiga anbud ska man anta det anbud som uppfyller
förfrågningsunderlagets krav och som är det ekonomiskt mest
fördelaktiga enligt de kriterier som uppställts och som inte bara
handlar om pris.
Vid upphandlingar över tröskelvärdena är myndigheten skyldig
att ange viktning av utvärderingskriterierna, det vill säga att ange
utvärderingskriteriernas inbördes förhållande. Kriteriernas vikt får
anges i procent eller intervall, men spridningen i intervallen får inte
vara så stor att informationen blir intetsägande och skapar
rättviseproblem vid utvärdering av anbuden. Om den
upphandlande myndigheten kan visa att det inte är möjligt att ange
viktning får man ange kriterierna i fallande prioritetsordning.
Vid upphandlingar under tröskelvärdena är reglerna mer flexibla
och då får det väljas fritt mellan att vikta kriterierna eller ange dem
i fallande prioritetsordning.
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Kommande regelverk för upphandling

Ett grundläggande syfte med de nya direktiven och de nya
regelverken som utformas är att myndigheterna ska få en bredare
palett av olika upphandlingsformer att välja mellan. Flera av dem,
som förhandlad upphandling med föregående annonsering,
konkurrenspräglad dialog och innovationspartnerskap, ger
myndigheterna större möjligheter till förhandling, utveckling och
dialog under upphandlingsprocessen. Detta är en stor möjlighet för
myndigheterna att upphandla byggentreprenader, varor och
tjänster där kvalitet, funktionalitet och kompetens är viktiga
parametrar för att tillgodose myndighetens behov och önskemål.
I direktivet och i den föreslagna lagtexten anges förhandlat
förfarande med föregående annonsering och konkurrenspräglad
dialog som upphandlingsförfaranden som kan användas när
”föremålet för kontraktet inbegriper formgivning och innovativa
lösningar” eller när ”den upphandlande myndigheten inte med
tillräcklig precision kan utarbeta tekniska specifikationer med
hänvisning till en standard, europeisk teknisk bedömning,
gemensam teknisk specifikation eller tekniska referens”. Dessa två
förutsättningar bör föreligga för en övervägande del av
upphandlingen av arkitekt- och designtjänster och för
byggentreprenader.
Innovationspartnerskap är också en ny upphandlingsform som
myndigheten får använda vid behov av en vara, tjänst eller
byggentreprenad för att tillgodose behov som den upphandlande
myndigheten bedömer inte kan tillgodoses genom lösningar som
finns på marknaden. Här kan den upphandlande myndigheten
tillsammans med möjliga leverantörer utveckla en tjänst eller en
produkt under upphandlingen och sen tilldela ett kontrakt. Dessa
upphandlingsförfaranden kan bli viktiga och ändamålsenliga när det
gäller upphandling av arkitekt- och designtjänster och även när det
gäller produkter eller varor.
Förutsättningen för att de upphandlande myndigheterna ska
använda sig av dessa tre nya typer av upphandlingsförfaranden är
att de känner sig trygga med att processerna leder till det önskade
resultatet inom de ramar som ställts upp. Det är också viktigt att
dessa processer hanteras så att leverantörerna får ett förtroende för
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att de uppfyller grundläggande krav i den offentliga upphandlingen,
som till exempel transparens och likabehandling.
Det finns stora möjligheter att rikta in den offentliga
upphandlingen mot högre kvalitet, större kompetens och nya
lösningar men för det krävs en utveckling av praxis och handledning.
Här kan Upphandlingsmyndigheten, tillsammans med upphandlande
myndigheter och branschen, kunna spela en viktig roll för att
utveckla handledning och praxis på området.
9.4.1

Kriterier för utvärdering i det nya regelverket

I de nya lagförslagen baserade på EU-direktiven är kriterierna
utvidgade och understryker att medlemsstaterna ska uppmuntra
och möjliggöra en större inriktning mot kvalitet i upphandlingar.
Tilldelning av kontrakt ska alltid, enligt den nya regleringen, ske
till den leverantör vars anbud är det ekonomiska mest fördelaktiga
för myndigheten. Här anges att upphandlare ska kunna använda sig
av följande tre grunder för utvärdering av anbud: bästa förhållandet
mellan pris och kvalitet, kostnad eller pris.
Den nya regleringen ger de upphandlande myndigheterna större
stöd för att utvärdera kvaliteter som kompetens och förmåga men
det ställer samtidigt krav på att handledning och praxis utvecklas
för att dessa kriterier i högre utsträckning ska användas.

9.5

Tillämpningen av LOU generellt och inom
arkitektur, form och design

Under 2013 annonserade drygt 1 200 upphandlande enheter totalt
cirka 19 700 upphandlingar. Den största upphandlaren räknat till
antal upphandlingar är Trafikverket som gjorde 760 annonseringar
under 2013. 5 När det gäller anmälda överprövningar inkom mer än
2 000 överprövningar till förvaltningsrätten under 2014. 6

5

Siffror och fakta om offentlig upphandling, statistik om upphandlingar som genomförts
under 2013, rapport 2014:1, Konkurrensverket.
6
Domstolsverkets enhet för analys och finansiering, redovisat av www.upphandling24.idg.se,
9 december 2014.
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Upphandlingsprocessen generellt

Upphandlingsprocessen inleds med att behovet identifieras.
Därefter utformas en annons och förfrågningsunderlag där
upphandlingen beskrivs och krav på leverantören specificeras.
Anbudsgivarna lämnar anbud utifrån förfrågningsunderlaget.
Upphandlaren granskar inkomna anbud och kvalificerar
anbudsgivare för att senare utvärdera anbuden.
Det vinnande anbudet meddelas genom ett tilldelningsbeslut.
Offentliggörande av tilldelningsbeslutet startar en så kallad
avtalsspärr som löper tio eller femton dagar och som förhindrar att
avtal ingås innan avtalsspärren har löpt ut. Potentiella leverantörer
kan under avtalsspärren ansöka om överprövning hos förvaltningsrätten. Efter att avtalsspärren löpt ut, och ingen överprövning har
skett, kan den upphandlande myndigheten skriva avtal med
vinnaren och upphandlingsprocessen anses då vara avslutad.
9.5.2

Statens förebildlighet

En mycket stor del av den offentliga upphandlingen är på ett eller
annat sätt kopplad till produkter, tjänster eller processer som
innehåller arkitektur, form och design. Det är våra gemensamma
tillgångar som ska omsättas på bästa sätt, för en hållbar utveckling
av vår gemensamma livsmiljö.
Trots att den gestaltade miljön runt omkring oss, med alla dess
produkter, tjänster och processer ofrånkomligen påverkar oss
dagligen, värderas fortfarande de ekonomiska aspekterna framför
kvalitet. Utredningen anser att utgångspunkten alltid ska vara
långsiktighet och att upphandlingen ska vara optimal ur ett
miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.
Samhället vinner på många sätt på en offentlig upphandling som
tydligt prioriterar rätt värde för pengarna och som ser till flera
dimensioner av kvalitet. En medveten upphandling där långsiktigheten prioriteras kräver hög beställarkompetens. Här ska staten
vara både förebildlig och tillhandahålla stöd för att upphandlande
aktörer ska ta rätt beslut.
Offentlig upphandling har återkommande varit en av de
viktigaste frågorna vid de politiska satsningarna inom områdena
arkitektur, form och design. I de sex målen i handlingsprogrammet
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Framtidsformer lyfts upphandlingen som en strategiskt viktig fråga
för att nå ett bredare genomslag för målen med arkitektur, form
och design. Framtidsformer understryker att statliga myndigheter,
bolag och verksamheter bör ha höga kvalitetsambitioner när det
gäller arkitektur, formgivning och design och att offentlig upphandling
av dessa tjänster bör ske med ett ökat kvalitetsmedvetande. 7
I regeringens skrivelse Arkitektur, form och design (Skr.
2002/03:129) fastslås att statens upphandling av miljöer och
lokalbruk bör vara förebildliga. Offentlig upphandling var också ett
av sju prioriterade teman för Designåret 2005, där satsningen skulle
”lyfta fram den offentliga upphandlingens strategiska betydelse för
utvecklingen inom designområdet och diskutera hur det offentliga
ska kunna förverkliga målet att vara föredömligt inom arkitektur,
form och design.” (SOU 2000:75).
Rätt hanterad kan offentlig upphandling vara ett effektivt
verktyg för att påverka och utveckla de olika områden som den
berör. Staten ska till exempel verka förebildlig i utvecklingen av
innovativa lösningar och ge trovärdighet till verksamheter som
inriktas på hållbar konsumtion. Det kan ge incitament för
utvecklingen och kommersialiseringen av miljöanpassade produkter
och tjänster samt för spridningen av dem till en bredare marknad.
Samtidigt kan brister i hanteringen, till exempel bristande
styrning och uppföljning, innebära stora onödiga kostnader för
skattebetalarna. I en rapport från maj 2015 uppskattas att
tio procent av den totala omfattningen av offentlig upphandling
skulle kunna sparas på effektivare inköp varje år. Det motsvarar
80 miljarder kronor. 8
Staten har här stora möjligheter att agera förebildligt för att
stärka områdena arkitektur, form och design genom att upphandla
långsiktigt, hållbart och med fokus på att stimulera områdena.

7
8

Framtidsformer, kap 7 Offentligt och förebildligt.
DoubleCheck, marknadsrapport 2014, www.doublecheck.se, 21 maj 2015.
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Enprocentregeln
Enprocentregeln är en finansieringsmodell för konstnärlig
gestaltning i offentliga miljöer, där staten kan agera förebildligt.
Det är en rekommendation och alltså inte en upphandlingsmodell
men den tas upp här eftersom den innebär att omfattande medel,
till största delen offentliga, avsätts för upphandling av konst. Syftet
med enprocentregeln är att ett stabilt och mer långsiktigt
ekonomiskt utrymme kan skapas för konsten i planeringen och
byggandet av offentliga miljöer. Regeln har fått byggsektorn och
kultursektorn att mötas.
Enprocentregeln kom till år 1937 genom ett statligt
kulturpolitiskt initiativ och är unik inom kulturområdet eftersom
den refererar till ett ekonomiskt mätbart mål. 9 Enprocentregeln
innebär att cirka en procent av budgeten för ett byggprojekt, vid
nybyggnation, om- eller tillbyggnad, bör avsättas till bild- eller
formkonstnärlig gestaltning när staten bygger. En avsikt med
initiativet var att skapa ekonomiska förutsättningar för att genom
konstnärlig gestaltning utveckla kulturella och sociala värden i
samhällets gemensamma offentliga miljöer, värden som skulle
skapa en känsla av välbefinnande och livskvalitet.
Enprocentregeln har haft stor betydelse för konstnärers
medverkan och konstens plats i utformningen av offentliga
byggnader och miljöer. Konsten ska tillföra byggnaderna ett
mervärde. Förutom att den ger bild- och formkonstnärer
arbetstillfällen, är vinsten för kulturpolitiken att konst och
formgivning finns tillgänglig i människors vardag.
9.5.3

Upphandling av tjänster för planering, byggande och
inredning

Arkitekt-, form- och designtjänster, liksom andra intellektuella
tjänster, är komplexa att handla upp. Vid utvärdering av
arkitekttjänster är det nödvändigt att kunna göra en bedömning av
kompetens och förmåga att utföra en tjänst. Till skillnad från varor
kan ju kunskapstjänster inte testas innan de är köpta och det kan
vara svårt att i förväg bedöma slutprodukten. Ofta är priset bara ett
9

Ingen regel utan undantag, Konstnärsnämnden, 2013.
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av flera kriterier som ska beaktas. Det blir ytterst ett val som
bygger på både bedömningsbara och mätbara parametrar.
Arkitekttjänstens kvalitet lägger grunden till efterföljande
upphandlingar av entreprenader och andra utföranden och den kan
vara avgörande för ett projekts kvalitet, funktionalitet,
livscykelkostnader och andra långsiktiga kvaliteter. Priset för
arkitekttjänster i relation till de konsekvenser som lösningen
genererar är ofta mycket liten. Det är därför av stor betydelse att
noggrant bedöma vilken kvalitet arkitekten, och andra konsulter,
kan leverera.
Den vanligaste formen som hittills har använts för upphandling
av arkitekt- och konsulttjänster är ramavtal. Ramavtalets utbredda
tillämpning kan bero på besparingar inom den offentliga sektorn,
vilket skapar större prisfokus samt ett behov av minskade
transaktionskostnader. Ramavtalen har gjort det möjligt för
beställarna att komma ifrån en resurskrävande upphandlingsprocedur inför varje nytt behov.
Upphandlande myndigheter utvecklar kriterier utifrån gällande
regler för att bedöma anbuden vid en upphandling. Upphandlaren
har möjlighet att ange tilldelningskriterier som rör såväl mätbara
kvaliteter som sådana som inte kan kvantifieras men hur dessa
tillämpas skiljer sig åt beroende på vilken enhet det är som
upphandlar. I en studie har fem byggherrars värderingsmetoder
jämförts:
Statens
Fastighetsverk,
Vägverket,
Banverket,
Markkontoret i Stockholm och Göteborgs Stads Upphandlingsbolag. 10 Pris och kompetens viktas olika, i vissa fall används en
poängmodell med en relativ skala, omdömen från referenter
används, eller så används inget poängsystem, utan kvalitativa
analyser och motiveringar används istället. Kompetens värderas
genomgående. Den generella uppfattningen är dock att priset oftast
premieras mer än andra kriterier, såsom kvalitet i utförande,
erfarenheter hos utförarna, estetik, miljöaspekter och projektets
livscykelkostnader. 11
Risken med upphandlingsformen ramavtal är att det är få och de
mest etablerade företagen som har möjlighet att lämna anbud och det
10

Anbudsvärdering vid offentlig upphandling av arkitekt- och byggkonsulttjänster – förstudie,
Josefin Sporrong, Jan Bröchner och Anna Kadefors, Chalmers, Göteborg 2005.
11
ibid.
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är också de som har störst chans att upphandlas.
Branschorganisationen Trä- och möbelindustrin (TMF), menar att
det som staten, landstingen och kommunerna upphandlar i
möbelväg och inte minst hur de tillämpar LOU har en avgörande
betydelse för tillväxten inom Sveriges möbelindustri. Varje år köps
möbler i Sverige till ett värde av omkring 28 miljarder kronor.
Offentliga miljöer utgör en avgörande del och står för runt halva
värdet av möbelproduktionen. Många mindre aktörer riktar sig till
den lokala marknaden där kommunen ofta är en dominerande
kund.
Enligt TMF är ramavtalsupphandlingar med rangordning ett
problem inom trä- och möbelindustrin. Rangordningen innebär
ofta att tre leverantörer blir avtalsparter men att avrop endast sker
från den som är den första i ordningen. Detta skapar en
monopolliknande situation som i princip låser marknaden under de
år som ramavtalet gäller. Bristen på konkurrens hotar tillväxten
inom möbelbranschen. Rangordning riskerar att cementera, och i
värsta fall förvärra, problemen som i dag förknippas med
rangordningsmodellen. Myndighet bör ges möjlighet att välja
mellan samtliga ramavtalsupphandlade aktörer utifrån behovet i det
enskilda fallet.
Ramavtalen för möbler som riktar in valet av produkter till ett
begränsat antal produkter begränsar också möjligheterna att
utforma specifika, funktionella och väl utformade offentliga
miljöer. En miljö utformas ofta i samråd med brukare och
sammanställs till en helhet av en arkitekt. Det är inte givet att de
möbler som upphandlas i ett ramavtal kan uppfylla de krav, behov
och önskemål som brukare har, eller att de fungerar tillsammans i
en helhet. I ramavtalet upphandlas produkterna utan hänsyn till
den helhet som de ska fungera i eller de specifika behov som varje
projekt innebär. Särskilt stora upphandlingar av möbler, som utgör
en stor del av den offentliga upphandlingen av möbler, medför
dessa begränsningar.
Behov av att utveckla projektanpassade upphandlingsformer, till
exempel innovationspartnerskap som beskrivs ovan, framfördes
inför arbetet med de nya EU-direktiven. Det är viktigt med dialog
och kommunikation i upphandlingsprocessen. Möjligheter till
förhandlade förfaranden som upphandlingsform är lämplig för
upphandling av tjänster som omfattar formgivning eller innovation,
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vilket arkitekttjänster alltid innehåller. Dessa utökade möjligheter
till dialog och utveckling under upphandlingsfasen efterfrågas både
av upphandlande myndigheter och av leverantörer.
Projekttävlingar, i arkitektursammanhang även kallade arkitekttävlingar, är ett sätt att främja kvalitet i processen och resultatet
eftersom det till sin natur är en upphandlingsmetod som sätter
lösningen och gestaltningen i fokus, inte priset. Arkitekttävlingen
som metod är vedertagen och har fördelar för samtliga i processen.
Det vanligaste skälet för en byggherre att arrangera en
arkitekttävling är möjligheten att kunna välja mellan ett antal
alternativ till utformning av en plan, byggnad, anläggning eller
inredning. Tävlingsformen ger den upphandlande myndigheten rätt
att engagera upphovsmannen till det vinnande förslaget för
arkitektuppdraget. För beställaren är en arkitekttävling ett sätt att
åstadkomma något utöver det vanliga med sitt projekt. För den
offentliga diskussionen om arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor
ger arkitekttävlingen stimulans och underlag. För arkitekterna kan
tävlingsformen innebära att de i konkurrens med andra arkitekter
kan pröva och utveckla både sin förmåga och arkitekturen.
9.5.4

Upphandling av konst och formkonstnärstjänster

För upphandling av konst används oftast direktupphandling där
undantagsregeln tillämpas. När det gäller konstnärliga skäl, vid köp
av ett unikt originalverk, måste den upphandlande myndigheten
visa att den har en specifik kravbild och att det utifrån denna
kravbild endast finns en lämplig konstnär för det aktuella
uppdraget.
Om myndigheten ska kunna tillämpa undantagsregeln ska
upphandlaren visa att alternativet att upphandla på vanligt sätt, med
sedvanlig annonsering, är noga övervägt. Skälen till att inte
annonsera ska dokumenteras ordentligt och man måste ha ett
tydligt program för uppdraget. De som väljer konstnär ska var
särskilt tillsatta sakkunniga, alltså personer med konstkompetens.
Urvalet av bidragsgivare ska göras ur en större grupp konstnärer
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och öppenhet, likabehandling, proportionalitet och ickediskriminering ska alltid beaktas. 12
Trots höga krav på tillämpning finns det svårigheter i hanteringen
och bedömningen av direktupphandling. Överprövningar är vanliga
inom upphandling av konst. Undantagsregeln anses av kritikerna
som orättvis och trots regelrätta förfaranden anmäls ett stort antal
upphandlingar varje år.
I två uppmärksammade anmälda fall av offentliga upphandlingar
av konstnärlig gestaltning som gjordes av Uppsala kommun 13
respektive Göteborgs kommun 14 dömde Regeringsrätten olika,
trots att undantagsregeln hade tillämpats på samma sätt, det vill
säga utan annonsering. Regeringsrätten ansåg att Uppsala kommun
hade genomfört upphandlingen i enlighet med LOU, men att så
inte var fallet med Göteborgs kommuns förfarande. Vad som kan
utläsas av domarna är att de baseras på hur Regeringsrätten har
uppfattat urvalskompetens och argumentation i de båda fallen. I
Uppsalafallet har upphandlingsbeslutet föregåtts av bedömningar
av en större krets av konstnärer och urvalet har gjorts av en särskilt
tillsatt sakkunnig kommitté. I Göteborgsfallet framhäver
Regeringsrätten den bristfälliga beskrivningen av uppdraget och att
kommunen har presenterat uppdraget på ett för allmänt sätt.
Kvaliteten i anbudsförfarandet har bedömts och varit
utslagsgivande.
Det är alltså viktigt att den upphandlande myndigheten har ett
tydligt program för uppdraget, ser till att det finns en större grupp
konstnärer att välja bland och att de som gör urvalet av
konstnärerna har den kompetens som krävs, med sakkunnighet i
ämnet.
9.5.5

Hållbar upphandling

Att ta miljöhänsyn och sociala hänsyn i upphandlingen bidrar till
en hållbar utveckling. Sverige var en av de främsta förespråkarna för
att sociala och miljömässiga hänsyn skulle beaktas vid antagandet
av 2004 års upphandlingsdirektiv, det som sedan blev LOU.
12

Stockholm konst, 2014.
Regeringsrättens beslut, mål nr 1595-06.
14
Regeringsrättens beslut, mål nr 4476-09.
13
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Regeringsförklaringen 2015 slog fast att ”förutsättningarna för
sociala och miljömässiga upphandlingar ska förbättras i hela den
offentliga sektorn”. Den svenska regeringen understryker ett
helhetsperspektiv där hållbarhetens alla aspekter ska beaktas och
styra till exempel kollektivavtalsfrågan och säkerställandet av
giftfria skolmiljöer. 15
På EU-nivå återfinns detta fokus i direktiven som betonar
miljömässiga och sociala dimensioner i offentlig upphandling.
Definitionen av en socialt ansvarsfull upphandling omfattar enligt
EU-kommissionen bland annat aktiviteter som tar hänsyn till
sociala aspekter, till exempel sysselsättningsmöjligheter, social
integration, arbetstagares kompetens oavsett funktionsförmåga,
rättigheter och lika möjligheter samt utformning som ger
tillgänglighet för alla. Det kan till exempel innebära involvering av
praktikanter eller arbetslösa från området. Inom EU brukar detta
benämnas SRPP – socially responsible public procurement (EU 2011:7).
Den nya upphandlingslagstiftningen innehåller bland annat
bestämmelser om att tekniska specifikationer ska ta hänsyn till
tillgänglighet utifrån funktionsförmåga (6 kap. 1 § LOU) och att
upphandlande myndigheter eller enheter får ställa särskilda sociala
villkor för hur ett kontrakt ska skrivas. (6 kap. 13 § LOU) Genom
en särskild förordning om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt ska diskriminering hos leverantören motverkas i
möjligaste mån.
Gårdstensbostäder – exempel på tillämpning av social upphandling
Hänsyn till social hållbarhet kan också innebära att skapa
sysselsättning för hyresgäster i bostadsområden. Ett framstående
exempel på detta är området Gårdsten i Göteborgs kommun. Det
kommunala bostadsbolaget Gårdstensbostäder har genom sin
tillämpning av upphandlingsreglerna höjt sysselsättningen i
området, ökat attraktiviteten och den sociala sammanhållningen.
Gårdstensbostäder är ett av Göteborgs kommunala bostadsbolag
och har sedan det bildades 1997 arbetat med upphandlingsmodeller
där den hållbara utvecklingens tre perspektiv ges en framskjuten
15

Hållbar upphandling, civilminister Ardalan Shekarabi, muntligt anförande, april 2015.
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roll. I visionen för Gårdsten 2007 sammanfattades bolagets
strävanden på följande sätt: ”En stadsdel med aktiva invånare. Ett
bostadsområde där människor tar ansvar för den miljö de lever i.
En plats där mångfald inte bara betyder att många olika tänkesätt
och livsstilar, olika nationaliteter, religioner, åldrar och erfarenheter
finns representerade utan att dessa verkligen samexisterar,
samverkar för att skapa en långsiktigt sund och trygg livsmiljö. Ett
område där den nya generationen, traktens barn och ungdom, tror
på framtiden.” 16
Huvudstrategierna för att förverkliga denna vision är samverkan
och mobilisering genom ett aktivt engagemang hos hyresgästerna.
Gårdstensbostäders upphandlingsförfarande utgick från att i
anbudsspecifikationen lägga till en viktning av parametrarna så att
anbudslämnare som inkluderade personalhänsyn fick högre poäng.
De parametrar som används i utvärderingen var inte bara pris och
kvalitet, utan även ”personal/social hänsyn”. Om en anställning
erbjöds tog Gårdstensbostäder hänsyn till detta i samband med
utvärderingen av anbud. Rekryteringen definierades antingen genom
arbete och företagsamhet i Gårdsten eller genom leverantörens egna
rekryteringsaktiviteter bland de boende i stadsdelen.
Gårdstensexemplet ger vid handen att det fanns samhällsekonomiska fördelar med tillvägagångssättet, främst i form av ökad
sysselsättning och minskad brottslighet. Det sociala engagemanget
ökar och motivationen till skadegörelse minskar. ”Två olika synsätt
präglar syftet med offentlig upphandling. Ska det bara vara en
förfarandelagstiftning, eller ska offentlig upphandling användas
som ett styrmedel för att nå samhälleliga mål, t.ex. fler jobb? Det
andra synsättet vinner i allt större utsträckning gehör. Allt fler
upphandlande myndigheter vill likt Gårdstensbostäder arbeta med
social upphandling och möjligheten att beakta sociala hänsyn stärks
i EU:s nya upphandlingsdirektiv.”17

16
Från två till 120 anbud – En rapport från Gårdstensbostäder om sänkta byggkostnader och
lägre hyror vid upphandling av ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg, rapport 2014,
Boverket.
17
Möjligheten att beakta sociala hänsyn vid offentlig upphandling ur ett arbetsmarknadsperspektiv, Mohamed Hama Ali, Juridiska institutionen, Handelshögskolan Göteborg, 2014.
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Utifrån den värdering av effekterna som gjordes i rapporteringen var
slutsatsen att dessa positiva samhällsekonomiska effekter var större
än de företagsekonomiska förlusterna. 18
Värdig entré – exempel på innovationsupphandling inom arkitektur,
form och design
Upphandling är till för att främja utveckling och införande av nya
lösningar och innovationer. Innovationsupphandling innefattar dels
upphandling som sker på ett sådant att den inte utesluter nya
lösningar, så kallad innovationsvänlig upphandling, dels upphandling
av innovation, det vill säga upphandling av framtagande av nya
lösningar som ännu inte finns på marknaden.
Värdig entré är ett samarbetsprojekt mellan Statens
Fastighetsverk, Stockholms stad och Design for All Sverige och
startade 2006 med syftet att tillgängliggöra kulturarvsmiljöer med
respekt för både brukaren och byggnaden. Utgångspunkten är att
alla människor ska kunna använda samma entré, oavsett om man
använder rullstol, barnvagn eller rullande transporter.
Projektet fick under 2012–2014 medel från Vinnova för att
utvärderas som innovationsprojekt och är på flera sätt ett unikt
projekt när det gäller både arbetsmetodik och upphandlingsförfarande. Fyra pilotprojekt valdes ut och tvärdisciplinära
arbetsgrupper
bestående
av
industridesigner,
arkitekter,
fastighetsförvaltare, antikvarier, hyresgäster och personer med
olika funktionsnedsättningar sattes samman. Arbetet följde en
tydlig innovationsprocess från idé till upphandlad produkt och
implementering i den offentliga miljön. Arbetsgrupperna med
arkitekter och designer tog fram förslag på ny- och
ombyggnationer av byggnaderna och behovsspecifikationer av
produkter identifierades. Eftersom de produkter, lyftanordningar
och hisslösningar som krävdes för de optimala utformningarna inte
fanns på marknaden initierades en upphandlingsprocess som
präglades av dialog och kommunikation med potentiella
leverantörer. Resultatet är nya produkter som tar hänsyn till

18

Affären Gårdsten – en uppdatering, 2014.
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brukaren och byggnaden och som upphandlas av fler och fler
myndigheter och institutioner. 19
Markanvisning som redskap för hållbar utveckling
I en markanvisning, alltså rätten för en byggherre att få förhandla
med en kommun om förutsättningarna för att genomföra bostadsbebyggelse på kommunens mark, ligger kommunens markanvisningspolicy som beslutsunderlag. 20 Hur kommunen formulerar
sina riktlinjer kan alltså styra bebyggelsens utformning och den
omgivande miljön i kommunen. Lagen för markanvisning reglerar
kommunens markpolitik och Sveriges kommuner ska under de
kommande åren ta beslut om en markansvisningspolicy, vilket kan
vara ett kraftfullt verktyg för att premiera kvalitet och hållbarhet.
I Uppsala har kommunen sedan några år arbetat med en
målmedveten process för att öka kvaliteten och mångfalden i
stadsbyggandet och använt markanvisningstävlingar som redskap
för att uppnå kommunens önskemål och behov. Genom att ange
vilka kvaliteter man vill ha i området har byggherrarna fått
konkurrera med sina förslag för att nå dessa kvaliteter. Kommunen
säljer mark till ett fast pris baserat på markvärdering, och man
anvisar således inte mark till dem som har erbjudit sig att betala
mest utan till dem som visar hur man har tänkt åstadkomma det
mesta värdet i relation till de kvaliteter som efterfrågas.
I exemplet har en kontinuerlig dialog mellan medborgare,
länsstyrelsen, företag och organisationer om stadsutvecklingens
möjligheter och svårigheter varit en förutsättning för att komma
vidare.

9.6

Bristerna i regelverk och hantering

När Upphandlingsutredningen (Fi 2010:06) tillsattes hösten 2010
var ett av syftena att utreda den utbredda kritiken mot den gällande
upphandlingslagstiftningen och dess tillämpning. Kritiken bestod
bland annat i att lagarna tillämpas utan strategiskt ledarskap, att
19
20

Värdig entré, Statens fastighetsverk 2014.
Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar.
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reglerna är krångliga och otydliga och att upphandlarna på grund av
okunskap och rädsla att göra fel inte hanterar upphandlingen på ett
tillfredsställande sätt. Kompetensen ifrågasattes generellt.
Enligt utredningen leder ett bristande helhetsperspektiv hos
upphandlande myndigheter till att varor och tjänster köps på ad
hoc-basis, utan någon egentlig strategi. Det resulterar regelmässigt
i dyrare inköp. Vidare pekas det på en utbredd överprövning och
även brister i uppföljning och att resultatet ofta är kortsiktigt.
Lägsta-pris-systemet riskerar att medföra högre merkostnader på
längre sikt och det tas bristfällig hänsyn ur miljö- och
medborgarperspektiv.
Kritik riktas även mot reglerna i det avseendet att de genererar
merarbete och försvårar upphandling av kvalificerade tjänster och
lösningar. Krav på effektivitet och rädsla för överklaganden leder
till att hållbarhetskraven tonas ned och att det utvecklas en
upphandlingskultur där lägsta pris nästan alltid används som
tilldelningskriterium.
Delegationen för Hållbara städer (M 2011:01/2012/66)
konstaterar att ”offentlig upphandling är ett viktigt styrmedel för
hållbar stadsutveckling. Konserverande regler för offentlig
upphandling och dagens tillämpning av reglerna hindrar prioritering
av kvalitativa värden och implementering av innovativa och
transformativa lösningar”.
9.6.1

Kompetens och kvalitet

Kvalitetsaspekten är återkommande vid problembeskrivningar av
LOU och hanteringen av reglerna.
I de nya EU-direktiven ges medlemsstaterna möjlighet att inte
tillåta att lägsta pris används som en utvärderingsgrund, de ska
”uppmuntra och möjliggöra en större inriktning mot kvalitet i den
offentliga upphandlingen”. För upphandling av gestaltningstjänster
bör kvalitetsaspekten vara i fokus.
Det nya regelverkets kriterier baserade på bästa förhållandet
mellan pris och kvalitet, kostnad eller pris. Begreppet kvalitet har
alltså prioriterats i formuleringen av tilldelningskriterierna, liksom
att bedömningarna kan göras med hänsyn till varans, tjänstens eller
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byggentreprenadens livscykel. Även det kan ses som ett sätt att
tillhandahålla verktyg för bedömning av kvalitet.
I en rapport som har utförts på uppdrag av Konkurrensverket 21
argumenteras för att kvalitetsegenskaper bör uttryckas och
värderas i kronor och ören, istället för att priset räknas om till
kvalitetspoäng när pris och kvalitet ska vägas samman. ”Det
främsta skälet för detta är att vi alla är vana att tänka i monetära
termer och att på detta sätt värdera kvalitetsskillnader.
Kvalitetsvärdering har också fördelen att rangordningen av de olika
anbuden inte påverkas av irrelevanta alternativ”, menar författarna
till rapporten.
I gestaltande uppdrag som gäller arkitektur och formgivning kan
detta starkt ifrågasättas. Kvalitet är på många sätt omätbar och
kräver kvalificerade upphandlingsprocesser där kunniga bedömningar
och erfarenhet spelar stor roll för en lyckad upphandling.
Upphandlaren kan ställa mätbara krav som går att bocka av i
leverantörens anbud, men i många upphandlingar är det inte
möjligt att värdera eller specificera en vara eller tjänst förrän den är
utförd. I sådana fall gäller det att kunna bedöma leverantörens
förmåga att leverera de lösningar som totalt sett beräknas ge det
bästa resultatet, som ger det bästa värdet för pengarna.
Kompetensen hos de upphandlande myndigheterna och hos den
enskilde upphandlaren har alltså stor betydelse. Här behövs rätt
verktyg och kompetens för målformulering och för att säkerställa
rätt inköp. Att kunna utnyttja den kraft som offentlig upphandling
faktiskt kan innebära ställer höga krav på kunskap och kompetens.
Nyckeln är utformningen och beskrivningen av anbudsförfrågan
och hur själva uppgiften formuleras, inte själva anbudet.
Ett bra underlag bestämmer både kvaliteten och kostnaden för
den slutliga produkten. Upphandlingskriterierna ska vara
uppställda på ett sådant sätt att konsulterna har förutsättningar att
leverera bästa möjliga resultat. Den offentliga sektorn är den
största beställaren av arkitekt- och teknikkonsulttjänster och har
därmed en avgörande roll för företagens kompetensutveckling. En
avhandling från Chalmers visar att det bland arkitekt- och
teknikkonsulterna finns ett stort missnöje över hur den offentliga
21
Att utvärdera anbud. Utvärderingsmodeller i teori och praktik. Uppdragsforskningsrapport:
2009:10, Mats Bergman och Sofia Lundberg, Konkurrensverket, Stockholm 2009.
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konsultupphandlingen sköts. Kritiken riktas främst mot den
kommunala upphandlingen, där den allmänna uppfattningen är att
allt för stor vikt läggs vid priset. Prispressen leder till att det är
svårt för företagen att använda sina mest kvalificerade medarbetare,
och de får mindre möjlighet att lägga resurser på vidareutbildning,
vilket innebär att kunskapen försämras – en utveckling som
riskerar att stänga ute bra konsulter från offentliga projekt. 22 Ett
ensidigt fokus på pris innebär också att den upphandlande
myndigheten inte tar tillvara möjligheten att utnyttja den
kompetens och förmåga som finns på marknaden och som kan leda
till kvalitativa och långsiktigt hållbara lösningar.
Ett sätt att hantera detta är att offentliga upphandlare har
kunskap i och incitament för att utveckla kreativa lösningar i nära
samarbete mellan beställare och leverantörer. Ett exempel är de
upphandlingsregler som tillåter informationsutbyte mellan
parterna, till exempel konkurrenspräglad dialog och förhandlad
upphandling. Beställare bör ges verktyg för att kunna ställa krav
som inte klassas som konkurrensbegränsande.
Regelverket som används vid upphandling av konst har
begränsningar på det sättet att lagen i sig inte beaktar det faktum
att det krävs mångårig erfarenhet av att bedöma gestaltningstjänster, såsom konst och formgivning i det offentliga rummet.
Däremot visar praktiken, till exempel genom rättsfallen beskrivna
ovan att kompetens har stor betydelse i upphandling av konst.
Eftersom kriterierna och urvalet inte kan bedömas utifrån
ekonomiska aspekter är det en risk att lagen, tolkad utan hänsyn till
undantagsregeln, ökar kostnaderna för arvodering, administration
och fördröjningar.
Den utbredda överprövningen av direktupphandlingar inom
konst- och formområdet innebär stora kostnader och långa
förhandlingstider. Risken är att det även hotar kvaliteten i
upphandlingarna, genom att upphandlare blir mer restriktiva och
försiktiga i sina underlag och att större fokus måste läggas på
hantering av rättsprocessen i stället för på genomförande och
uppföljning.

22
Praxis vid kommunal upphandling av arkitekt- och teknikkonsulttjänster, Josefin Sporrong,
Chalmers.
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Sammanfattning av de identifierade problemen

• Bristen på dialog och osäkerhet kring huruvida man kan föra en
dialog innan upphandlingen inleds och förhandla under
upphandlingsprocessen. Otillräcklig kommunikation mellan
upphandlare och leverantörer kan leda till att den upphandlande
myndigheten inte utnyttjar den kompetens och förmåga som
finns i branschen för att åstadkomma långsiktigt hållbara
lösningar.
• Brister i uppföljning av slutförda upphandlingar.
• Brist på kunskap i tolkning av reglerna och därmed en rädsla att
göra fel. Detta leder till målsättningen att inte göra fel istället
för att göra bra affärer och åstadkomma bästa användning av
våra gemensamma resurser. Det innebär också en övertolkning
av hinder i reglerna, stelhet och en alltför formell hållning
gentemot leverantörer.
• Kompetensbrist hos ansvariga upphandlare. Varor och tjänster
omfattas av samma regler men kan vara olika svåra att efterfråga
och bedöma, vilket kräver kunskap om de olika upphandlingsformerna för att man ska använda den bästa metoden.
• Inköpares fokus på att välja lägsta pris istället för att beakta det
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.
• Tillämpningen av ramavtal som begränsar konkurrensen och
utesluter små och medelstora företag.
• Överprövningar som skjuter upp processer och i förlängningen
hotar säkerställandet av kvaliteten i upphandlingsförfarandet.
• Brist på upphandlingskompetens i kommunerna. Det finns för
lite samordning och nätverkande mellan små myndigheter för
att de ska kunna stötta varandra i upphandlingsprocessen.
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Tidigare insatser inom området

Handlingsprogrammet Framtidsformers förslag för bättre tillämpning
visar att många åtgärder gjordes där myndigheter uppmanades att
arbeta med kvalitetsbegreppet för upphandling av arkitektur, form
och design.
I Upphandlingsutredningen slutbetänkande Goda affärer – en
strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) listas 47
förslag för strategisk upphandling. Några av förslagen som rör
insatser för kompetenshöjning är: att strategisk offentlig
upphandling integreras i kompetensutvecklingen av ledare i staten,
att 4,5 miljoner kronor per år avsätts under en femårsperiod för att
finansiera tre professurer inom offentlig upphandling, att
2,5 miljoner kronor avsätts årligen under en treårsperiod till
uppdragsutbildning inom offentlig upphandling, att anslagen till
forskning om offentlig upphandling ökas med 10–15 miljoner
kronor.
Rådet för arkitektur, form och design rekommenderade i sin
rapport (Ku 2004:02 rapport 2008:3) några insatser som skulle
syfta till att öka kvaliteten i den offentliga upphandlingen och att
arkitektur, form och design kan utvecklas med goda
förutsättningar. Bland annat rekommenderades att Sveriges första
professur i offentlig upphandling inrättas, att forskning och
utbildning i offentlig upphandling på universitets- och
högskolenivå etableras, att stödfunktion och metodutveckling för
kvalitetsprocesser i anskaffningen etableras, att uppföljning får en
tydligare hantering och att en kvalitetspolicy för upphandling
implementeras.

9.8

Insatser för ökad kvalitet och höjd kompetens

9.8.1

Samverkan mellan myndigheter

Bedömning: Myndigheten som ansvarar för upphandlingsstöd,
Upphandlingsmyndigheten, bör ha god kunskap och kompetens
inom upphandlingar som gäller arkitektur, form och design och
om helhetsperspektivet gestaltad livsmiljö. Utredningen bedömer
att Myndigheten för Gestaltad livsmiljö bör ha ansvaret för att till-
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handahålla och bidra med sin kunskap till Upphandlingsmyndigheten.
Genomförandeutredningen riktade skarp kritik på flera punkter
kring de befintliga upphandlingsreglerna och efterlyste en särskild
myndighetsfunktion
för
bland
annat
metodutveckling,
forskningssamarbete,
policyskapande,
dialog,
samordning,
samverkan inom hela offentliga sektorn, spridning av metoder samt
uppföljning. Beslutet att inrätta Upphandlingsmyndigheten
bemöter mycket av den tidigare nämnda kritiken som har riktats
mot LOU och hanteringen av lagen.
I det rådgivande och strategiska uppdrag som Upphandlingsmyndigheten har är det ytterst viktigt med särskild kunskap om
gestaltande tjänster och de behov som föreligger i den typen av
upphandlingar. Enligt Upphandlingsmyndighetens instruktioner
(SFS 2015:527) ska den samverka med statliga myndigheter och
landsting, kommuner, berörda offentliga organisationer och
näringslivet för att utveckla upphandlingen. Myndigheten ska
också ge stöd till upphandlande myndigheter, enheter och
leverantörer genom att bidra till att upphandlingar hanteras
strategiskt samt genom metodutveckling eller på annat sätt.
Vi bedömer att Myndigheten för Gestaltad livsmiljö ska kunna
fungera som rådgivande aktör till Upphandlingsmyndigheten när
det gäller upphandling inom området.
9.8.2

Utbildning av myndigheternas inköpare

Bedömning: Stärk kompetensen hos inköpare inom
upphandlande myndigheter och enheter genom att ge relevanta
utbildningar i offentlig upphandling med inriktning mot
området gestaltad livsmiljö. Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) bör vara en aktör, medan Samverkansforum kan bedriva
utbildning och utbilda inköpare på statlig nivå.
Upphandlingsutredningens slutrapport pekar på behovet av
förbättrade kunskaper hos upphandlarna inom ekonomi, juridik,
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teknik och miljö. Man menar att relevant utbildning är ett måste
för att i framtiden göra bättre affärer.
Detta gäller även vidareutbildning av befintliga inköpare på de
upphandlande enheterna. Vi bedömer att de upphandlande
enheterna i betydligt större utsträckning bör erbjuda sina anställda
inköpare certifierade utbildningar, vilket är mycket vanligt i den
privata sektorn. Inköpare av tjänster och varor inom området
gestaltad livsmiljö, det vill säga arkitektur, form och design, ska få
tillgång till utbildningar som är inriktade på dessa områden.
Utbildning i dessa frågor är inte minst viktig när det gäller
kommunernas roll som beställare vid upphandling av planeringsoch projekteringsuppdrag.
Ökad kunskap och förankring på ledningsnivå är också en stor
del av myndigheternas möjligheter till goda affärer. Ansvaret för
kostnadseffektiva och kvalitativa inköp ska inte ligga enbart på
inköparen, det bör finnas en medvetenhet om de möjligheter som
offentlig upphandling ger myndigheten eller kommunen.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kan vara en aktör, på
statlig nivå kan Samverkansforum erbjuda utbildningar och utbilda
inköpare.
9.8.3

Metodstöd för kompetensuppbyggnad kring
upphandlingsformer som underlättar inriktning mot
kvalitet

Bedömning: Som en del av verksamheten bör Upphandlingsmyndigheten utveckla metodstöd och handledning för nya och
projektanpassade upphandlingsformer, som underlättar inriktningen
mot kvalitet i den offentliga upphandlingen av gestaltningstjänster.
För att höja kompetensen hos upphandlaren och kvaliteten i
upphandlingsprocessen behövs verktyg och metodstöd. Det krävs
en djupare insikt i möjligheterna för olika typer av
upphandlingsformer som lägger större fokus på kvalitetsaspekterna
i förfarandet. EU-direktiven och de nya lagförslagen uppmuntrar
till användning av förhandlat förfarande, konkurrenspräglad dialog
och innovationspartnerskap, former som tar social hänsyn och
utvärderingsmodeller med sikte på kvalitet, kompetens och
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långsiktiga värden. Det finns goda förutsättningar för att till
exempel innovationspartnerskap medför en förbättring och
förenkling av innovationsupphandlingar.
Parallellt med att de nya reglerna implementeras krävs
vägledning och råd för att de upphandlande aktörerna ska kunna
utnyttja potentialen i upphandlingsformerna. Då kan Sverige uppnå
målen i direktivet och de ambitioner som regeringen har
formulerat. I Färdplan för den offentliga upphandlingen (S 2014.22)
anges regeringens långsiktiga satsning på en samlad upphandlingspolitik. Upphandlingsmyndigheten har en viktig roll i utvecklingsarbetet med dessa frågor.
Utveckling av praxis och dialog i samband med upphandling
lyfts upp av bland andra arkitektbranschen, när det gäller
upphandling av arkitekttjänster. Det råder okunskap kring hur
vissa typer av upphandlingar ska hanteras, särskilt om man vill
använda sig av moment som kräver bedömningar, dialog med
leverantörer eller förhandlingar.
Upphandlingsmyndighetens upphandlingsstöd syftar till att
utveckla detta och motverka missuppfattningar kring LOU. En
vanlig uppfattning är till exempel att den upphandlande
myndigheten inte bör prata med leverantörer om man står i
begrepp att påbörja en upphandling. I själva verket både får och bör
enheten föra en dialog med leverantörer, särskilt inför en
upphandling. Det är en metod för att få bättre kännedom om det
man ska upphandla, om dem som levererar varan eller tjänsten och
om förutsättningarna på den aktuella marknaden. Det är en del av
det förarbete som bör göras inför alla upphandlingar då risken för
missförstånd minskar vilket ofta leder till fler kvalificerade och
bättre anbud, ett väl fungerande samarbete under avtalstiden och i
förlängningen högre kvalitet i resultatet.
9.8.4

Forskning inom offentlig upphandling av arkitektur,
form och design ska stöttas

Förslag: Utredningen föreslår att vissa forskningsaktörer och
andra som forskar kring frågorna bör få utökat stöd för att
utöver detta utveckla forskning med inriktning på samhällsutveckling utifrån perspektivet gestaltad livsmiljö.
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Tidigare forskning om upphandling är begränsad och det saknas en
samlad bild över de olika insatser som görs. En av de aktörer som
varit aktiva inom forskning på området är Chalmers tekniska
högskola som 2013 fick anslag från Formas på nästan 25 miljoner
kronor för sin nationella satsning Upphandling för ett hållbart och
innovativt samhällsbyggande. Det femåriga projektet är
tvärfunktionellt och utbytet mellan deltagande forskningsaktörer i
organisationen Sveriges Bygguniversitet, där Chalmers, KTH,
Luleå tekniska högskola och Lunds universitet ingår, ska bidra till
att öka kompetensen inom upphandlingsområdet. Projektet tar ett
helhetsgrepp på området och utvecklar nya samarbeten mellan
akademi, samhälle och näringsliv. Det kommer också att finnas
lokala nätverk på flera platser runt om i landet som driver egna
projekt inom ramen för satsningen.
Mittuniversitet har i samarbete med norska Högskolan i
NordTröndelag
vidareutvecklat
SMP/CCD
(Strukturerad
Multidisciplinär Process – Concurrent Design) en metod som
utvecklades av NASA för att höja projektens kvalitet, minska
tidsåtgången och ge både bättre kontroll och bättre produkt.
Metoden kan användas på många sätt inom företagsutveckling, och
forskningsprojektet har också inriktat sig på effektivare
upphandlingsprocesser, med utgångspunkt från att genomtänkt
processtyrning garanterar ett resultat med bättre kvalitet, vilket
dessutom nås på kortare tid. 23
Utredningen föreslår att de nämnda forskningsaktörerna och
andra som forskar kring frågorna bör få ett utökat stöd för att
utöver detta utveckla forskning med inriktning på samhällsutveckling utifrån perspektivet gestaltad livsmiljö. Forskningsstöd
kan ges från Upphandlingsmyndigheten som enligt sina instruktioner
”ska verka för relevant forskning inom sitt verksamhetsområde samt
följa och verka för den internationella utvecklingen på området”.
Anslag kan också avsättas i den kommande forskningspropositionen som förväntas komma under hösten 2016 och som
ska omfatta forskning, högre utbildning och innovation. Stödet ska
gälla forskning som rör upphandling av arkitektur, form och design
och forskning kring hur processer kan utvecklas för att göra
upphandlingen inom området så kvalitetsmedveten som möjligt.
23

http://smp-ccd.wikispaces.com
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Stärkt kvalitet i kommunernas upphandling av
arkitektur, form och design

Bedömning: Upphandlingsmyndigheten bör i samverkan med
till exempel SKL och Byggherrarna ta fram en kvalitetspolicy för
kommunerna, för upphandling av arkitektur, form och design.
Stödet bör utformas som ett kvalitetssäkrande system och med
en implementeringsplan för alla kommuner.
Upphandlande enheter har ett stort ansvar att upphandla med
starkt fokus på kvalitet, vilket inte minst framgår av EU-direktiven.
Här har Upphandlingsmyndigheten en viktig uppgift.
Myndigheten bör ge kommunerna verktyg för en långsiktig,
hållbar upphandling av arkitektur, form och design för
implementering hos upphandlande enheter. Detta kan ske i
samverkan med SKL, Sveriges Arkitekter och Byggherrarna som
redan arbetar med denna verksamhet. Upphandlande myndigheter
bör i högre grad få stöd i att formulera kriterier för upphandlingar
av till exempel skolmiljöer, sjukhus och äldreboenden för att
säkerställa kvaliteten. Kunskapen om den mest lämpliga
upphandlingsformen ska stärkas, till exempel om hur man kan
använda sig av nyetablerade och mindre arkitektkontor för att få in
mer innovation och kvalitetsfokus i projekten. Kommuner kan till
exempel ges incitament för att göra offensiva inbjudningar för
uppdrag som handlar om skolbyggnaders planering och gestaltning.
9.8.6

Forum för möten mellan inköpare och leverantörer

Bedömning: Upphandlingsmyndigheten bör stötta möjligheten
till möten mellan företrädare för upphandlande myndigheter
och leverantörer och företrädare för dem. Detta kan vara i form
av ett forum, fysiskt eller digitalt.
Kunskapen om på vilket sätt designmetodik kan bidra till
utvecklingen av offentlig sektor som helhet är mycket begränsad
bland offentliga beställare. Kontakten mellan offentliga
organisationer och leverantörer av arkitektur- och designtjänster är
i dag begränsad.
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Därför ska både de som representerar inköparna och de som
företräder leverantörer ha utrymme att mötas, utveckla praxis som
tar tillvara båda sidors intressen. Sedan över ett år tillbaka driver
Sveriges Arkitekter ett arbete för att tillsammans med bland andra
Byggherrarna och SKL komma överens om hur de bäst hanterar
upphandlingar, markanvisningar, parallella uppdrag och så vidare.
Utredningen bedömer att Upphandlingsmyndigheten får i uppdrag
att ge stöd till detta arbete. Sveriges Arkitekter är exempel på en
aktör som kan ta vidare initiativ till ett samordningsansvar.
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Kunskap, kompetens och
samverkan

10.1

Utredningens uppdrag

Utredningen ska analysera och föreslå insatser för hur en bred
kunskapsutveckling inom hållbart samhällsbyggande kan kopplas
till utbildning på olika nivåer, konstnärlig forskning, forskning och
praktik.

10.2

Människornas kunskap och erfarenhet

I dag utvecklas städerna i allt högre grad genom förtätning av
befintliga strukturer. Att gestalta livsmiljön med hänsyn till den
sociala hållbarheten får stor betydelse. Livsmiljön ska vara
tillgänglig och attraktiv för de boende på en plats och för dem som
kommer utifrån. Även platsens geografi, sammanhang och historia
är viktig för utvecklingen.
Kunskapsutveckling inom hållbar samhällsutveckling ska utgå
från människornas erfarenheter och kunskaper och från att skapa
möjlighet för alla att ta plats i samhället på sina egna villkor. Det
rör också samspelet mellan invånare, näringsliv och kommuner om
hur investeringar ska samordnas för att skapa största möjliga
gemensamma värde. Arkitektur-, form- och designområdet bidrar
till en hållbar samhällsutveckling och till att boendes och
användares delaktighet kan stärkas. Det gagnar en långsiktigt
hållbar kvalitet och förankring. Miljonprogrammets förestående
omfattande utveckling och renovering är ett exempel på
nödvändigheten i att ta tillvara de boendes intressen, kapacitet och
initiativ och genom området synliggöra dessa i diskussioner och
gestaltande processer.
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Samskapande är också betydelsefullt i andra sammanhang inom
den offentliga sektorn. Statliga myndigheter, landsting och
kommuner använder sig av designkompetens för att genom
deltagardriven design utveckla tjänster som stämmer överens med
invånarnas behov och förutsättningar. Det är en utveckling som
sker i hela Europa och här finns flera goda exempel. Ett svenskt
exempel är Experiolab, en del av Landstinget i Värmland, som
utvecklar vården tillsammans med vårdtagarna genom att under
ledning av designer involvera både patienter, närstående och
personal.
Medborgardialog är ett verktyg att kommunicera med invånarna
och denna form av processer används i många olika syften. Det
visar bland annat projektet Medborgardialogen där Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) har samlat 250 exempel från hela
Sverige, från stadsutveckling till dialoger om vård, hälsa omsorg,
demokratiutveckling och varumärkesutformning. 1 Med exemplen
vill SKL visa aktiviteter som syftar till att skapa möjligheter till
inflytande, delaktighet och medskapande.
Samtidigt är öppnandet av processer inte alltid enkel. I antologin
Medborgardialogen: demokrati eller dekoration? sammanfattas både
samtida praktisk erfarenhet och forskning inom området. 2 Utifrån
en bred utgångspunkt genomlyses medborgardialogen från olika
perspektiv. Här visas hur en öppen process är en tillgång genom
möjligheten att stärka demokratiutvecklingen och skapa
tillhörighet. Antologin pekar dock på svårigheten att uppfylla
denna potential och på att de som deltar i medborgardialogerna är
individer med resurser och tid att närvara vid möten, och att
representationen därför riskerar att bli begränsad. Här
problematiseras maktperspektiv med frågor om vems kunskaper
och erfarenheter som blir gällande i medborgardialoger.
Att gestalta med medvetenhet om människors olikhet, att skapa
en jämlik process som beaktar varierande förutsättningar och
behov, är komplicerat. Arkitekten, formgivaren och designern
måste i sin professionella bedömning också vara medveten om de
normer och värderingar som blir giltiga i formandet. Det är viktigt
att utforma processer som beaktar hur olika samhälleliga strukturer
1
2

Sveriges Kommuner och Landsting, Medborgardialoger. 250 exempel från Sverige, 2015.
Teresa Lindholm, Sandra Oliveira e Costa, och Sofia Wiberg (Red), Stiftelsen Arkus 2015.
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och sociala omständigheter påverkar invånarnas förutsättningar att
vara delaktiga i utvecklingen av sin livsmiljö.

10.3

Arkitektur, form och design i grund- och
gymnasieskolan

Hållbar utveckling handlar både om samtid och framtid och i det
perspektivet är barn och unga centrala. I Barnkonventionen, FN:s
konvention om barnets rättigheter, ska barnets bästa komma i
främsta rummet, barnet ska få uttrycka sin mening. I Boverkets
Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning
och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö (rapport 2015:8)
konstateras att barns och ungas ”livsvillkor påverkas av hur vi
planerar, utformar och förvaltar den byggda miljön” och vikten av
att de ska kunna påverka utformningen. Utrymme ska ges för barns
och ungas perspektiv i arkitektur-, form- och designprocesser för
att skapa förutsättningar för en långsiktigt förankrad gestaltning av
livsmiljön.
Enligt skollagen (2010:800) ska skolan förbereda för ett aktivt
deltagande i samhället. Att ha förståelse för hur den gestaltade
livsmiljön formas skapar möjligheter för barn och unga att aktivt
medverka i dess utformning och i utvecklingen av kritiska
perspektiv, till exempel kring konsumtion. I utredningen Tänka
framåt (SOU 2006:45) framhålls att det i läroplanerna för grundoch gymnasieskolan finns förutsättningar för undervisning i
arkitektur, samhällsplanering, form och design och det är väsentligt
att denna potential utnyttjas. Lärarmaterial behöver utvecklas och
lärarstudenter behöver redan under sin utbildning få kunskap om
arkitektur, form och design utifrån perspektivet gestaltad livsmiljö.
Arkitektur, form och design i grundskolan
Arkitektur, form och design är en del av grundskolans ämne bild
som syftar till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder
skapas och kan tolkas. Bild ses här i en vid mening och inkluderar
både design, miljöer och arkitektur.
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Genom slöjdämnet får alla svenska elever hantverkskunskap och
på det sättet insikt i produktion, en materiell kunskap, och ges
möjlighet till ett ökat självförtroende i eget skapande.
Slöjdämnet återfinns i en liknande form i de övriga nordiska
länderna. Värt att notera är att Finland, som ofta i internationella
sammanhang framhålls som framgångsrika i diskussioner kring de
internationella undersökningarna PISA, satsar förhållandevis
mycket tid på slöjd. 3 Ungdomsstyrelsen i Sverige konstaterade
2011 i När. Var. Hur. Om ungas kultur att hantverk i en vid mening
är den vanligaste kulturformen bland ungdomar. 4
I skolans samhällskunskap är det möjligt att undervisa i
arkitektur, form och design och det krävs lärarmaterial och att
lärarstudenterna redan under sin utbildning får insikt i
perspektivet. Utredningen ser också att ämnet hemkunskap kan
utvecklas och tidigt bidra till en grundförståelse för betydelsen av
perspektivet gestaltad livsmiljö.
Arkitektur, form och design i gymnasieskolan
Arkitektur, form och design ingår i ämnet bild enligt den
nuvarande kursplanen. Sedan gymnasiereformen 2011 är dock de
estetiska ämnena inte obligatoriska på gymnasienivå. Innan
reformen ingick en kurs på 50 gymnasiepoäng i kärnämnet estetisk
verksamhet i samtliga nationella program. I dag är det främst
specialintresserade som läser bildämnet på gymnasienivå vilket gör
att förståelsen för estetiska perspektiv i samhället riskerar att
begränsas.
I direktiven till utredningen En attraktiv gymnasieutbildning för
alla (dir. 2015:31) går det att läsa att ”Estetiska ämnen behöver ingå
i en allsidig utbildning och ett sådant ämne bör därför ingå i alla
nationella program i gymnasieskolan.” Här framhålls vikten av att
”alla gymnasieelever får utveckla och använda sin fantasi och
kreativitet”.

3

Ingrid Bergqvist och Bo Hinnerson, Slöjdämnet - förlegad nostalgi eller ett ämne i framkant?
Venue. www.liu.se/uv/lararrummet/venue/slojdamnet-forlegad-nostalgi-eller-skolamne-iframkant?l=sv, 150507
4
När. Var. Hur. Om ungas kultur, Ungdomsstyrelsens skrifter 2011:1.
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Arkitektur, design samt hållbart samhälle är ämnen inom
teknikprogrammet. Design är en inriktning medan arkitektur och
hållbart samhälle är en del av inriktningen samhällsbyggande och
miljö.
En rik flora av hantverksämnen finns också inom gymnasieskolan. Gymnasieskolans yrkesprogram omfattar utbildningar
inom hantverksyrken, till exempel frisör, finsnickeri, florist och
textildesign. Det finns också ett ämne i entreprenörskap inom
gymnasieskolan som kan innehålla moment som innovationer,
design och produktutveckling. I särskolan på gymnasienivå kan
eleverna läsa hantverk och produktion.
Skolans miljöer
Skolans placering, utformning och omfattning är viktiga för hur
samhället värderar hur barn och unga kan ta plats i samhället.
Skolan kan ses som landets största arbetsplats, sett till hur många
personer som vistas där varje dag. En god arbetsmiljö och en bra
verksamhet hänger ihop.
I rapporten Vår tids skola – Hur ska den byggas (rapport 2008:2)
beskriver Rådet för arkitektur, form och design hur den fysiska
miljön kan understödja det pedagogiska arbetet. Man ser här en
”tydlig koppling mellan rumsfunktioner, inlärningsmaterial, teknik
och pedagogik”. Det finns också, konstaterar man, en koppling
mellan den fysiska miljön och trivsel, trygghet och stimulans.
Däremot anser Rådet inte att det finns ett för alla skolor likadant
recept på hur man ska bygga, utan varje situation måste lösas lokalt
i dialog med brukargruppen. Rådet konstaterar att det allt för ofta
är kortsiktiga ekonomiska aspekter och värden som är möjliga att
mäta som bestämmer i processen.
Skolbyggnaden har ibland ytterligare samhällsfunktioner genom
att det finns möjlighet att använda byggnaden för andra publika
funktioner. Det kan skapas möjlighet för kulturföreningar och
andra medborgarinitiativ att använda lokalerna. I byggandet av nya
skolbyggnader, liksom i förvaltningen av befintliga, är holistiska
och långsiktiga perspektiv väsentliga.
Myndigheten för Gestaltad livsmiljö bör arbeta aktivt med
främjandet av god kvalitet i offentliga miljöer. Skolmiljön har en
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viktig samhällsfunktion och symboliserar hur samhället värderar
barn och ungas kunskapsutveckling. Aktörerna på området
behöver ökad kunskap om hur befintliga skolmiljöer kan
moderniseras för att åstadkomma en god och tillgänglig miljö som
främjar trygghet och lärande. Beställarkompetensen i byggandet av
nya skolor och omhändertagandet av befintliga ska utvecklas.
Andra initiativ
Det finns många initiativ runt om i landet som verkar för barns och
ungas deltagande i gestaltningen av livsmiljön. I utredningen Tänka
framåt men göra nu – Så stärker vi barnkulturen (SOU 2006:45)
framhålls vikten av ett barnperspektiv i stadsutvecklingen. I
utredningen pekas bland annat på det initiativ med arkitekturkonsulenter för barn som finns i Göteborgs stad och i Västra
Götalandsregionen. Här utvecklas en metod där konsulenten bidrar
till att skapa synlighet för barns och ungas perspektiv.
Utredningen pekar också på möjligheten att utveckla
lärarmaterial med idé- och stödmaterial för arbete med elever i
förhållande till arkitektur. Ett exempel är I egna händer som drivs
av hemslöjdskonsulenterna vid Örebro läns museum där man har
tagit fram inspirationsmaterial om slöjd för pedagoger inom
grundskolan och för hemslöjdsinitiativ i kulturskolan. Samordning
av denna typ av samlad erfarenhet och material på en nationell nivå
är väsentlig för att öka barns och ungas möjligheter att förstå och
delta i utformningen av den gestaltade livsmiljön. Det visar även
masterutbildningen Child Culture Design som ges vid Högskolan
för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet som är
särskilt inriktad på barnkultur.
Läroplanerna ger utrymme för att skolorna ska kunna arbeta
med perspektivet gestaltad livsmiljö i undervisningen. För att
denna potential ska realiseras behöver lärarna kunskap och
undervisningsmaterial. Det finns många initiativ över hela landet
där erfarenheter och goda exempel kan samlas och spridas för att
möjliggöra för fler lärare att arbeta med perspektivet. Myndigheten
för Gestaltad livsmiljö har här en väsentlig samverkansfunktion för
att utveckla pedagogik (se kap. 7).
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Professionens utvidgade kunskap

Redan på 1970-talet fanns en omfattande diskussion om hur
rollerna inom arkitektur, form och design har förändrats. Till
exempel påpekade industridesignern Viktor Papanek behovet av
interdisciplinära designteam. För att kunna sätta människan i
centrum i gestaltningen av livsmiljöer är det angeläget med en
insikt i hur människors erfarenhet och kunskaper kan tas tillvara.
Ämnesområden som antropologi, sociologi, beteendevetenskap,
neurovetenskap, ekonomi och discipliner inom humaniora är därför
tillämpliga för att forma processer och göra gestaltningar som utgår
från förståelsen av människors olikheter.
Den utvidgade arkitekt-, formgivar- och designerrollen kräver
även andra kunskaper, fler gränsöverskridande samarbeten och en
utvidgad insikt i samhälleliga aspekter. Det är ett synsätt som
studenter på arkitektur-, form- och designutbildningar vid
högskolor och universitet bör ta del av under utbildningstiden.
Kunskapsutbyte skapar goda förutsättningar för samverkan mellan
olika yrkesgrupper, till exempel mellan teknik, ekologi, ekonomi,
kulturgeografi, antropologi, design, samhällsplanering och
arkitektur.
Studenterna behöver utveckla ett reflexivt kritiskt tänkande.
Samtidigt visar en utvärdering av design- och konsthantverksutbildningar som Universitetskanslerämbetet genomförde 2014 på
en svaghet i flera utbildningar just i studenternas förmåga att ta
hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter. 5
Nya kompetenskrav på utövare inom arkitektur, form och
design aktualiseras genom samhällsutvecklingen. Utifrån
perspektivet gestaltad livsmiljö vill utredningen framhålla vikten av
att utbildningarna tillgodoser kunskapen om en holistisk metodik.
Denna innebär en förmåga att kunna sammanväga kunskaper från
olika discipliner och en insikt om hur denna sammanvägning kan
gestaltas i till exempel byggnader, processer, rum och produkter.
Samtidigt kan inte högskolorna och universitetens grundutbildningar
omfatta allt, utan högskolorna och universiteten ska ha möjlighet att ge
specialiserade utbildningar och vidareutbildningar för redan yrkes5

Universitetskanslerämbetet, Kvalitetsutvärdering av konsthantverk och design, beslut
140527, reg. nr 411-553-13, bilaga 1.
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verksamma. Lärosätena ska möjliggöra detta inom sitt
utbildningsutbud. För att arkitektur, form och design ska kunna
bidra till att förstå och lösa samhällets utmaningar är det väsentligt
att det finns tillräckligt många utbildade med relevant kompetens.
I en globaliserad värld är kunskapen om andra länders kulturer
och system betydelsefull. Dock har möjligheten att rekrytera
studenter utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet
(EES) och i Schweiz minskat för arkitektur, form och
designutbildningarna. Fram till 2011 hade svenska utbildningar
möjlighet att fritt ta in studenter från hela världen. I februari 2010
föreslog propositionen Konkurrera med kvalitet - studieavgifter för
utländska studenter (prop. 2009/10:65, 2009/10:UbU15, rskr.
2009/10:230) en bestämmelse i högskolelagen (1992:1434) som
innebar att utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska vara
avgiftsfri för medborgare i en stat som omfattas av avtalet i
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz.
Utbildningarna föreslogs dock vara avgiftsbelagda för studenter
från övriga länder. Då avgiften beräknas utifrån principen full
kostnadstäckning kom denna förändring att påverka form- och
designutbildningar genom att antalet icke-europeiska studenter
minskade. Till exempel har Designhögskolan vid Umeå universitet,
som de senaste tio åren har rankats högt såväl internationellt som
av Universitetskanslerämbetet, inte haft möjlighet att upprätthålla
samma internationella sammansättning av studenter som tidigare.
För att främja en världsledande och konkurrenskraftig kunskapsuppbyggnad inom arkitektur, form och design behövs goda möjligheter att anta de bäst lämpade studenterna såväl internationellt som
nationellt.

10.5

Breddad rekrytering

En breddad rekrytering till utbildningar inom arkitektur, form och
design vid universitet och högskolor är nödvändig för att
åstadkomma en hållbar samhällsutveckling. Regeringen beslutade i
mars 2015 att ge Universitets- och högskolerådet i samråd med
Universitetskanslersämbetet i uppdrag att kartlägga och analysera
lärosätenas arbete med breddad rekrytering. Syftet är att ”den
svenska högskolan ska vara välkomnande och kännas som ett
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möjligt val för alla, oavsett bakgrund, kön eller funktionsnedsättning”. 6 Ministern för högre utbildning och forskning menar
att det finns en snedrekrytering vilket innebär att alla inte ges
likvärdiga möjligheter. Ministern menar att detta är ”ett slöseri som
Sverige inte har råd med” och att ”ökad mångfald leder även till att
utbildningens kvalitet ökar”. 7
För att åstadkomma en breddad rekrytering är det av stor
betydelse att öka kunskapen bland unga om arkitektur, form och
design som en möjlig framtida profession. Det ska dels göras
genom de sammanhang där universiteten och högskolorna är
synliga och kommunicerar sina utbildningar, dels genom att arbeta
med förberedande skolor och hitta nya former av samarbeten.
Samtidigt krävs också en kunskap om de normer som
reproduceras i utbildningar och andra verksamheter. 8 Därför bör
ett arbete med breddad rekrytering även innebära ett
självförändringsarbete där normer synliggörs och förändras.
Universitetet eller högskolan bör göra en normkritisk genomlysning av administrativa strukturer, antagnings- och anställningsarbetet och en kontinuerlig uppdatering av undervisningsmetoder,
exempel och andra tilltal i kommunikationen, nya former av
studievägledning, en ny utformning av system med karriärguider
och mentorer, nya referenser i undervisningen och förändrade
undervisningsformer som underlättar för nya grupper att ta del av
skolans utbildningar.
En breddad rekrytering måste bli en viktig del av universitetens
och högskolornas kvalitetsarbete och bör därför också utvärderas
parallellt med annat kvalitetsförbättrande arbete.

6

Helene Hellmark Knutsson, Högskolan ska välkomna alla – oavsett bakgrund, debattartikel,
Sundsvalls Tidning, Debatt 20 april 2015.
7
www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/03/regeringen-ger-uppdrag-for-att-starkabreddad-rekrytering-till-hogskolan, Helene Hellmark Knutsson & Gunilla Svantorp,
Högskolan ska välkomna alla, Värmlands Folkblad 30 mars 2015.
8
Sara Ahmed, On being included. Racism and Diversity in Institutional Life, Duke University
Press, 2012. Universitets- och högskolerådet, Från breddad rekrytering till breddat
deltagande, 2014.
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Forskning

Forskningen är en grundsten för samhällets utveckling genom att
ny kunskap och det oprövade undersöks, nya metoder utvecklas
och andra former av samverkan mellan kunskapsområden etableras.
Universitetens och högskolornas forskning, såväl den vetenskapliga
som den konstnärliga, har stor betydelse för förnyelsen av området
och för samtalet om den gestaltade livsmiljön.
I utvecklingsarbetet finns det möjlighet till prövande
experiment vilket är en viktig innovationsmotor, inte minst i
utvecklingen av värderingsmodeller för det offentliga och i
förändringen mot en grön ekonomi.
Internationella perspektiv påverkar forskningen och deltagande i
internationella tidskrifter och konferenser är en naturlig del av
forskningsutvecklingen. Sverige är i forskningssammanhang ett
litet land och det är svårt att åstadkomma större miljöer, vilket gör
det än mer angeläget med samarbeten och samverkan, inte minst
inom arkitektur, form och design.
Designforskning
Sedan 2008 har den så kallade Designfakulteten vid Kungliga
Tekniska högskolan i Stockholm samordnat och verkat för
utvecklingen av designforskning och designforskarutbildning
nationellt. Verksamheten möjliggjordes genom ett bidrag från
Vetenskapsrådet men i dag har nätverket ingen långsiktig
finansiering. Forskarskolan har varit framgångsrik med 23
examinerade doktorer och i dagsläget över 50 anslutna doktorander
från fjorton olika institutioner. Behovet av samverkan är fortsatt
stort för att ytterligare stärka forskningen och för att möjliggöra en
fortsatt forskarutbildning.
Designforskningen i Sverige är tvärdisciplinär och geografiskt
utspridd, med några miljöer med viss forskningsinfrastruktur, och
ett flertal mindre miljöer utan egen forskningsinfrastruktur. De
viktigaste uppgifterna för Designfakulteten som nationell
forskarutbildningsplattform har därför varit att genom ett
basutbud av kurser säkra en grundläggande designforskningskompetens. Tillsammans har man också kunnat bevaka den
skandinaviska och internationella utvecklingen och utgöra nätverk
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för handledare och seniora forskare. Designfakulteten har generellt
kunnat verka för designforskningens utveckling i samarbete med
andra samhällsaktörer och berörda branscher.
För att forskningen ska ta plats i samhället är Designfakultetens
samordnande och nätverk viktigt, vilket inte minst märks i
Stiftelsen Svensk Industridesigns (SVID) utvecklingssatsning
People Powered Future där Designfakulteten ingår som en part. Den
delfinansieras av Vinnova och syftar till att mobilisera kunskapsområdet
design som en strategisk resurs i samhällsutvecklingen.
Aktiviteter och nätverk kan stärka varandra och gemensamt nå
större effekt och spridning. Inom designforskningen finns ett antal
internationella nätverk, till exempel Nordes, Nordic Design
Research, ett nätverk av designforskare som vartannat år organiserar
forskningskonferensen Nordes och sommarskolor för doktorander.
Ett liknande forskningsnätverk är Design Research Society som samlar
designforskare från hela världen. Den brittiska organisationen
Design History Society driver internationell designhistorisk
forskning.
Arkitekturforskning
Det statliga forskningsrådet Formas gjorde 2006 en kartläggning av
samhällsbyggnadsområdet under perioden 1995–2005. 9 Här
framkom bilden av en bristande arkitekturforskning som bland
annat var underfinansierad, hade splittrade forskarmiljöer, svag
teoretisk utveckling och en alltför låg grad av internationalisering.
Formas beslutade om en särskild satsning på arkitekturforskning,
vilket innebar att 80 miljoner kronor kom att fördelas för åren
2011–2016.
Formas fördelade 50 miljoner kronor till två forskningsmiljöer.
Den ena är Architecture in Effect: Rethinking the Social in
Architecture på Arkitekturskolan vid Kungliga Tekniska högskolan
(KTH). Den andra, Architecture in the Making: Architecture as a
Making Discipline and Material Practice leds från Institutionen för
arkitektur vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Utöver
det satsades 30 miljoner kronor på en ny nationell forskarskola i
9

Formas, Evaluation of Swedish Architectural Research 1995–2005, 2006.
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arkitektur. ResArc: Swedish Research School in Architecture leds från
avdelningen för arkitektur vid Lunds universitet. I samtliga tre
satsningar ingår Chalmers, KTH, Lunds Tekniska högskola och
Arkitekturhögskolan vid Umeå universitet.
De två forskningsmiljöerna vid KTH respektive Chalmers
samverkar innehållsmässigt kring vissa tematiska områden, men
anlägger olika kompletterande perspektiv. Architecture in Effect har
ett mer sociopolitiskt perspektiv på arkitektur och stadsbyggande
och kopplar framför allt till andra akademiska discipliner, medan
Architecture in the Making utgår från designpraktikens metoder och
former för kunskapsproduktion och kopplar till arkitekturpraktik
och bransch. Detta upplägg bildar en helhet som genom att ge
möjlighet till både ämnesdjup och kritisk massa på nationell nivå
har stärkt den metodologiska och teoretiska utvecklingen inom
arkitekturforskningens både specifika och breda område.
Sveriges forskningsmiljöer samlar ett brett arkitekturfält vilket
inkluderar stadsplanering, infrastruktur, landskapsarkitektur och
byggande. Forskning som särskilt studerar stadens uterum
organiseras genom partnerskapsnätverket Movium vid Sveriges
Lantbruksuniversitet. Nätverket har i sin kunskapsbildning en
tydlig inriktning på forskning med nytta för de branscher som
arbetar med att utveckla stadsrum som utgår från både människor
och natur. Förutom forskning samlar nätverket också kompetenser
som planerar, projekterar, anlägger, utvecklar och förvaltar stadens
utemiljö.
Ledningarna för arkitekturinstitutionerna vid Chalmers, KTH,
LTH och Umeå universitet samverkar sedan 2009 i en
samarbetsplattform kallad Arkitekturakademin, där förutom
forskning och forskarutbildning även grundutbildning och
nyttiggörandefrågor ingår.
Utanför denna omfattande satsning på arkitekturforskning finns
ett flertal forskningsnätverk som arbetar med stads- och
bostadsutveckling. Här finns till exempel CRUSH, Critical Urban
Sustainability Hub, som Formas finansierar med 25 miljoner
kronor mellan 2014 och 2018. Tvärvetenskaplig forskning tolkar
och tittar på hållbar stadsutveckling, på den moderna staden i
allmänhet och på bostadssituationen i synnerhet genom kritisk
teori. En utgångspunkt är att bostadsfrågan utgör kärnan för nya
ekologiska och klimatsmarta lösningar, social rättvisa och hälsa och

216

SOU 2015:88

Kunskap, kompetens och samverkan

är central för urban ekonomisk utveckling. CRUSH är ett bra
exempel på dagens forskning där det finns ett stort intresse för
helhetsinriktade forskningsinsatser som visar på möjligheterna att
genom gestaltning få grepp om komplexa sammanhang.
Ett flertal internationella arkitekturnätverk organiserar
konferenser och publikationer. Hit hör Nordisk Arkitekturforskning med tidskriften Nordic Journal of Architectural Research.
European Association for Architectural Education är ett
internationellt forum för utbildning och forskning inom arkitektur.
Nätverket Architectural Humanities Research Association anordnar
konferenser som samlar forskare från hela världen och 2016 är
Arkitekturskolan på KTH i Stockholm värd för en konferens med
rubriken Architecture and Feminisms.
Forskning inom konsthantverk, slöjd och hantverk
De nationella nätverk som finns inom design och arkitektur
återfinns inte inom konsthantverks-, slöjd- och hantverksområdet,
trots ett allt större intresse och behov av att fördjupa denna
kunskap. Forskning om konsthantverk har pågått länge. Inom
ämnet konstvetenskap har konsthantverkshistoria gjorts synonymt
med konstindustrins historia. Konsthantverket har fått en allt
starkare egen identitet och är ett eget fält inom den konstnärliga
forskningen. Ämnet utgår från att betrakta omvärlden genom
görande och material. Utifrån en konstnärlig undersökning kan
konsthantverket bidra till hållbarhetsdiskussionen genom att ställa
viktiga kritiska frågor och väcka debatt om såväl samtid som
historia. 10 Konstnärlig forskning inom konsthantverk bedrivs
främst på HDK vid Göteborgs universitet samt på Konstfack i
Stockholm.
Ämnesområdet konsthantverk har stärkts även internationellt
under det senaste decenniet. I Norge har konsthantverksforskningen utvecklats inom det så kallade stipendiatprogrammet
med flera internationella stipendiatforskare i Bergen och Oslo. 11
Ett annat exempel är Institute of Making, grundat av ett av
10

Vetenskapsrådet, Forskningens framtid! Ämnesöversikt 2014 Konstnärlig forskning,
Vetenskapsrådets rapporter 2015.
11
ibid.
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Storbritanniens främsta universitet, University College London.
Institutet är tvärdisciplinärt och samlar allt från materialforskare
inom fysik till antropologer och utövande hantverkare. Genom
görande och innovationsprocesser förstås den befintliga materiella
världen men också nya material som skapas genom spetsforskning.
Nya material och produktionstekniker skapar andra möjligheter till
produktion och konsumtion.
Historisk byggkunskap blir allt mer intressant för att kunna
skapa ett hållbart byggande. Praktisk forskning om denna kunskap
utvecklas inom Hantverkslaboratorium i Mariestad som grundades
för att utveckla samverkan mellan kulturarvssektorn och akademisk
forskning med avseende på hantverkskunskap och hantverksproduktion. 12 Det är ett nationellt centrum för kulturmiljövårdens
hantverk där man arbetar dels med att säkra kvalitet och utveckla
metoder inom fältet kulturmiljöns hantverk, dels att dokumentera
och säkra hotade hantverkskunskaper. I verksamheten finns ett
tydligt hållbarhetsperspektiv där man ser på människornas
välmående i den byggda miljön, i förhållande till en miljömässig
hållbarhet. Kunskapen ska användas för att förvalta och restaurera
snarare än att riva och bygga nytt. Hantverkslaboratoriet har en
förankring över hela Sverige och inom denna institution finns även
utbildningar för hemslöjdskonsulenter och andra kulturarvsutbildningar.
Kulturarvsforskningen är omfattande och bedrivs inom många
högskolor, museer och även genom Riksantikvarieämbetet som
utvecklar och finansierar forskning. Forskning och utveckling
kring hantverk och kulturarv bedrivs också vid Sameslöjdstiftelsen
Sámi Duodji som arbetar inom många olika verksamhetsområden
där målet är att öka och fördjupa kunskaperna kring kulturarvet
och att föra det vidare till nya generationer.
Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att i kulturarvsforskningen ställa frågor som utgår från det allt mer interkulturella
samhälle som vi lever i, om kulturarvet och dess nationsskapande
roll. Detta är inte minst synligt inom hantverksområdet där vissa
hantverk har en stark institutionell förankring i organisationer och
kulturarvsinstitutionerna medan andra grupper har uteslutits. Ett
12
Hantverkslaboratoriet grundades av Göteborgs universitet och Riksantikvarieämbetet
2008.
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exempel är det romska hantverket som till följd av en omfattande
antiziganism saknar en institutionell förankring och inte fått
möjlighet att bidra till att forma det svenska bevarade kulturarvet. I
forskningsprojektet I stadens utkant – Svensk-romska livsberättelser
och lägerplatser från 1900-talet är syftet att skapa större synlighet åt
det romska kulturarvet. 13
Det växande intresset som finns för konsthantverkets,
hantverkets och slöjdens kunskaper gör att allt fler ämnesområden
använder sig av dess metoder och teorier. Det finns en stor
potential för hållbarhetsforskning där landsbygdsutveckling ger
viktig historisk kunskap. Det finns dessutom ett stort
allmänintresse för dessa frågor. Forskningsmiljöerna är dock
fortfarande ganska små och skulle behöva ett större mått av
samordning och synliggörande. 14

10.7

Konstnärligt prövande

Det konstnärliga prövandet och fritt undersökande ger nya
perspektiv i förståelsen av det befintliga och i utformningen av den
gestaltade livsmiljön. I 2014 års regeringsförklaring anförs att
samhället inte bara behöver ”ekonomisk tillväxt utan också
demokratisk. För det behövs en fri och frispråkig kultur, fria
konstnärer”. Den kunskapsuppbyggnad som sker genom det
konstnärliga utforskande är därför en viktig komponent i den
hållbara samhällsutvecklingen. I det fria konstnärliga prövandet
skapas utrymme för att kritiskt undersöka maktförhållanden och
samhällets normer, vems kunskaper och erfarenheter som är giltiga
i samhällsutvecklingen. Befintliga föreställningar utmanas och
andra synsätt kan ta plats.
Konstens gestaltande kraft, med utrymme för fantasi, prövande
och undersökningar som utmanar människans sinnen, är
betydelsefull för utformningen av livsmiljöer. Statens konstråd
understryker fördelarna med att konstnärliga uppdrag integreras i
plan- och byggprocessen och pekar på komplexiteten med
gestaltning av gemensamma miljöer. En sammansatt gestaltning ska
13

Samarbete mellan Historiska museet, kulturföreningen É Romani Glinda, Mångkulturellt
Centrum i Botkyrka och Stiftelsen Kulturmiljövård.
14
Forskningens framtid! Ämnesöversikt 2014: Konstnärlig forskning, Vetenskapsrådet 2015.
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ta hänsyn till platsens historia och kulturvärden, liksom dess
funktioner och sociala kvaliteter.

10.8

Beställarkompetens

Ett framgångsrikt arbete med en hållbar samhällsutveckling
möjliggörs av starka och kunniga beslutsfattare och beställare inom
offentlig verksamhet, näringsliv och organisationer. Beställarrollen
ska ha god kunskap om arkitektur, form och design för att kunna
använda områdets möjligheter. Ledningen i företag och offentliga
organisationer behöver ha insikt i att arkitektur, form och design
inte är något krångligt och dyrt utan ett sätt att långsiktigt och
effektivt skapa både företags- och samhällsnytta. Först när de
berörda aktörerna har en delad förståelse av de begrepp som
används kan en djupare diskussion föras om vilka värden som ska
vägleda aktuella processer och vilka medel som kan användas.
Arkitektur, form och design ska inte uppfattas som något tillägg
utanför det vardagliga, något extra, utan är en resurs i företag,
organisationer och samhället i stort. En god förståelse för
arkitektur, form och design hos beställare skapar en god grund för
ett innovativt tänkande inom såväl näringsliv som i det offentliga.
En bättre förståelse för kapaciteten i arkitektur, form och design
är resultatet av att beställare och utövare möts och av en samverkan
mellan olika sektorer och kunskapsområden. Studenter inom
utbildningar som ekonomi, teknik, samhällsbyggnad, medie- och
kommunikationsvetenskap och offentlig förvaltning bör därför
redan under sin utbildning få kunskap i arkitektur, form och
design. För yrkesverksamma är det väsentligt med kontinuerliga
möjligheter till vidareutbildningar inom sina professioner och även
med samverkan mellan olika branschorganisationer.
Byggandet sker i högre grad inom befintliga strukturer och för
ett starkare fokus på social hållbarhet krävs en utvidgad kunskap
hos byggherren som beställare och samverkanspart. Plan- och
bygglagen (2010:900) riktar sig också tydligt till att
byggherrerollen tar ansvar för lagens tillämpning. Byggherrerollen
blir härmed allt mer komplex och än viktigare för projektets
framgång. I utredningen Skärpning gubbar (SOU 2002:115) pekas
på en problematisk beställarroll och behovet av en kompetens-
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förhöjning. Utredningen menar i betänkandet att byggherrekompetensen har minskat parallellt med att dess inflytande
försvagas till förmån för entreprenadföretag. I uppföljningen Sega
gubbar?
(Statskontoret
2009:6)
konstaterar
man
att
beställarkompetensen inom byggsektorn generellt sett är låg. Här
framhålls hur byggherren har svårt att påverka priser och kvalitet
då det finns ett fåtal aktörer i material- och entreprenörsleden.
Dessutom är rollerna som projektutvecklare, byggherre och
byggentreprenör i flera fall otydliga, vilket innebär att det inte finns
samma incitament att pressa kostnader och styra mot kvalitet på
lång sikt. I Sega gubbar konstateras att detta har lett till att
”kunden, det vill säga byggherren, inte har lika stort inflytande på
utbud och kvalitet som på andra marknader”.
Behovet av kompetensförhöjning möts i dag av en rad
utbildningsinitiativ, bland annat Handelshögskolan i Stockholm
anordnar kursen Byggherre masterclass diploma. Organisationen
Byggherrarna
erbjuder
kompetenshöjande
utbildning
i
byggherrerollen.

10.9

Förslag och bedömningar för en bred
kunskapsutveckling inom hållbart
samhällsbyggande

10.9.1

Breddad rekrytering – en kvalitet i utbildningen

Bedömning: Kvaliteten i utbildningarna inom arkitektur, form
och design bör utvärderas ur perspektivet breddad rekrytering
för att stärka mångfalden inom utbildningarna.
Utredningen ser mycket positivt på regeringens uppdrag till
Universitets- och högskolerådet att kartlägga och analysera
lärosätenas arbete med breddad rekrytering till högskolan. För att
en samhällsengagerad arkitektur, form och design ska kunna bidra
till hållbar utveckling är en breddad rekrytering nödvändig.
Därför anser utredningen att breddad rekrytering ska vara en del
av kvalitetsutvärderingarna av arkitektur-, form- och designutbildningar. Detta bör ske genom en form av tematisk utvärdering
som föreslås i det nya kvalitetssäkringssystem för högre utbildning
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som regeringen håller på att utveckla, Kvalitetssäkring av högre
utbildning, (promemoria 2015-03-18, U2015/1626/UH). I
promemorian föreslås just breddad rekrytering som en tematik,
liksom internationalisering och jämställdhet.
10.9.2

Finansiering av nationella forskningsnätverk

Bedömning: Forskningsnätverk inom design och arkitektur har
lett till en samlad kunskapsuppbyggnad med positiva resultat för
såväl forskning som forskarutbildning. Den kommande forskningspropositionen bör pröva och föreslå hur nätverken kan få en
långsiktig finansiering. Vidare bör möjligheterna för hur en
motsvarande infrastruktur kan byggas upp för konsthantverk,
slöjd och hantverk undersökas i den kommande forskningspropositionen.
Kompetensen och det nationella engagemang som byggts upp
genom forskningsnätverken är betydande för forskningen om en
hållbar samhällsutveckling. Härigenom skapas möjlighet för
erfarenhetsutbyte, samordning och samarbete och forskningsmedlen kan användas mer effektivt. De nätverk som staten redan
har satsat på bör fortsätta att utvecklas. Därför anser utredningen
att forskningsnätverk inom arkitektur och design bör få långsiktig
finansiering.
Forskningsnätverket som byggdes upp genom Designfakulteten
har inte längre någon finansiering. Det har varit en unik
verksamhet som under ett flertal år har byggts upp på designforskningsområdet i Sverige och som har få internationella
motsvarigheter. Här finns en viktig grund att bygga vidare på inför
framtiden.
I dagsläget är designforskningen i starkt behov av en fortsatt
nationell satsning och koordinering, vilket skulle säkra kunskapsoch kompetensförsörjning, både vad gäller forskning och
professionell utveckling av designområdet och designerrollen.
Utredningen ser behov av en långsiktig lösning för en organisation
som kan verka samlande nationellt och utveckla kunskap om hur
design kan diskutera och lösa samhällets utmaningar. Det finns
fortsättningsvis behov av att ge nationella kurser för forskar-
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studerande och utbilda handledare. Vidare finns behov av att
samordna den seniora forskningen mellan de svenska högskolorna
och samverkan med forskningsintensiva samhällsinstitutioner och
designföretag. Organisation och finansiering bör formas i dialog
med de högskolor som medverkar i designforskningsnätverket.
Nätverken inom arkitekturforskning som har byggts upp
genom den satsning som Formas inledde 2011 har finansiering
fram till 2016 men saknar därefter medel. För att ta vara på Formas
satsning långsiktigt, och inte riskera att det arbete som har gjorts
går förlorat, bedömer utredningen att även dessa nätverk bör få en
motsvarande finansiering.
En långsiktig finansiering till nätverk motsvarar den vilja som
uttrycktes i 2014 års regeringsdeklaration att ge utrymme för
längre perspektiv i forskningen. För att öka möjligheterna till att
sprida forskningens resultat till berörda aktörer i samhället bör
nätverken samverka med Myndigheten för Gestaltad livsmiljö i sin
verksamhet. För att myndigheten ska kunna vara en resurs i denna
kunskapsutveckling krävs forskningskompetens med en erfarenhet
och förankring i forskarsamhället.
Utredningen bedömer att det finns behov av att bygga en
motsvarande infrastruktur för konsthantverk, slöjd och hantverk.
Därför bör förutsättningarna för forskningsnätverk och
forskarskola inom konsthantverk, hantverk och slöjd utredas i den
kommande forskningspropositionen.
10.9.3

Forskningsutlysning i hållbart samhällsbyggande

Förslag: Utredningen ser behovet av en kraftsamling i
kunskapsbyggandet om det hållbara samhället genom en särskild
forskningsutlysning för området utifrån perspektivet gestaltad
livsmiljö. Utredningens förslag är att utlysningen görs genom
Vetenskapsrådet parallellt med Formas. Samtidigt ser
utredningen en potential i att även fler myndigheter kan göras
delaktiga.
Utredningen ser att en särskild forskningsutlysning för gestaltad
livsmiljö skulle utgöra ett väsentligt bidrag för att åstadkomma en
hållbart samhällsbyggande. Utgångspunkten är att arkitektur, form
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och design kan bidra till diskussioner, metoder om och lösningar
för samhällets stora utmaningar. Det är en förutsättning som
stämmer överens med EU Horizon 2020 som pekar på en
utmaningsbaserad angreppssätt och vikten av nya förhållningssätt
och metoder.
Den finansierade forskningen ska omfatta såväl konstnärlig som
vetenskaplig forskning. Den ska ha en tvärvetenskaplig prägel och
ett internationellt perspektiv. Forskningsprojekten ska innehålla
komponenter av samverkan och spridning av forskningsresultat.
Goda exempel på tematiska utlysningar finns i den utlysning som
forskningsrådet Formas, Energimyndigheten, Naturvårdsverket,
Riksantikvarieämbetet och Trafikverket genomförde 2010 inom
forskningsprogrammet Samordnad Stadsutveckling – en förutsättning för hållbarhet mellan 2010 och 2013. Utlysningen syftade
till att främja en forskning som var sektors- och disciplinsöverskridande. Här formades samverkan mellan forskare, invånare,
kommuner och andra stadsutvecklingsaktörer. Resultaten av
utlysningen har varit goda.
Ett annat exempel på en tematisk utlysning finns på
Vetenskapsrådet som mellan januari 2011 och december 2015 har
ett ramprogram särskilt inriktat på civilsamhällets utveckling i
Sverige och internationellt.
Utredningen föreslår att Formas parallellt med Vetenskapsrådet
gör en utlysning för området utifrån perspektivet gestaltad
livsmiljö. Genom att de båda myndigheterna är delaktiga i
utlysningen möjliggörs en medverkan av såväl den vetenskapliga
som den konstnärliga forskningen. Andra myndigheter som deltog
i utlysningen av forskningsprogrammet Samordnad stadsutveckling
– en förutsättning för hållbarhet föreslås medverka i forskningsutlysningen. Mot bakgrund av de goda erfarenheterna från den
ovan nämnda utlysningen ser utredningen att om fler myndigheter
görs delaktiga i utlysningen kan en gemensam utlysning övervägas.
Även Vinnova kan vara delaktig. Myndigheten arbetar i dag med
utmaningsdriven forskning vilket har relevans för perspektivet
gestaltad livsmiljö.
Utlysningens forskning ska utveckla kunskap om samspelet
mellan samhällets sociala strukturer och arkitektur, form och
design, om hur området hjälper oss att förstå och lösa samhällets
utmaningar.
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Forskningsutlysningen bör samverka med Myndigheten för
Gestaltad livsmiljö i bedömning och presentationen av resultaten.
För att myndigheten ska kunna vara en resurs i denna kunskapsutveckling krävs en sakkunnig forskningskompetens. Genom
utlysningen skapas möjligheter till att fördjupa kunskapen om hur
arkitektur, form och design kan bidra till en hållbar samhällsutveckling.
10.9.4

Internationella perspektiv – utredning av
konsekvenserna av studieavgifter

Bedömning: Konsekvenserna av införandet av studieavgifter för
form- och designutbildningar för studenter som är medborgare i
stater utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet
(EES) och i Schweiz bör utredas.
I en globaliserad värld ska studenter inom arkitektur, form och
design kunna tillgodogöra sig internationella perspektiv under
utbildningen. Globala perspektiv har stor betydelse för den
inhemska utvecklingen som bör ske i en internationell dialog.
Sverige har relativt små miljöer som vinner på att utvidgas utanför
landets gränser. För en hållbar samhällsutveckling är det till
exempel viktigt för studenterna att få insikt i globala villkor, om
hur människors livsvillkor och kulturella förståelser varierar.
Sett från perspektivet av FN:s nya hållbarhetsmål som handlar
om både fysiska förutsättningar och kulturell förståelse, är det
globala perspektivet av stor vikt. Erfarenheter från andra länder
behövs i exporten av såväl kunskap som produkter och tjänster.
Utredningen bedömer därför att konsekvenserna av studieavgifter
på form- och designutbildningar bör utredas.
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Behov av en utvidgad kunskap i grundutbildningarna
på universitet och högskolor

Bedömning: Det är av stor betydelse att studenterna inom
grundutbildningar inom arkitektur, form och design får insikt i
holistiska tvärvetenskapliga perspektiv och en kunskap som ger
förutsättningar att arbeta utifrån perspektivet gestaltad livsmiljö.
Studenterna inom grundutbildningar inom arkitektur, form och
design måste under sin utbildning få insikt i holistiska
tvärvetenskapliga perspektiv. De bör under sin utbildningstid
tränas i denna typ av arbete bland annat genom tvärdisciplinära
samarbeten under utbildningstiden. I en utvidgad arkitekt-,
formgivar- och designerroll är kunskapen om gränsöverskridande
samarbeten viktig, liksom en insikt om samhälleliga aspekter.
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11.1

Utredningens uppdrag

I samband med att handlingsprogrammet Framtidsformer
beslutades gjordes ändringar i plan- och bygglagen (1987:10),
väglagen (1971:948) och lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
(banlagen) genom införande av de så kallade skönhetsparagraferna
(paragraferna). Ändringarna i lagstiftningen som trädde i kraft den
1 januari 1999, har inte följts upp under de sexton år som har gått.
Utredningen ska därför analysera och utvärdera effekterna av de
lagändringar som gjordes i samband med handlingsprogrammet
Framtidsformer. Utredningen ska också beskriva vilka långsiktiga
och kortsiktiga ekonomiska effekter det nuvarande handlingsprogrammet, inklusive införandet av de nya paragraferna, haft för
offentlig sektor. Utredningen ska lämna författningsförslag om det
bedöms nödvändigt.

11.2

Gällande bestämmelser och bakgrund

Särskild lagstiftning på området arkitektur, form och design finns i
första hand genom olika bestämmelser om miljö, fysisk planering
och byggande bland annat i miljöbalken, plan- och bygglagen och i
lagstiftning om byggande av transportinfrastruktur. Dessutom
finns ett stort antal bestämmelser och regelverk av mer generell
natur med betydelse och påverkan på verksamheter inom området
arkitektur, form och design. Reglerna om offentlig upphandling
och skattelagstiftning är exempel på lagstiftning som påverkar
området och förutsättningarna för att bedriva verksamhet inom
arkitektur, form och design. Utredningens direktiv uppmärksammar särskilt tre lagstiftningsområden: offentlig upphandling
och de aktuella paragraferna i plan- och bygglagen samt regelverken
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kring byggande av transportinfrastruktur. Tillämpningen av
bestämmelserna om offentlig upphandling hanteras i kapitel 9 och
de så kallade skönhetsparagraferna i detta kapitel. Utvärderingen av
effekterna av Framtidsformer finns i kapitel 2.
11.2.1

Bakgrund till aktuella paragrafer och behovet av
utvärdering

I handlingsprogrammet Framtidsformer (prop. 1997/98:117, bet.
1997/98:KrU14, rskr. 1997/98:225) föreslogs ändringar i väglagen,
plan- och bygglagen och banlagen som innebar att en estetiskt
tilltalande utformning ska kunna hävdas vid byggande och
planläggning. I regeringens skrivelse Arkitektur, form och design
(Skr. 2002/03:129) användes begreppet ”skönhetsparagraferna” för
de aktuella paragraferna med innebörden att estetiska värden ska
beaktas och tas till vara vid utformningen av den byggda miljön.
I propositionen gjorde regeringen bedömningen att det tydligt
av lagstiftningen bör framgå att estetiska värden ska beaktas och tas
till vara vid utformningen av vår byggda miljö. Ändringar i planoch bygglagen, väglagen och banlagen gjordes därför i detta syfte.
Regeringen menade att plan- och bygglagen har en central roll i
det regelverk som omgärdar planering och byggande. Lagen
innehåller olika slags krav som ska leda till att den byggda miljön
sammantaget, funktionellt, tekniskt, ekologiskt, socialt och
ekonomiskt får en god kvalitet. Av lagen framgick dock inte, vid
denna tidpunkt, tillräckligt tydligt att också estetisk utformning
ska beaktas.
Eftersom väg- och järnvägsbyggande innebär långsiktiga
investeringar som har stor betydelse för stads- och landskapsbilden
bör även väglagen och banlagen ge uttryck för att hänsyn ska tas till
stads- och landskapsbilden samt natur- och kulturvärden och att en
estetisk utformning ska eftersträvas. Mot denna bakgrund
föreslogs att plan- och bygglagen, väglagen och banlagen skulle
kompletteras med bestämmelser om att estetiska värden ska
beaktas och tas till vara vid utformningen av vår byggda miljö.
Riksdagen beslutade i enlighet med förslaget och de aktuella
paragraferna trädde i kraft 1999.
I regeringens skrivelse Arkitektur, form och design (Skr.
2002/03:129) bedömde regeringen att vid behov bör en utvärdering
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göras av paragraferna i plan- och bygglagen, väglagen och i
banlagen. Skälen för regeringens bedömning då var att snart fem år
hade gått sedan paragraferna infördes.
Boverket konstaterade då, 2003, att fem år är en kort tid och att
det ännu inte var möjligt att dra några generella slutsatser av hur
paragrafen i plan- och bygglagen hade tillämpats i kommunerna. De
långa ledtiderna i infrastrukturplaneringen innebär att det inte
heller gick att se tillräckliga resultat av vad ändringarna i väglagen
och banlagen hade inneburit.
Regeringen uttalade i skrivelsen att den avser att följa
utvecklingen och vid behov låta utvärdera bestämmelserna och
tillämpningen av dem vid en senare tidpunkt, med utgångspunkt
från de förändringar som följde på propositionen Framtidsformer.
Utredningen har nu uppdraget att analysera och utvärdera
effekterna av de lagändringar som gjordes 1999 och lämna förslag
till författningsförslag om det bedöms nödvändigt.
11.2.2

Plan- och bygglagen

Regler kring hur och vad man får bygga har en lång tradition i
Sverige. Den första byggnadsstadgan från 1875 tillkom främst i
syfte att förhindra brand och brandspridning och nämnde även
andra viktiga aspekter som exempelvis ”skönhetssinnets anspråk på
fritt utrymme, omväxling och prydlighet”. I dag är det den nya
plan- och bygglagen (2010:900) som reglerar bygglov och
planläggning. Innan den första plan- och bygglagen trädde i kraft
1987 var det byggnadslagen från 1947, byggnadsstadgan från 1959
och lagen om påföljder och ingripande mot olovligt byggande från
1976 som tillsammans reglerade byggandet i Sverige.
Den äldre plan- och bygglagen trädde i kraft den 1 juli 1987 och
syftade främst till att modernisera och förenkla plansystemet, att
decentralisera ansvaret för planläggning från staten till kommunen,
att förbättra medborgarinflytandet samt att lägga grunden för
ökade rättigheter och förenklingar för enskilda. Flera lagändringar
har genomförts sedan plan- och bygglagen trädde i kraft, till
exempel den 1 januari 1999 då de aktuella paragraferna i plan- och
bygglagen infördes.
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Den nu gällande plan- och bygglagen trädde i kraft den 2 maj
2011 och var det samlade resultatet av att ett stort antal
utredningsförslag, bland annat från PBL-kommittén (dir. 2002:97)
och Byggprocessutredningen (dir 2007:136). Syftet med den nya
lagen var att plan- och byggprocesserna skulle förenklas samtidigt
som kontrollen av byggandet skärptes i jämförelse med tidigare.
För att underlätta tillämpningen moderniserades även språket och
viktiga termer definierades.
I plan- och bygglagen finns det ett antal bestämmelser som
reglerar hur byggnader och bebyggelsemiljöer ska utformas och
som är relevanta för utredningens uppdrag. I 2 kap. regleras
planläggning, som med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljöoch klimataspekter samt mellankommunala och regionala
förhållanden ska främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt
tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och
kommunikationsleder. I samma kapitel står att vid planläggning
och i ärenden om bygglov ska bebyggelse och byggnadsverk
utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen
och intresset av en god helhetsverkan.
Av bestämmelserna i 8 kap. framgår vilka krav som ska ställas på
byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser. Enligt
8 kap. 1 § ska en byggnad vara lämplig för sitt ändamål, ha en god
form-, färg- och materialverkan, och vara tillgänglig och användbar
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Enligt
8 kap. 13 § får en byggnad som är särskilt värdefull från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte
förvanskas. Av bestämmelserna i 8 kap. 17 § framgår att en ändring
av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så
att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara
byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och
konstnärliga värden. Av bestämmelserna om byggnadsnämnden i
12 kap. 2 § framgår att nämnden ska verka för en god
byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och
landskapsmiljö samt lämna råd och upplysningar i frågor som rör
nämndens verksamhet. Enligt 12 kap. 7 § ska byggnadsnämnden ha
minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp.
Ändringarna i den äldre plan- och bygglagen som trädde i kraft
1999 avsåg bestämmelserna i 2 kap. 2 §, 3 kap. 1 och 10 §§ samt
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11 kap. 1 §. I plan- och bygglagen återfinns motsvarande
bestämmelser i 2 kap. 3 och 6 §§ samt 12 kap. 2 §. Bestämmelsernas
innebörd har redovisats ovan.
Samtliga ändringar, med avseende på de aktuella
bestämmelserna, som gjordes 1999, har hanterats och infogats i den
nu gällande plan- och bygglagen. Det kan dock särskilt noteras att i
den äldre lagen reglerades kraven på byggnaders utformning i
3 kap. 1 § på följande sätt: ”Byggnader ska placeras och utformas på
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden
och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en
yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för
byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan.”
Syftet med bestämmelsen var att tydliggöra att en estetisk
tilltalande utformning ska kunna hävdas vid byggande och
planläggning. Uttrycket estetiskt tilltalande lades därför till i
kapitel 2 och 3.
Vid arbetet med plan- och bygglagen uppmärksammades ett
problem vid tillämpningen av uttrycket ”estetiskt tilltalande” vid
bygglovsprövning. Uttrycket ansågs lämna ett alltför stort
utrymme för bedömningar som grundades på personliga omdömen.
För att ge stöd för mer sakligt underbyggda bedömningar valde
lagstiftaren att ta bort uttrycket estetiskt tilltalande i den paragraf
som är direkt kopplad till bygglovsprövningen och i stället
tydliggöra direkt i lagstiftningen vilka komponenter som är väsentliga
för bedömningen och på så sätt göra lagen mindre godtycklig.
Uttrycket ”estetiskt tilltalande” byttes därför ut mot formuleringen i
8 kap. 1 § att byggnader ska ha ”god form-, färg- och
materialverkan”. Ändringen av bestämmelsen innebär således ingen
ändring i sak utan syftar enbart till att förenkla för den som ska
tillämpa lagen. Ändringen bör förenkla för den som söker bygglov
och för byggnadsnämndens handläggning. Uttrycket ”estetiskt
tilltalande” tilläts däremot stå kvar och vara i stort sett oförändrat i
2 kap. 3 §.
I och med plan- och bygglagen har kraven på både anpassningen
av bebyggelse och byggnadens egenvärde tydliggjorts. I propositionen
från 1999 framgick även det ansvar kommunen har för den byggda
miljöns utformning och gestaltning, att byggnadsnämnden ska verka
för en god byggnadskultur samt en estetiskt tilltalande stads- och
landskapsmiljö.
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Ambitionen i plan- och bygglagen har varit att ge byggnadsnämnden en aktivare roll i utformningen av ny bebyggelse i stället
för att enbart kunna ingripa i efterhand, vilket ansågs vara fallet
tidigare. Här kan byggnadsnämnderna i många fall vara aktiva och
kommunala arkitekturpolitiska program, där de finns, kan vara till stor
hjälp. Tillsammans med en aktuell översiktsplan kan programmen ha
stor pedagogisk betydelse i tidiga skeden av kontakterna med
byggherrar av olika slag, beroende på de tilltänkta åtgärdernas art
och omfattning. Genom kommunala arkitektur-politiska program
och antagna översiktsplaner tydliggörs också mandatet för
byggnadsnämndens tjänstemän i kontakterna med dem som önskar
stöd och råd från kommunen.
11.2.3

Väglagen och lagen om byggande av järnväg

Det huvudsakliga syftet med den fysiska planeringsprocessen
beträffande vägar och järnvägar är att en väg eller järnväg ska
byggas på den plats och på det sätt som är bäst med hänsyn till
tranporteffektivitet, samhällsekonomi och miljö. Väglagen och
banlagen tillämpas på åtgärder som innebär ”byggande av väg” eller
”byggande av järnväg”. Till byggande av väg räknas anläggning av
ny väg, omläggning av väg i ny sträckning och ombyggnad av väg
(10 § väglagen). Till byggande av järnväg räknas att anlägga en ny
järnväg, att lägga om spår i en ny sträckning, samt att lägga ut
ytterligare spår och på annat sätt bygga om en järnväg (1 kap. 2 §
banlagen).
I det av riksdagen beslutade handlingsprogrammet Framtidsformer föreslogs ändringar i väglagen och banlagen, som innebär
att det ska vara tydligt att en estetiskt tilltalande utformning ska
kunna hävdas vid byggande och planläggning.
Väglagen och banlagen har setts över av bland annat
Transportinfrastrukturkommittén (N 2009:03) i betänkandet
Effektivare planering av vägar och järnvägar (SOU 2010:57).
Kommitténs uppgift var att analysera planeringsprocessen för
byggande av transportinfrastruktur och att föreslå ändringar i
väglagen och banlagen som innebär att planeringsprocessen
effektiviseras (dir. 2009:16). Kommittén föreslog inga direkta
förändringar i de aktuella paragraferna. De aktuella bestämmelserna
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i väglagen och banlagen har dock redaktionellt förändrats i
propositionen Planeringssystem för transportinfrastruktur (prop.
2011/12:118, bet. 2011/12:TU13, rskr 2011/12:257) och lagarna
trädde i kraft den 1 januari 2013. Bestämmelserna i propositionen
omarbetades språkligt i enlighet med lagrådets förslag.
Av 4 § väglagen framgår, sedan 1999, att vid väghållning ska
tillbörlig hänsyn tas till enskilda intressen och till allmänna
intressen, så som trafiksäkerhet, miljöskydd, naturvård och
kulturmiljö, samt att en estetisk utformning ska eftersträvas. När
en väg byggs ska den enligt bestämmelserna i 13 § väglagen ges ett
sådant läge och utformas så att ändamålet med vägen uppnås med
minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad och hänsyn ska
tas till stads- och landskapsbilden och till natur- och kulturvärden.
Enligt bestämmelserna i 1 kap. 3 § banlagen ska vid planläggning,
byggande och underhåll av järnväg hänsyn tas till både enskilda
intressen och allmänna intressen såsom miljöskydd, naturvård och
kulturmiljö. Vidare ska en estetisk utformning eftersträvas. Enligt
bestämmelserna i 1 kap. 4 § banlagen ska när en järnväg byggs den
ges ett sådant läge och utformas så att ändamålet med järnvägen
uppnås med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad
dessutom ska hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden och till
natur- och kulturvärden.
Det bör särskilt framhållas att innan den fysiska planeringen av
transportinfrastruktur startar enligt väglagen och banlagen ska en
förutsättningslös transportslagsövergripande analys göras där den
så kallade fyrstegsprincipen tillämpas. Fyrstegsprincipen innebär
att man först ser om det finns åtgärder som kan påverka
transportefterfrågan och valet av transportsätt. Därefter ser man på
olika åtgärder som kan ge ett effektivare utnyttjande av den
befintliga infrastrukturen och sen prövas begränsade eller mindre
ombyggnadsåtgärder, till exempel trafiksäkerhetsåtgärder. Slutligen
prövas om det finns behov av nyinvesteringar och större
ombyggnadsåtgärder och det blir i så fall aktuellt att pröva frågan
om gestaltning och tillämpning av de aktuella paragraferna i
väglagen och banlagen. Bedömningen av hur behovet av ny
transportinfrastruktur ser ut är ett viktigt moment i den statliga
uppbyggnaden av den gemensamma transportinfrastrukturen.
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Miljöbalken

Miljöbalkens (1999:808) regler är omfattande. Miljöbalken ska
tillämpas så att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och
vårdas, och nästan all verksamhet som prövas enligt miljöbalken
och som har estetisk påverkan kräver även bygglov enligt plan- och
bygglagen. Under utredningsarbetet har frågan om behovet av
bestämmelser om estetik även i miljöbalken kommit upp. Det som
diskuterats med utredningen gäller behovet av någon form av
estetisk prövning av uppförande av i första hand vindkraftverk som
tillståndsprövas enligt miljöbalken, och inte är bygglovspliktiga
enligt plan- och bygglagen.
Vad gäller vindkraft så krävs det som huvudregel bygglov för att
uppföra och väsentligt ändra vindkraftverk som är högre än tjugo
meter över markytan, placeras på ett avstånd från gränsen som är
mindre än kraftverkets höjd över marken, monteras fast på en
byggnad, eller har en diameter som är större än tre meter enligt
6 kap. 1 § plan- och byggförordningen (2011:338). Bygglov krävs
även för att uppföra eller bygga till en teknikbod eller en
transformatorstation. Om vindkraftverket eller anläggningen ska
tillståndsprövas enligt 9 kap. (Miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd) eller 11 kap. (Vattenverksamhet) miljöbalken krävs
inget bygglov, utan anmälan görs enligt 6 kap. 5 § plan- och
byggförordningen. Kraven på anmälan gäller även för en
nybyggnad eller väsentlig ändring av mindre och bygglovsbefriade
vindkraftverk.

11.3

Utvärdering av behovet av förändringar i
bestämmelserna

Väglagen och banlagen
När det gäller införandet av de så kallade skönhetsparagraferna
1999 kom de mest positiva reaktionerna från transportinfrastrukturområdet från dåvarande Vägverket och Banverket.
Även viktiga intressenter som konsulter, kommuner och berörda
sakägare i olika transportinfrastrukturärenden var från början
positiva till införandet av paragraferna och deras syfte.
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Genom förändringarna av lagstiftningen fick frågorna om stadsoch landskapsbild, natur- och kulturvärden och estetisk
utformning en tydligare plats i den praktiska verksamheten inom
myndigheterna och verksamheten i stort inom området. Betydelsen
av lagstiftningsförändringarna i form av de nya paragraferna
framgår dels i myndigheternas återrapportering till regeringen och i
kontakt med ansvariga tjänstemän i verksamheterna. Samtidigt kan
man konstatera att 1999 hade Vägverket av historiska skäl kommit
längre än Banverket när det gällde de arkitekturpolitiska frågorna
och i utvecklingen av den fysiska planeringen för vägar. Sedan 2010
finns ansvaret för väglagen och banlagen hos en och samma
myndighet, Trafikverket.
Det är viktigt att Trafikverkets arkitekturpolitiska arbete
utvecklas genom starkare styrning och tydliga förväntningar från
regeringen på myndighetens insatser på området. Trafikverkets
arkitekturråd arbetar enligt devisen ”rådet för stad och landskap,
form och design”. Utveckling av verksamheten i myndighetens
arkitekturråd genom värdering av kvalitet i transportinfrastrukturprojekt och spridning av goda exempel är viktiga inslag i en statlig
politik för arkitektur, form och design.
Plan- och bygglagen
Utredningen konstaterar att även plan- och bygglagen har setts
över genom en omfattande och samlad utredningsinsats.
Översynen innebär att även de aktuella paragraferna relativt nyligen
prövats i förhållande till det samlade regelverket. Den grundliga
översynen av plan- och bygglagen har i sin tur följts upp med en
omfattande utbildningsinsats riktad mot länsstyrelserna och
kommunerna.
Inom ramen för sitt uppdrag att genomföra kompetensinsatser
kring tillämpningen av plan- och bygglagen har Boverket lämnat
ekonomiskt stöd till bygglovsenheterna i Nacka kommun och
Gävle kommun för att undersöka hur kommuner med stöd av lagen
kan arbeta med arkitektur och gestaltningsfrågor vid bygglovsprövningen. Rapporten Får det lov att vara fult? God arkitektur och
gestaltning inom ramen för plan- och bygglagstiftningen (dnr. MSN
2015/76-229, Nacka kommun) har presenterats under 2015.
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Rapporten redovisar den lagtekniska bakgrunden, därefter
rättspraxis och rättsfall av intresse och betydelse. Dessutom
redovisas resultatet av en enkät till mer än tjugo kommuner och
slutligen en avslutande reflektion med framåtblickande slutsatser.
Rapporten ger en god överblick av aktuell rättspraxis och viktiga
domar från Högsta förvaltningsdomstolen samt Mark- och
miljööverdomstolen.
Inledningsvis konstateras i rapporten att det finns många
kommuner som önskar göra mer för att främja god arkitektur och
gestaltning. Många delar uppfattningen att god arkitektur är viktigt
i byggandet av det goda samhället. Enligt rapporten finns det
många oklarheter kring vilka möjligheter plan- och bygglagen
faktiskt ger för de kommuner som vill ställa högre krav på
gestaltningen av nya eller förändrade byggnadsverk. Rapportens
syfte är att skapa en tydligare bild av vilka lagrum som finns för att
jobba med gestaltningsfrågor vid bygglovsprövningen och att hitta
goda exempel från andra kommuner.
Av de 22 kommuner som svarade på en enkät, har fem någon
typ av övergripande arkitekturpolicy. Ett antal kommuner har
svarat att de har andra typer av styrdokument och ytterligare några
fler har ett pågående arbete med att ta fram en övergripande
arkitekturpolicy. Vissa kommuner har en arkitekturpolicy som är
en del av översiktsplanen. Tio av kommunerna har en stadsarkitekt.
Stadsarkitektens roll i organisationen varierar stort mellan
kommunerna och det påverkar i sin tur vilken roll denna har i det
direkta arbetet med handläggning av bygglovsärenden.
Av de kommuner som har deltagit svarade hälften att
kommunen har avslagit ansökningar på grund av undermålig
utformning. I de flesta fall är det fråga om byggnader som själva
har ett kulturhistoriskt värde eller som är placerade i ett sådant
område. Många kommuner framhöll att frågan i de flesta fall kan
lösas innan ett negativt beslut behöver fattas. Samtidigt ser många
ett avslagsbeslut som ett misslyckande, en miss i dialogen med sina
kunder. En stor del av de kommuner som svarat på enkäten anser
att lagstiftningen är för tandlös eller ger för litet utrymme att jobba
med gestaltningsfrågor. Samtidigt kan man konstatera i de fall det
finns relevanta rättsfall har dessa sitt ursprung nästan uteslutande i
grannars överklaganden.
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Exempel på insatser i kommunerna för att främja god arkitektur
handlar om rådgivning om arkitektur via hemsidan och råd om
utformningsfrågor. Det är viktigt att utveckla kommunala
arkitekturprogram samtidigt som en aktiv dialog med byggherrar är
önskvärd innan inlämning av bygglovsansökan. Utbildning av
byggnadsnämnden inte minst i gestaltningsfrågor är av stor betydelse.
Handläggarnas kompetens är också viktig för att kunna diskutera
gestaltningsfrågor med såväl nämnden som med den som söker
bygglov.
Boverkets arbete med arkitekturfrågorna ska ses som ett
komplement till den föreslagna nya myndighetens arbete och
utvecklas genom starkare styrning från regeringen. Boverkets roll
är viktig bland annat genom rollen som tillsynsmyndighet enligt
plan- och bygglagen och utförare av många regeringsuppdrag inom
plan-, bygg-, bostads- och stadsutvecklingsområdet. Boverkets
uppföljning av plan- och bygglagen, inklusive värderingen av
kvaliteten i den byggda miljön och spridning av goda exempel, är
mot denna bakgrund betydelsefulla inslag i en statlig politik för
arkitektur, form och design.
Plan- och bygglagstiftningens roll för utveckling och förnyelse
Mats Svegfors anser i rapporten Upplev kultur var dag att de
aktuella paragraferna i framför allt plan- och bygglagen ska
omarbetas så att lagen uttryckligen bejakar utveckling, förnyelse
och omdaning. Svegfors anser att det finns goda skäl att dels
bedöma vilka effekter paragraferna har fått, dels vidga dem för att
uttrycka en bredare syn på kulturvärden i samhällsbyggandet. Inte
minst gäller detta enligt Svegfors i en tid då hållbarhetsaspekterna
kommer att tillmätas större vikt. Även om det är mycket angeläget
att bygga hållbart finns risk här för det som brukar kallas
”hållbarhetsreduktionism”. Ska vi bygga hållbart kräver det också
att människor vill leva och bo i det som byggs.
Sedan tillkomsten har plan- och bygglagen i vissa kretsar och
sammanhang ansetts vara allt för ensidigt inriktad på förändring
genom planläggning och byggande, en så kallade exploateringslag.
Kritikerna finns bland annat inom Riksantikvarieämbetet och
Svenska Byggnadsvårdsföreningen som efterlyser ett tydligare
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förvaltningsperspektiv i den samlade plan- och bygglagstiftningen.
Man vill ha tydligare krav på en hållbar förvaltning och
tillvaratagande av den byggda miljön och byggnaderna. Från
antikvariska myndigheter och miljörörelsen efterlyses tydligare
krav i lagstiftningen på aktiv förvaltning och regelmässig skötsel
och underhåll av miljöer, anläggningar och byggnader. Även bättre
möjligheter att ingripa mot den som ansvarar för det eftersatta
underhållet och misskötseln efterlyses av vissa byggnadsnämnder.
Med utgångspunkt från utredningens analys av införandet av de
nya paragraferna från 1999, anser utredningen att det inte är
möjligt eller lämpligt att föreslå en större omarbetning av plan- och
bygglagen för att tydligare kunna bejaka förnyelse och omdaning.
Om utredningen ska föreslå en annan övergripande avvägningen
mellan hushållning/bevarande och exploatering/förändring i
gällande lag kräver det en mycket bred analys av hela plan- och
bygglagen och inte enbart en analys av effekter av införandet av
paragraferna från 1999. Även mot bakgrund av att aktuella
bestämmelser i plan- och bygglagen nyligen setts över i relation till
de samlade regelverken på plan- och byggområdet bedömer
utredningen att det inte är rätt tidpunkt för utredningen att nu
föreslå att en ny större översyn av plan- och bygglagen för att
understödja mer nyskapande arkitektur, form och design.
11.3.1

Inga förändringar i de aktuella paragraferna

Bedömning: Inga förändringar föreslås av de aktuella
paragraferna i väglagen, banlagen och plan- och bygglagen. Inte
heller föreslås att nya bestämmelser införs i miljöbalken.
I samband med att handlingsprogrammet Framtidsformer
beslutades gjordes ändringar i den äldre plan- och bygglagen,
väglagen och banlagen genom att nya paragrafer infördes.
Utredningens analys av effekterna av de lagändringar som gjordes i
samband med handlingsprogrammet visar att mottagandet överlag
var positivt. Tiden ansågs vara mogen för höjda och tydligare krav
på den estetiska utformningen inom plan- och byggområdet och
transportinfrastrukturområdet.
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De ekonomiska effekterna av införandet av de så kallade
skönhetsparagraferna inom plan- och byggområdet har varit
begränsade. Högre krav på utformning och material innebär inte
alltid att det blir dyrare. Tidig och god rådgivning gör att den som
söker bygglov i de flesta fall blir införstådd med myndigheternas
krav och kan göra rätt från början utan att det kostar mer.
Paragraferna har medfört att beställarna inom främst offentlig
sektor redan från början kan ställa lämpliga krav på den estetiska
utformningen. Ett utvecklat synsätt hos beställarna på väg- och
järnvägsmiljöns arkitektoniska utformning innebär större omsorg
om trafikanterna och landskapet såväl vid planering som byggande
av anläggningarna.
Utredningen har inte fått någon formell framställning angående
förändringar av paragraferna. Vid de konferenser som utredningen
har arrangerat och under diskussioner i referensgrupper, samt även
i direktkontakt med ansvariga inom Trafikverket, har olika förslag
till tänkbara förändringar diskuterats för att utveckla väglagens och
banlagens bestämmelser. Diskussionen kan sammanfattas som att,
om ändringar ska göras, vill man tydligare lyfta fram hänsyn till
människors hälsa och till landskapet och dess värden.
Mot bakgrund av att aktuella bestämmelser i väglagen, banlagen
och plan- och bygglagen nyligen har setts över inom ramen för
större översyner, bedömer utredningen att det inte är nödvändigt
att lämna författningsförslag i denna del.
Under utredningsarbetet har även frågan om behovet av
motsvarande bestämmelser i miljöbalken kommit upp, till exempel
vid prövning av vindkraft. Utredningen anser att gällande
bestämmelser i miljöbalken och plan- och bygglagen på ett bra sätt
kompletterar varandra. Utredningen delar dessutom den allmänna
bedömningen att onödig dubbelprövning så långt möjligt ska
undvikas.
11.3.2

Innovativt byggande bör främjas

Förslag: Utredningen föreslår vissa förändringar av regler på
plan- och byggområdet i syfte att främja innovativt byggande.
Regeringen bör utvidga anslaget till innovativt byggande till att
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gälla alla kategorier bostadsbyggande och att särskilda medel för
spridning och implementering också avsätts.
Sedan 2014 har bland annat företag och kommuner kunnat söka
stöd till åtgärder som främjar ett innovativt byggande för att öka
utbudet av bostäder för unga.
Stöd har utgått med högst 75 procent av den beräknade
kostnaden för åtgärder som innebär utveckling eller användning av
en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process. Många
nya lösningar har kommit fram genom detta ekonomiska stöd och
de utvecklingsinriktade aktörerna har fått möjlighet att testa sina
idéer. Utredningen ser positivt på detta särskilda anslag om 50
miljoner som har fördelats genom förordningen (2013:145) om
stöd för innovativt byggande av bostäder för unga.
Utredningen anser att det finns goda skäl att genomföra
ytterligare insatser för att uppmuntra, hitta, testa, utvärdera och
sprida nya lösningar när det gäller alla typer av byggnader, inte bara
bostäder för unga. I 24 § plan- och byggförordningen (2011:338),
finns det i dag en möjlighet för Boverket att i det enskilda fallet och
om det finns särskilda skäl, ge dispens från vissa av kraven på
byggnadsverk. Dispensen får bara gälla uppförande eller ändring av
en byggnad i experimentsyfte. Denna dispensmöjlighet har
tillämpats i liten omfattning.
En omformulering av paragrafen skulle i stället betona att syftet
med dispensen ska vara att pröva och utvärdera olika utformningar
samt främja innovation. Det kan i sin tur leda till en större
mångfald av lösningar som är anpassade till människors
livssituation och olika gruppers och platsers behov. Om alla krav
inte behöver uppfyllas i varje bostad finns det också möjlighet till
större variation även av boendekostnader.
Även allmänna råd och praxis som har utvecklats vid
tillämpningen av byggreglerna behöver i flera fall ses över, liksom
vilka krav det går att ge dispens för. I det arbetet är vunna
erfarenheter från det innovativa byggandet värdefulla. En utredning
kan även behövas kring frågan om vilken myndighet som är lämplig
att ge dispens om syftet med paragrafen ändras från
experimentbyggande till utveckling och innovationsfrämjande.
Erfarenheterna från stödet till innovativt byggande för unga
visar att ekonomiska medel för att testa något nytt ger en viktig
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skjuts i utvecklingsarbetet. Utredningen anser därför att regeringen
bör utvidga anslaget till innovativt byggande till att gälla alla
kategorier bostadsbyggande och att särskilda medel för spridning
och implementering också avsätts. En del av investeringsstödet för
hyresbostäder skulle lämpligen kunna användas till detta.
11.3.3

Behov av fördjupad analys av gällande bestämmelser

Bedömning: Myndigheten för Gestaltad livsmiljö bör få i
uppdrag att samlat följa upp de ändringar i den aktuella
lagstiftningen som trädde i kraft 1999 och som sedan förändrats
vid översyn av respektive sektorslagstiftning. Uppdraget bör
genomföras i samråd med Boverket och Trafikverket, om är
ansvariga för de berörda lagarna. Samråd bör även ske med
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd
som har intressen och synpunkter på området och lagstiftningens
utformning.
I samband med att handlingsprogrammet Framtidsformer
beslutades gjordes ändringar i plan- och bygglagen, väglagen och
banlagen genom införande av nya paragrafer i syfte att stärka de
estetiska aspekterna i planering och vid tillståndsprövning. De
ändringar i lagstiftningen som trädde i kraft i samband med att
handlingsprogrammet beslutades har inte samlat följts upp under
de år som har gått, även om de berörda lagar var för sig setts över.
I samråd med de myndigheter som är ansvariga för de berörda
lagarna, det vill säga Boverket och Trafikverket bör Myndigheten
för Gestaltad livsmiljö få i uppdrag att följa upp de ändringar i den
aktuella lagstiftningen som trädde i kraft 1999 och som sedan
förändrats vid översyn av respektive sektorslagstiftning. Samråd bör
även ske med bland andra Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet
och Statens konstråd som har intressen och synpunkter på området
och lagstiftningens utformning.
Myndigheterna bör analysera och utvärdera effekterna av de
lagändringar som har genomförts, dels i samband med handlingsprogrammet Framtidsformer, dels vid senare översyner av planoch bygglagen, väglagen samt banlagen. Analysen bör omfatta
bland annat vilka effekter som paragrafernas införande har haft för
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verksamheten i offentlig sektor, för näringsliv och företagande
samt för privatpersoner. Myndigheterna förväntas i de fall som det
bedöms nödvändigt lämna förslag till lagändringar eller ta andra
relevanta initiativ på området, med utgångspunkt från aktuella mål
inom arkitektur, form och design och inhämtade erfarenheter från
den praktiska tillämpningen av bestämmelserna.
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12.1

Utredningens uppdrag

Utredningen ska analysera och redovisa konsekvenserna av sina
förslag. De ekonomiska och budgetära konsekvenserna för stat,
kommun och landsting ska bedömas och beräknas, vilket
inkluderar berörda fastighetsförvaltande myndigheter och deras
hyresgäster. Utgångspunkten ska vara oförändrade kostnadsramar
för staten samt att förslagen inte leder till ökade kostnader för
kommuner och landsting. Utredaren ska vidare redovisa de
personella konsekvenserna av sina förslag. Om förslagen förväntas
leda till kostnadsökningar ska utredaren lämna förslag till hur dessa
ska finansieras.
Konsekvensbeskrivningen ska även göras utifrån ett mångfalds-,
jämställdhets- och barn- och ungdomsperspektiv. Förslagens
konsekvenser för företag ska också bedömas och beräknas liksom
konsekvenserna för miljön. Om något av förslagen i betänkandet
påverkar det kommunala självstyret ska dess konsekvenser
redovisas.

12.2

Förväntade effekter av betänkandets förslag

Perspektivet gestaltad livsmiljö är en helhetsyn på vår gestaltade
vardag och sätts i relation till samhällsutvecklingen och dess
utmaningar. Synen i betänkandet och dess förslag är att
perspektivet ska bidra till ökad delaktighet, minska klyftorna och
öka samverkan mellan branscherna. Genom att tillämpa
perspektivet kommer politiken att vara aktuell. Effekter i form av
skillnader i hälsa ger samhällsekonomiska vinster, ökat deltagande
och ökad tillit ger vinster både på det individuella och samhälleliga
planet.
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12.3

Ekonomiska konsekvenser

Inrättande av Myndigheten för Gestaltad livsmiljö
Långsiktigt är reformen kostnadsneutral men själva ombildningen
kan innebära kostnader för arbete i regeringskansliet och berörda
myndigheter, det vill säga Arkdes och den nya Myndigheten för
Gestaltad livsmiljö.
Arkdes har vidtagit insatser, inte minst i administrationen under
det gångna året och det är fortsatt viktigt att den administrativa
förmågan kan garanteras i den nya myndigheten vad gäller ekonomi,
verksamhetsplanering och uppföljning. Enligt utredningens
bedömning kommer det att behövas verksamhetsförändringar vid en
ombildning till den nya myndigheten.
Förslaget att samlingarna ska överföras till ett statligt finansierat
museum innebär att en ekonomisk reglering ska göras samtidigt
som lokalbehoven måste se över för berörda verksamheter.
Skillnader i kostnader mellan olika museialternativ går inte att
bedöma i dag.
Behovet av lokaler för museiverksamheten, för visning och vård
av samlingar har inte analyserats närmare av utredningen.
Kostnaderna för åtgärderna på kort respektive lång sikt samt de
finansiella kostnaderna är svåra att bedöma i detta skede.
Utredningens bedömning är dock att större delen av verksamheternas kostnader ryms inom det nuvarande anslaget för Arkdes.
Förslaget att inrätta en designfunktion på Myndigheten för
Gestaltad livsmiljö som ska ge stöd i och öka användningen av
designmetodik i statliga verksamheter kan ses som en ny
verksamhet och kostnad för den nya myndigheten. Normalt får en
myndighet uppdraget genom sin instruktion, ett särskilt beslut
eller i regleringsbrevet och inga särskilda medel anvisas. I första
hand är det i detta fall en fråga om prioritering inom myndigheten.
Riksarkitekten och Statens fastighetsverks samordning
Statens fastighetsverk får ett särskilt ansvar för att samordna
arkitektonisk kvalitet och perspektivet gestaltad livsmiljö i det
statliga byggandet och en tjänst som riksarkitekt föreslås. Förslaget
är en ofinansierad reform som påverkar det överskott som
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Fastighetsverket betalar tillbaka till staten. Det ska även beaktas att
en långsiktig syn på byggandet på sikt kan förbättra förutsättningarna för att minska kostnader för drift, underhåll och
anpassning. Dessa kostnader och intäkter går inte att kvantifiera i
nuläget. Fastighetsverkets överskott uppgick till 375 miljoner
kronor under 2014 och till 600 miljoner kronor 2013.
En fond för stöd till utvecklingsinsatser inom arkitektur, form och
design
En fond för stöd till utvecklingsinsatser inom arkitektur, form och
design bör successivt byggas upp. Frågan behöver utredas. En
särskild utredare i minst ett år kostar Regeringskansliet minst
två miljoner kronor. Förslaget är ofinansierat och utredningen har
inte haft möjlighet att närmare studera den tekniska konstruktionen. I
våra grannländer finns det exempel på konstruktioner att inspireras
av, till exempel Realdanias fond i Danmark. Om förslaget skulle
genomföras som utredningen har skisserat påverkas det överskott
som utvalda statliga myndigheter årligen betalar tillbaka till staten.
Om även statligt ägda fastighetsbolag ska omfattas så påverkar det
självfallet också statens finanser.
Ett nytt anslag för utveckling av området
Ett viktigt inslag i en ny politik för arkitektur, form och design är
stöd till utveckling och förnyelse och inom gestaltad livsmiljö.
Utredningen anser att det redan från början behövs en offentlig
finansiering för utveckling och samarbete inom branschen. Ett nytt
anslag behövs i avvaktan på att frågan om fondmedel för utveckling
av området utreds och klarläggs. Förslaget är ofinansierat. En årlig
anslagsnivå på fem miljoner kronor är inledningsvis tillräcklig. Den
nya myndigheten kan vara en lämplig administratör av ett nytt
anslag för särskilda utvecklingsinsatser inom gestaltad livsmiljö.
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Bättre stöd till exportfrämjande åtgärder på området
Frågan behöver i första hand utredas av berörda myndigheter och
statliga bolag, eller i andra hand av den särskilde utredare som
eventuellt tillkallas för att utreda frågan om en utvecklingsfond.
Lämplig teknisk konstruktion är inte närmare studerad av
utredningen. En utredning bör se på finansieringen och om
befintliga system eventuellt kan utnyttjas bättre av branscher och
företag inom området. Utredningens uppfattning är att det finns en
stor outnyttjad exportpotential inom området. Om potentialen kan
utnyttjas blir konsekvenserna för staten en ökad sysselsättning och
högre skatteintäkter.
Statliga myndigheter ska ta fram program för arkitektur, form och
design
Förslaget kan innebära en ny kostnad för de myndigheter som inte
arbetat med sådana program tidigare. Normalt får en myndighetet
ett uppdrag genom ett särskilt beslut eller i regleringsbrevet och
inga särskilda medel ska normalt behövas för att ta fram
programmen. När programmen finns kan de innebära kostnadsbesparingar, bland annat genom snabbare beslutsprocesser i verksamheten
och en större fokus på förvaltnings- och anpassningskostnader.
Kommuner och regioner stimuleras att ta fram program för arkitektur,
form och design
Program för arkitektur, form och design är en frivillig uppgift för
kommuner och landsting som inte är reglerad i lag. Statens
myndigheter erbjuder rådgivning och stöd i ämnet. Verksamhet
finns redan i många kommuner och en kraftsamling behöver göras
de närmaste åren både i staten, kommuner och landsting. Att tydliggöra kommuners och regioners intentioner är positivt för näringslivet
och därmed kan samarbetet underlättas och investeringar öka.
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Kulturplanerna bör omfatta arkitektur, form och design
De regionala kulturplanerna bör omfatta arkitektur, form och
design och ingå i kultursamverkansmodellen. En ändring i
förordningen innebär arbete för Regeringskansliet men förslaget i
sig innebär inte att mer pengar behöver föras in i modellen.
Landstingen kan dock förväntas ställa krav på att ytterligare
resurser tillförs modellen. Enligt Statens kulturråd går det redan
i dag medel till ändamålet i vissa län och regioner, till exempel i
region Skåne.
Samverkan regionalt för en hållbar politik för arkitektur, form och
design
Normalt kan samarbete mellan nationella och regionala organ starta
och drivas inom tillgängliga resurser om intresse finns. Om nya
resurser tillförs berörda statliga myndigheter och mer pengar förs
in av staten i kultursamverkansmodellen kan befintlig verksamhet
utvecklas och nya verksamheter startas på nya platser. Inget hindrar
dock landsting och regioner att ta fram egna resurser för
ändamålet. Normalt har all kulturverksamhet stöd i kulturplanen
för länet.
Ökat stöd till icke-statliga kulturlokaler
Ett ökat stöd till icke-statliga kulturlokaler föreslås och att stödet
ska omfattar fler kategorier. Förslaget i sig kräver inte att anslaget
för ändamålen ökar. Om förslaget genomförs och inga nya medel
anslås innebär det att åtgärder eller verksamheter behöver
prioriteras. Boverket med flera myndigheter och organisationer har
under lång tid önskat att nivån på anslaget höjs.
Innovativt byggande bör främjas
Utredningen anser att det finns goda skäl att genomföra ytterligare
insatser för att uppmuntra, hitta, testa, utvärdera och sprida nya
lösningar när det gäller alla typer av byggnader. I 24 § plan- och
byggförordningen (2011:338), finns i dag en möjlighet för
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Boverket att i det enskilda fallet och om det finns särskilda skäl, ge
dispens från vissa av kraven på byggnadsverk. Denna dispensmöjlighet har hittills tillämpats i liten omfattning. Utredningen
menar att gällande krav inte ska behöva uppfyllas i varje bostad och
vill med förslaget till att innovativt byggande bör främjas
understyka behovet av större variation samt att man inte gör avkall
på tillgänglighetskraven.
Införande och stöttande av wild card-system
Vid införande av ett system med så kallade wild card kan de statliga
myndigheterna vara förebildliga. De offentliga myndigheterna och
bolagen bör ha utrymme att använda möjligheten att vända sig till
nyetablerade arkitekt- och designföretag och nyutexaminerade
utövare vid till exempel upphandlingar. Användandet av wild cardsystemet bör uppmuntras. Om staten ska lämna bidrag till sådan
verksamhet bör frågan utredas av den särskilde utredare som nämns
ovan, eller lämplig myndighet.
Forskningsutlysning i hållbart samhällsbyggande
Forskningsutlysningen som utredningen föreslår bör ske inom
myndigheternas befintliga medel. I övrigt ser utredningen inte att
det finns några konsekvenser för det offentliga åtagandet. Däremot
kan stärkt en kompetens genom forskning främja konkurrensen,
vid exempelvis tjänsteexport.

12.4

Övriga konsekvenser

Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen
Förslagen innebär ingen direkt påverkan på den kommunala
självstyrelsen genom lagstiftning. Om staten gör en satsning inom
området gestaltad livsmiljö och arbetar mer med uppföljning av
nationella mål och uppföljning av plan- och bygglagstiftningens
tillämpning samt arbetar mer intensivt med rådgivning inom
arkitektur, form och design ställer det krav på ömsesidig och
frivillig samverkan.
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Konsekvenser för brottslighet och det brottsförebyggande arbetet
Utredningen ser inga direkta konsekvenser vad gäller brottslighet.
Den nya politiken bör bidra till en bättre och genomtänkt
gestaltning av livsmiljön vilken i sin tur bidrar till bättre
förutsättningar för ökad trygghet i samhället, genom medveten
planering av de offentliga rummet. Ytterst kan planering och
gestaltning av livsmiljön bidra till minskad brottslighet och positivt
påverka det brottsförebyggande arbetet i samhället.
Bättre tillämpning och uppföljning inom offentlig upphandling,
genom implementering av de nya EU-direktiven samt Upphandlingsmyndighetens metodstöd, kan bidra till att motverka och
förhindra korruption vid inköp.
Konsekvenser för sysselsättningen
Utveckling av området kan på sikt få sysselsättningsfrämjande
effekter för branscherna och de närliggande områdena. De flesta
företag inom området är små och medelstora och där kan
sysselsättningen öka. Ökad export påverkar både förutsättningarna
för områdets utövare och för leverantörer av produkter och
tjänster. Kunskap om perspektivet gestaltad livsmiljö, där Sverige
kan ses som ett föregångland, kan lägga en grund för fler tjänster
inom hållbart stadsbyggande, miljöteknik och servicedesign och en
ökad efterfrågan av know-how inom dessa områden. Exportfrämjande åtgärder ska leda till stärkt inhemsk export, fler
internationella uppdrag och därmed ökad sysselsättning i företag
inom området.
Konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män, barn- och
ungdomsperspektivet och möjligheterna att nå de integrationspolitiska
målen
De förslag som utredningen lämnar ska i förlängningen bidra till en
ökad jämställdhet, rättvis fördelning och demokrati i vid bemärkelse.
De pedagogiska perspektiven har också positiva effekter. I övrigt är
bedömningen att förslagen inte har några direkta konsekvenser för
jämställdheten.
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Utgångspunkten för utredningen är ett inkluderande och
demokratiskt samhälle med lika tillgång till goda livsmiljöer.
Jämbördig fördelning och tillgänglighet till vård, skola, service,
offentliga miljöer och digitala tjänster gäller alla invånare. Våra
förslag ska ha positiva konsekvenser för möjligheterna att nå de
integrationspolitiska målen.
Utredningen har konstaterat att det finns behov av att särskilt
uppmärksamma barn och unga, inte minst barns och ungas behov
av plats i en ökad förtätning av det byggda miljön. Det är viktigt att
miljöer möter barnen i deras behov och här kan utredningens
perspektiv bidra till den lokala och den nationella diskussionen.
Konsekvenser för offentlig service
Effekten av den nya politiken kommer bli jämnare fördelning av
offentlig service, mellan stad och landsbygd.
Konsekvenser för små företags arbetsförutsättningar,
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i förhållande till större företag
De flesta företag inom området är små och medelstora och det är
där sysselsättningen ökar. Export av tjänster innebär förmodligen
att de mindre företagen slår sig samman för att konkurrera och de
stora företagen klarar sig själva. Det är utredningens intentioner att
förslagen för bättre tillämpning och höjd kompetens inom
upphandlingar ska förbättra för små och medelstora företag.
Konsekvenser för miljön
Perspektivet gestaltad livsmiljö, tillsammans med miljökvalitetsmålen, ger en tydlig signal till samhällets aktörer om vad politiken
ska uppnå och blir på så sätt vägledande för miljöarbetet på alla
samhällsnivåer och i alla sektorer.
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Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och
design
Beslut vid regeringssammanträde den 15 maj 2014
Sammanfattning
En särskild utredare ska göra en översyn av den statliga politiken
för arkitektur, form och design. Syftet med uppdraget är att stärka
arkitekturens, formens och designens värden och betydelse för
individen, livsmiljön och den hållbara samhällsutvecklingen.
Utredaren ska bl.a.
• föreslå hur en ny politik för arkitektur, form och design kan
utformas utifrån en bedömning av områdets framtida utmaningar och hur arkitektur, form och design kan få ett ökat
genomslag inom berörda samhällsområden,
• beskriva hur en politik för arkitektur, form och design utformats i
några för Sverige relevanta länder och vilka lärdomar som kan
dras för utformningen av en ny svensk politik för området,
• analysera och föreslå insatser för att öka möjligheterna för
berörda aktörer att utveckla samverkan och dialog, och
• analysera de nationella målen för arkitektur-, form- och designpolitiken och vid behov föreslå nya mål.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2015.
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Den gestaltade livsmiljöns utmaningar
Arkitektur, form och design omfattar alla av människan skapade
miljöer – offentliga rum, byggnader, landskap, anläggningar, interiörer, tjänster, produkter och processer. Inte bara tätortsmiljöer
utan även landsbygden är i dag starkt präglad av människans
verksamheter och fysiska påverkan. Politiken för arkitektur, form
och design ska utgå från en helhetssyn på dessa miljöer där
funktion, brukbarhet, miljö, hushållning, ekonomi, teknik och god
gestaltning vägs samman. Ett medvetet arbete med arkitektur, form
och design är en grundläggande förutsättning för att åstadkomma
hållbara och attraktiva livsmiljöer av god kvalitet med människan
som utgångspunkt.
Hur vår gestaltade miljö ser ut och upplevs är en viktig aspekt i
tillvaron för oss som individer och för samhället i stort. Levande
och trygga livsmiljöer kan bidra till att motverka utanförskap,
ohälsa och minskat samhällsengagemang. Därmed blir det också en
viktig demokratifråga. Regeringen vill verka för ett skapande
Sverige där människor kan växa och utvecklas till självständiga,
kreativa och aktiva individer.
År 1998 beslutade riksdagen om Framtidsformer, ett handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design (prop. 1997/98:117,
bet. 1997/98:KrU14, rskr. 1997/98:225). I handlingsprogrammet
angavs sex brett syftande mål för statlig politik inom området. Ett
av målen slår fast att kvalitet och skönhetsaspekter inte ska
underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden, ett annat att
intresset för hög kvalitet inom arkitektur, formgivning och
offentlig miljö ska stärkas. I samband med handlingsprogrammet
infördes också nya bestämmelser i plan- och bygglagen (1987:10),
väglagen (1971:948) och lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
om värdet av en estetiskt tilltalande utformning, de s.k.
skönhetsparagraferna. Uppdrag gavs till ett flertal statliga
myndigheter att bl.a. arbeta förebildligt samt att upprätta
kvalitetsprogram för hur arkitektoniska och gestaltningsmässiga
kvaliteter ska främjas när myndigheterna bygger och förvaltar
byggnader och anläggningar. Handlingsprogrammet var viktigt
både som en markering och som ett politiskt verktyg för att
åstadkomma en positiv förändring. Ett annat viktigt verktyg för att
åstadkomma konstnärlig kvalitet i byggnader är den s.k.
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enprocentsregeln, som bl.a. analyserades i Konstnärsnämndens
rapport Ingen regel utan undantag (2013). Många kommuner och
landsting har fattat egna beslut under senare år för att befästa och
stärka enprocentregeln.
Omvärlden har förändrats under de år som handlingsprogrammet har varit i kraft och därigenom har också förutsättningarna för politiken för arkitektur, form och design ändrats.
Klimatförändringar, digitalisering och en åldrande befolkning utgör
exempel på stora utmaningar för vårt gemensamma samhälle.
Människor, varor, tjänster och information rör sig i världen i allt
snabbare takt och i allt större omfattning. Såväl person- som
godstransporter väntas öka samtidigt som digitaliseringen av
samhället fortsätter i högt tempo. Städer och regioner konkurrerar
med varandra om att attrahera nya invånare och verksamheter.
Vidgade arbetsmarknadsregioner och varierade fritidsaktiviteter
förutsätter allt mer långväga förflyttningar och utvecklad
infrastruktur, som tillsammans med ett ökat uttag av naturresurser
och rationaliseringar inom de areella näringarna omdanar landskapet. Sverige har ratificerat den Europeiska landskapskonventionen och ska därmed utveckla en helhetssyn på landskapens värden och en hållbar förvaltning av dessa.
Urbaniseringen samt ökade krav på bostadsstandard, lokala
transporter och miljöhänsyn innebär nya utmaningar som kräver
hållbara byggnads- och samhällsbyggnadslösningar. Torg, gator och
parker utgör en viktig del av det offentliga rummet där människor
möts. Tätare stadsbygd ska kunna förenas med möjligheter till
vardagsrekreation och friluftslivets tillgänglighet. Allt fler barn
växer upp i städer och behöver god tillgång till närnatur och
välplanerad utemiljö för lek och utveckling. Samtidigt kräver
bostadssituationen i glesbygd andra slags åtgärder.
En hållbar samhällsutveckling blir sammantaget alltmer angelägen för att hantera dessa utmaningar. Mot denna bakgrund
aviserade regeringen i budgetpropositionen för 2014 sin avsikt av
att se över handlingsprogrammet.
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Uppdraget att se över den statliga politiken för arkitektur, form
och design
Hur kan en ny politik för området utformas?
Frågor som rör arkitektur, form och design hanteras i dag inom
flera politikområden utifrån olika utgångspunkter. En utveckling av
området kräver ett tvärsektoriellt perspektiv och en helhetssyn på
vår livsmiljö där medvetande om arkitektur, form och design
påverkar berörda politikområden. Samhällsplanering, boende, kultur,
miljö, social utveckling, transporter, handel och konsumentpolitik
hänger intimt samman med hur byggnader, anläggningar, produkter, tjänster och system utformas. Ett ökat medvetande om
kvalitet inom området kan leda till en hållbar samhällsutveckling i
stort och till en ökad tillväxt. Politikens utgångspunkt ska vara ett
helhetsperspektiv utifrån den enskilda människans behov och
möjligheter i dag och i framtiden.
Det finns en rad statliga myndigheter och statligt finansierade
aktörer vars verksamheter har tydliga beröringspunkter med
arkitektur, form och design men som i dag antingen inte känner till
eller inte medvetet tillämpar målen inom området. En ökad
kännedom hos och ett ökat samspel mellan offentliga aktörer
skulle kunna bidra till en utveckling av området. Med en gemensam
dialog och gemensamt formulerade strategier skapas förutsättningar för ett arbete med arkitektur, form och design som kan
bidra till hela samhällets utveckling.
Utredaren ska därför
• analysera och beskriva hur arkitektur-, form- och designområdet har utvecklats och vilka resultat de offentliga insatserna
på området har gett sedan det nuvarande handlingsprogrammet
Framtidsformer trädde i kraft 1998,
• analysera och beskriva hur samhällsutvecklingen kan förväntas
påverka förutsättningarna för arkitektur-, form- och designområdet lokalt, regionalt och nationellt,
• med utgångspunkt från dessa analyser föreslå hur en ny politik
för arkitektur, form och design kan utformas, och
• föreslå hur arkitektur, form och design kan få ett ökat
genomslag inom berörda samhällsområden.
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Vilka lärdomar kan dras av andra länders erfarenhet?
I allt fler länder i vår omvärld lyfts arkitektur, form och design
fram som ett sätt att bl.a. främja ekonomisk utveckling och ett
hållbart samhälle. I Danmark och Norge har t.ex. viktiga steg tagits
för att förnya politiken på området. Det är angeläget att Sverige
strävar efter att bibehålla och vidareutveckla ett internationellt
anseende inom arkitektur, samhällsbyggande och hållbar
stadsutveckling där miljötänkande kombineras med helhetssyn,
socialt ansvar och funktionell och estetisk utformning.
Även på EU-nivå har en uppdatering skett av arkitektur-, formoch designfrågorna med fokus på bl.a. hållbar utveckling, tillväxt,
innovation och ett utökat medborgarperspektiv. Sverige deltar på
olika sätt i internationella samarbeten om arkitektur-, form- och
designpolitik – på EU-nivå, bilateralt, genom mellanstatliga
organisationer och genom berörda statliga myndigheter. Ofta sker
detta inom råd och organ med inriktning på urban utveckling,
tillväxt och miljö.
Sverige har haft stora internationella framgångar inom de
kulturella och kreativa näringarna, inte minst inom områden som
design, mode och spelutveckling. Men för att nå framgång i
utlandet är det nödvändigt med en samverkan mellan olika
politikområden för att stärka dessa näringar och för att säkra en
återväxt av kreatörer. De kulturella och kreativa näringarna uppmärksammas allt mer, såväl i Sverige som i internationella sammanhang, för deras betydelse för ekonomins tillväxt.
Regeringen antog 2012 den nationella innovationsstrategin.
Sveriges innovationsförmåga är avgörande för att kunna möta de
utmaningar och möjligheter som den globala ekonomin innebär.
Strategin slår fast att politiken ska utgå från ett helhetsperspektiv
så att Sveriges innovationskraft kan upprätthållas och förstärkas
över tid. Design och designprocesser är centrala verktyg i dessa
sammanhang.
Utredaren ska därför
• analysera och beskriva hur en politik för arkitektur, form och
design utformats i några för Sverige relevanta länder och vilka
lärdomar som kan dras för utformningen av en ny svensk politik
för området.
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Staten som förebild
Regeringen har tidigare framhållit att det finns ett stort behov av
att belysa vikten av arkitektur, form och design i människors liv
och för ett framtida hållbart samhälle (prop. 2012/13:1, utg. omr. 17,
s. 31). De nationella målen för samhällsplanering lyfter fram att en
god livsmiljö ska tryggas samtidigt som det finns goda
förutsättningar för byggande av bostäder, lokaler m.m. Dessutom
ska den fysiska planeringen ha en tydlig roll i arbetet för hållbar
utveckling i städer, tätorter och landsbygd (prop. 2013/14:1, utg.
omr. 18, s. 16).
Ett av de av riksdagen fastlagda nationella miljökvalitetsmålen är
God bebyggd miljö. Det innebär att städer, tätorter och annan
bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och global miljö (prop. 2000/01:130,
bet. 2001/02:MJU3, rskr. 2001/02:36). I målet ingår att det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla
byggnader och bebyggelsemiljöer bevaras, används och utvecklas
(Ds 2012:22, s. 103).
I januari 2014 gav regeringen Boverket i uppdrag att ta fram ett
förslag till strategi med etappmål och styrmedel för att nå
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Uppdraget ska redovisas i
december 2014 (M2014/210/Mm).
I egenskap av normgivare, byggherre, beställare, inköpare,
förvaltare och hyresgäst bör staten agera som förebild när det gäller
arkitektur, form och design. Ett av målen i Framtidsformer är att
offentligt och offentligt stött byggande, inredande och upphandling ska behandla kvalitetsfrågor på ett föredömligt sätt.
Staten har ett starkt intresse av att driva på utveckling och
innovation för att öka de egna verksamheternas effektivitet. I
Innovationsrådets slutrapport (SOU 2013:40) konstateras att innovationsprocesser ska syfta till ett värdeskapande för människor,
företag och samhället i stort. Staten är i kraft av sin storlek som
beställare och inköpare på marknaden en i hög grad tongivande
aktör och kan visa på de samhällsekonomiska vinster som uppnås
genom beaktande av långsiktig hållbarhet och livscykelsperspektiv.
Kvalitet ska kunna beaktas även i sammanhang då detta perspektiv
kommer i konflikt med kortsiktiga ekonomiska intressen.
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Ett flertal centrala aktörers verksamhet har stor betydelse för
utvecklingen av den fysiska miljön och de har även uppgifter som
handlar om att belysa och uppmärksamma medborgarna om
områdets vikt. Exempelvis har länsstyrelserna ansvar för bl.a.
kulturmiljö, miljöfrågor, samhällsplanering, bostadsmarknad och
näringspolitik. Andra myndigheter inom området är bl.a. Boverket,
Forskningsrådet Formas, Konstnärsnämnden, Nationalmuseum
med Prins Eugens Waldemarsudde, Nämnden för hemslöjdsfrågor,
Riksantikvarieämbetet, Statens centrum för arkitektur och design,
Statens fastighetsverk, Statens konstråd, Tillväxtverket och
Trafikverket, universitet och högskolor liksom flera statliga
museer.
Ett flertal myndigheter har fått i uppdrag att arbeta med frågor
som rör samhällsutvecklingen. År 2013 gav regeringen Statens
centrum för arkitektur och design (f.d. Arkitekturmuseet) i
uppdrag att utgöra en mötesplats för arkitektur, form och design.
År 2014 gav regeringen Boverket, Naturvårdsverket, Statens
energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket i uppdrag att
gemensamt upprätta och förvalta en plattform för frågor om
hållbar stadsutveckling. Boverket, Statens centrum för arkitektur,
form och design (f.d. Arkitekturmuseet), Formas och Riksantikvarieämbetet hade 2009–2013 ett regeringsuppdrag att främja
hållbar stadsutveckling med särskild inriktning på de kulturella och
sociala dimensionerna. Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet,
Boverket och Statens centrum för arkitektur och design hade ett
regeringsuppdrag 2010–2014 att samverka om gestaltning av
offentliga miljöer. Utgångspunkten i det gemensamma uppdraget
har varit att utveckla och stärka en helhetssyn i planering och
byggande av offentliga miljöer. Båda uppdragen har rapporterats
och samverkan mellan myndigheterna fortsätter.
Utöver ovanstående myndigheter finns ett flertal organisationer
med statlig medfinansiering, t.ex. Föreningen Svensk Form och
Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID). En rad viktiga aktörer
finns även utanför det statliga området. Exempelvis intar kommunerna en nyckelroll när det gäller utformning av den gemensamma offentliga miljön. Landstingen och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna är stora beställare av offentliga miljöer och
infrastrukturanläggningar. Landstingen har även en viktig uppgift
genom att de tar fram de regionala kulturplanerna inom ramen för
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kultursamverkansmodellen. Aktörer med regionalt utvecklingsansvar har en betydande roll i arbetet för en hållbar tillväxt och
utveckling. Det krävs en tydlighet i kommunikationen och behovet
av nya former för samarbete mellan berörda aktörer måste
analyseras.
Utredaren ska därför
• analysera och föreslå hur statens, landstingens och kommunernas åtagande kan utformas till stöd för politiken för
arkitektur, form och design, såväl nationellt och regionalt som
lokalt, och
• analysera och föreslå insatser för att öka möjligheterna för
berörda aktörer att utveckla samverkan och dialog.
Hur kan kompetensnivån höjas när det gäller offentlig upphandling?
Hur den offentliga upphandlingen genomförs är av stor betydelse
för att upprätthålla kvalitet när det gäller arkitektur, form och
design. Den offentliga sektorn – som enligt Framtidsformer ska
vara förebildlig – har i egenskap av beställare och inköpare möjlighet att stärka efterfrågan på god arkitektur, form och design där
särskilt kvalitetsaspekterna och medvetenhet om hållbara material
kan lyftas fram. Kompetens och stöd vid offentlig upphandling är
ytterst viktigt för genomförandet av politiken. Det är inte minst
viktigt när det gäller kommunernas roll som beställare vid
upphandling av planerings- och projekteringsuppdrag.
Utredaren ska därför
• analysera och beskriva offentliga beställares upphandlingskompetens när det gäller arkitektur-, form- och designperspektiv
och föreslå åtgärder för att stärka kompetensnivån.
Lagstiftning och andra styrmedel
I samband med att handlingsprogrammet Framtidsformer beslutades gjordes även ändringar i plan- och bygglagen (1987:10),
väglagen (1971:948) och lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
genom införande av de s.k. skönhetsparagraferna. Vid sidan av lagar
finns förordningar med instruktioner för myndigheter, reglerings258
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brev, särskilda regeringsuppdrag samt tillsatta utredningar och
andra styrmedel som staten förfogar över. De ändringar i
lagstiftningen som trädde i kraft i samband med att handlingsprogrammet beslutades har inte följts upp under de 16 år som har
gått.
Utredaren ska därför
• analysera och utvärdera effekterna av de lagändringar som
gjordes i samband med handlingsprogrammet Framtidsformer,
• beskriva vilka långsiktiga och kortsiktiga ekonomiska effekter
det nuvarande handlingsprogrammet, inklusive införandet av de
s.k. skönhetsparagraferna, haft för offentlig sektor,
• analysera och utvärdera effekterna av förordningar med
instruktioner till myndigheter, regleringsbrev samt andra
statliga styrdokument som har beröringspunkter med arkitektur, form och design, och
• lämna författningsförslag där så bedöms nödvändigt.
Språket och begreppen
Rådet för arkitektur, form och design konstaterar i sin slutrapport
(Rafd 2008:4) att arkitektur, form och design inte är självklara
begrepp. Skilda föreställningar, språk, ideal och förebilder förvirrar
och försvårar möjligheten att synliggöra frågornas betydelse. Ofta
används inte begreppen arkitektur, form och design när det gäller
problemlösningar för människans livsmiljö. En utveckling av
området förutsätter att de begrepp som används inte verkar
exkluderande utan synliggör att arkitektur, form och design är
frågor som berör alla och att de kan bidra till mer välgrundade
beslut. Statens insatser för arkitektur, form och design är ett
verktyg för att skapa goda livsmiljöer med människan som
utgångspunkt.
Utredaren ska därför
• analysera och lämna förslag till hur ett arbete med kommunikation om och främjande av arkitektur, form och design kan
utvecklas med avseende på begreppsanvändning och språkbruk
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så att frågornas ställning stärks hos och uppfattas som angelägna
av beslutfattare och medborgare.
Kunskap, kompetens och samverkan
En hög kvalitet i utbildningen av t.ex. fysiska planerare, av
byggnads-, landskaps- och inredningsarkitekter, av formgivare och
designer samt av byggnadsantikvarier stärker professionernas roll
och ökar förståelsen av områdets värde för samhället. Gränserna
mellan arkitekternas, konstnärernas och formgivarnas olika arbetsområden tenderar att suddas ut och det kan därför finnas ett behov
av ett utvecklat kunskapsutbyte mellan utbildningar inom
exempelvis teknik, ekologi, ekonomi, design, samhällsplanering och
arkitektur. Även forskningen behöver stärkas, bl.a. genom att man
utvecklar en högre grad av samverkan som tillvaratar kunskap inom
och mellan olika discipliner. Riksdagen fattade i februari 2013
beslut om regeringens proposition Forskning och innovation
(prop. 2012/13:30, bet.UbU:3, rskr. 2012/13:152). I propositionen
för regeringen fram behovet av ökat nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap och aviserar en kraftfull och långsiktig satsning på
forskning inom hållbart samhällsbyggande. För denna forskning
betonas en helhetssyn där social, ekologisk, ekonomisk och
kulturell hållbarhet behöver vara med och belysas tvärvetenskapligt.
Utredaren ska därför
• analysera och föreslå insatser för hur en bred kunskapsutveckling inom hållbart samhällsbyggande kan kopplas till
utbildning på olika nivåer, konstnärlig forskning, forskning och
praktik.
Mål, målstyrning och uppföljning
Kännedomen om målen för arkitektur-, form- och designpolitiken
hos berörda myndigheter är i dag överlag låg och osäkerheten stor
kring hur myndigheterna ska uppfylla dessa mål. Målen behöver
formuleras så att de uppfattas som relevanta, tydliga och eftersträvansvärda för alla berörda politikområden. Vidare behöver de
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kombineras med en effektiv uppföljning. Uppföljning behöver även
ske av kvalitativa aspekter där samband och effekter kan beskrivas
liksom hur sysselsättning, hållbar tillväxt och innovation förhåller
sig till målen. De befintliga målen för arkitektur, formgivning och
design bör följas upp i förhållande till de nationella kulturpolitiska
målen (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145).
Utredaren ska därför
• analysera de nationella målen för arkitektur-, form- och
designpolitiken och vid behov föreslå nya mål,
• föreslå lämpliga insatser för att uppnå målen inom berörda politikområden, och
• analysera och beskriva olika möjligheter för löpande uppföljning
och bedömningar av måluppfyllelsen inom området.
Konsekvensbeskrivningar
Utredaren ska analysera och redovisa konsekvenserna av sina
förslag. De ekonomiska och budgetära konsekvenserna för stat,
kommun och landsting ska bedömas och beräknas, vilket
inkluderar berörda fastighetsförvaltande myndigheter och deras
hyresgäster. Utgångspunkten ska vara oförändrade kostnadsramar
för staten samt att förslagen inte leder till ökade kostnader för
kommuner och landsting. Utredaren ska vidare redovisa de personella
konsekvenserna av sina förslag. Om förslagen förväntas leda till
kostnadsökningar ska utredaren lämna förslag till hur dessa ska
finansieras.
Konsekvensbeskrivningen ska även göras utifrån ett mångfalds-,
jämställdhets- och barn- och ungdomsperspektiv.
Förslagens konsekvenser för företag ska också bedömas och
beräknas liksom konsekvenserna för miljön. Om något av förslagen
i betänkandet påverkar det kommunala självstyret ska dess
konsekvenser och de avvägningar som föranlett förslagen redovisas
särskilt.
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Arbetsformer och redovisning av uppdraget
Utredaren ska bedriva sitt arbete öppet, utåtriktat och i nära
kontakt med relevanta aktörer inom såväl den offentliga som den
privata sektorn. Utredaren ska hålla sig informerad om och beakta
relevant arbete som pågår inom Regeringskansliet och inom EU.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2015.
(Kulturdepartementet)
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Tilläggsdirektiv till Gestaltad livsmiljö – en ny politik för
arkitektur, form och design (Ku 2014:02)
Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015
Utvidgning av uppdraget
Regeringen beslutade den 15 maj 2014 kommittédirektiv om en
översyn av den statliga politiken för arkitektur, form och design
(dir. 2014:69). Utöver det ursprungliga uppdraget ska utredningen
också analysera och lämna förslag på hur arkitektur-, form- och
designområdet i högre grad kan präglas av dialog och delaktighet
samt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Uppdraget ska fortfarande redovisas senast den 1 oktober 2015.
Hur kan arkitektur, form och design bidra till en hållbar
samhällsutveckling?
Vikten av en hållbar samhällsutveckling genomsyrar regeringens
politik inom alla områden. Flera initiativ har tagits för att ge alla
människor i alla delar av landet en god livsmiljö där en långsiktigt
god hushållning med naturresurser och energi främjas. Även på
EU-nivå återfinns detta fokus, vilket bl.a. kommer till uttryck
genom en europeisk märkning av hållbara produkter och tjänster
samt betoning av miljömässiga och sociala dimensioner i offentlig
upphandling. Dessutom öronmärker EU-kommissionen minst fem
procent av regionalfondens insatser under strukturfondsperioden
2014–2020 till hållbar stadsutveckling.
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Trots att det i samhället i dag råder konsensus kring att en
hållbar samhällsutveckling bör eftersträvas, motverkas den av flera
faktorer. En av dessa faktorer är de klyftor som uppstår i samhället
på grund av skillnader i geografiska och sociala förutsättningar.
Delegationen för hållbara städer konstaterade i rapporten Femton
hinder för hållbar stadsutveckling (M2011:01/2012/66) att ökad
social och rumslig uppdelning i städerna är ett hot mot den sociala
hållbarheten och bidrar till minskad sammanhållning och ökad
ohälsa.
Ytterligare faktorer som kan motverka en hållbar samhällsutveckling är olika hinder för delaktighet, vilka kan vara av såväl
fysisk som annan karaktär. Att dessa hinder ska undanröjas är en
fråga om jämlikhet och rättvisa. Den 1 januari 2015 beslutade
riksdagen om att införa bristande tillgänglighet som en ny form av
diskriminering i diskrimineringslagen (2008:567). Lagändringen
innebär att en enskild med funktionsnedsättning har rättsliga
möjligheter att driva sin rätt att inte bli diskriminerad på grund av
bristande tillgänglighet.
Medveten design är en resurs som kommer alla till del, oavsett
funktionsförmåga. Sverige har ratificerat FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning och förbinder
sig därmed att genomföra eller främja forskning och utveckling av
universellt utformade produkter, tjänster, utrustning och anläggningar samt att främja universell utformning vid utveckling av
normer och riktlinjer. Universell utformning innebär att miljöer
och produkter ska utformas så att de fungerar för alla människor
utan att speciell anpassning behövs.
Medveten design kan främja ett tillgängligt samhälle med
möjlighet till delaktighet för alla. Dessutom spelar design en viktig
roll för en hållbar samhällsutveckling, då väl utvecklad design är en
faktor för att möta utmaningar som klimathot och viktiga resursers
ändlighet. Dessa utmaningar ställer krav på nya förhållningssätt i
företags, offentlig sektors och individers konsumtionsbeslut.
Utredaren ska därför
• analysera och lämna förslag på hur arkitektur, form och design
kan bidra till en hållbar samhällsutveckling, präglad av sammanhållning, inkludering och tillgänglighet.
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Hur kan processerna på området präglas av dialog och delaktighet?
För att arkitektur-, form- och designområdet ska kunna bidra till
en hållbar samhällsutveckling behöver boendes och brukares delaktighet främjas. Detta gagnar kvalitet och förankring och kan även
bidra till effektivare processer. En strävan efter större delaktighet
från olika grupper kan dock försvåras av att beslut och processer
ofta följer invanda mönster och tankesätt snarare än att anpassas
efter faktiska sociala förutsättningar och därigenom sätta
människan i centrum. Exempelvis utformas skolmiljöer inte alltid
med utgångspunkt i vad som gagnar elevernas inlärning, välmående
och hälsa.
Vidare upplever medborgarna ofta att stadsbyggnadsprocesser är
svårbegripliga och därmed svåra att påverka. En hög takt i
bostadsbyggandet, i synnerhet i regioner med bostadsbrist, är ett
viktigt mål som inte kan åsidosättas. Detta mål behöver dock inte
vara oförenligt med arkitektonisk kvalitet och ett större
medborgarinflytande. Sveriges Kommuner och Landsting lyfter
särskilt fram medborgardialog som ett sätt att ta stadsbyggnadsprocesser närmare medborgarna. Runt om i landet finns en rad
goda exempel på medborgardialoger och viktiga erfarenheter
gjordes även i samband med Storstadssatsningen i början av 2000talet (se bl.a. SOU 2005:29). Det finns även många intressanta
erfarenheter från stadsutvecklingsprojekt internationellt, där bl.a.
ungdomar och kvinnor varit utpekade målgrupper. Erfarenheter av
sådana projekt visar på vikten av att ta hänsyn till att det finns
betydande skillnader mellan individer när det gäller politisk
självtilltro samt kunskap och erfarenheter som möjliggör
deltagande.
Det är inte minst viktigt att ta hänsyn till barns och ungas
särskilda förutsättningar för deltagande inom arkitektur-, formoch designområdets processer. Den byggda och anlagda miljöns
utformning och tillgången till närbelägna grönområden har betydelse för hur barn och unga kan utvecklas. Med utgångspunkt i
FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ska
barnets bästa komma i främsta rummet och barnet ska få uttrycka
sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. För att kunna
vara delaktiga i de beslut som rör gestaltandet av barns och ungas
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livsmiljöer behöver de ges möjlighet att få förståelse för och
kunskap om arkitektur-, form- och designområdet.
Att sätta människan i centrum av en process ställer krav på
förståelse för olika perspektiv. All bebyggelse och de föremål vi
möter i vår vardag berättar något om den tid de gestaltades i och är
en del av vårt gemensamma kulturarv. Ändå värderas dessa berättelser olika. Exempelvis kommuniceras ofta en negativ bild av så
kallade miljonprogramsområden. En hållbar utveckling i dessa
områden kan främjas av att man ser och lyfter fram de befintliga
kvaliteter och det kulturarv som finns där, samtidigt som man
kontinuerligt utvecklar dem som livsmiljöer för såväl samtiden som
framtiden.
Utredaren ska därför
• analysera och lämna förslag på hur processer kring arkitektur,
form och design i högre grad kan präglas av dialog och delaktighet.
Arbetsformer och redovisning av uppdraget
Det som sägs om konsekvensbeskrivning, samråd och arbetsformer
i ursprungsdirektiven gäller i tillämpliga delar också dessa direktiv.
Uppdraget ska fortfarande redovisas senast den 1 oktober 2015.
(Kulturdepartementet)
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44. Arbetslöhet och ekonomiskt bistånd. S
45. SÖK – statsbidrag för ökad kvalitet. U.
46. Skapa tilltro. Generell tillsyn,
enskildas klagomål och det allmänna
ombudet inom socialförsäkringen. S.

47. Kollektiv rättighetsförvaltning på
upphovsrättsområdet. Ju.

72. Skärpt exportkontroll av krigsmateriel
– DEL 1 + 2, bilagor. UD.

48. Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen. Fi.

73. Personuppgiftsbehandling på utlännings-och medborgarskapsområdet. Ju.

49. Nya regler för revisorer och revision.
Ju.

74. Skydd för vuxna i internationella situationer – 2000 års Haagkonvention. Ju.

50. Hela lönen, hela tiden. Utmaningar för
ett jämställt arbetsliv. A.

75. En rymdstrategi för nytta och tillväxt.
U.
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55. Nationell strategi mot mäns våld mot
kvinnor och hedersrelaterat våld och
förtryck. U.

80. Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning. S.

56. Får vi det bättre?
Om mått på livskvalitet. Fi.

81. Mer tid för kunskap – förskoleklass,
förlängd skolplikt och lovskola. U.

57. Tillsyn över polisen och Kriminalvården.
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84. Organdonation. En livsviktig
verksamhet. S.

59. En ny regional planering – ökad
samordning och bättre bostadsförsörjning. N.

85. Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer. S.

60. Delrapport från Sverigeförhandlingen.
Ett författningsförslag om
värdeåterföring. N.

86. Mål och myndighet. En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken. +
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61. Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning. Ju.
62. UCITS V. En uppdaterad fondlagstiftning. Fi.
63. Straffrättsliga åtgärder mot
terrorismresor. Ju.
64. En fondstruktur för innovation
och tillväxt. N.
65. Om Sverige i framtiden – en antologi
om digitaliseringens möjligheter. N.
66. En förvaltning som håller ihop. N.
67. För att brott inte ska löna sig. Ju.
68. Tjänstepension – tryggandelagen och
skattereglerna. Fi.
69. Ökad trygghet för hotade och förföljda
personer. Fi.
70. Högre utbildning under tjugo år. U.
71. Barns och ungas rätt vid tvångsvård.
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87. Energiskatt på el. En översyn av det
nuvarande systemet. Fi.
88. Gestaltad livsmiljö – en ny politik
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i tillgänglighetssmarta boendemiljöer.
[85]

Ökad insyn i fristående skolor. [82]

Mer tid för kunskap – förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola. [81]
Mål och myndighet. En effektiv styrning
av jämställdhetspolitiken.
+ Forskarrapporter till Jämställdshetsutredningen. [86]

Utrikesdepartementet
Gränser i havet. [10]
Skärpt exportkontroll av krigsmateriel
– DEL 1 + 2, bilagor. [72]
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Tjänsteutlåtande 2016-02-01
Remiss – Fråga patienten – nya perspektiv i klagomål och tillsyn
Bakgrund
Omsorgsnämnden har fått i uppdrag att lämna yttrande till kommunstyrelsen
efter samråd med socialförvaltningen och Södermöre kommundelsnämnd.
Klagomålsutredningens uppdrag var att ge förslag på hur hanteringen av
klagomål mot hälso- och sjukvården kan bli mer ändamålsenlig och i större
utsträckning utgå från patienternas behov. Regeringen beslutade 12 juni 2014
att tillsätta en särskild utredare med uppgift att se över den nuvarande
hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården och föreslå hur
hanteringen kan bli enklare, mer ändamålsenlig och effektivare.
Omsorgsnämnden lämnade i april ett yttrande (ON 2015/ 0037) avseende
socialdepartementets delbetänkande av klagomålsutredningen (SOU 2015:14).
I slutbetänkandet redogör utredningen inledningsvis för de författningsförslag
som läggs fram avseende förslag till en ny lag om stöd vid klagomål mot hälsooch sjukvården som föreslås ersätta nuvarande lag om
patientnämndsverksamhet (1998:1656) samt ändringar i patientsäkerhetslagen,
patientlagen, lagen om ändring i offentlighets- och sekretesslagen,
smittskyddslagen, lagen om gemensam nämnd inom vårdområdet, ändringar i
lagen om rättspsykiatrisk vård och lagen om psykiatrisk tvångsvård.
Författningsförslagen i slutbetänkandet föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.
Sammanfattning
Omsorgsnämnden instämmer i de vinster utredningen lyfter fram för patienten
såsom att få snabbare svar, svaren från vårdgivaren till patienten blir tydligare
och ger förklaringar till vad som hänt, det blir lättare för patienten att förstå
vart man ska vända sig med klagomål, tillsynen blir mer patientorienterad,
patienternas synpunkter, erfarenheter och klagomål används i utvecklingen av
hälso- och sjukvården och IVO kan ge tydligare ställningstaganden huruvida en
vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal har handlat felaktigt eller inte.

Anslaget på kommunens anslagstavla den 2016-03-01

2 (3)

Omsorgsnämnden

UTDRAG
Sammanträdesdatum
2016-02-25

Kommunen som vårdgivare ska vara den första instans patienten föreslås
vända sig till. Det är vårdgivaren som kan förklara vad som hänt och som har
en möjlighet att vidta åtgärder som gör att patienterna får sina behov
tillgodosedda, exempelvis genom uppföljande hembesök eller nya
kontaktvägar. Vårdgivaren kan också bättre än någon annan beskriva vad som
görs för att en negativ händelse inte ska inträffa igen samt vid behov ge
patienten en ursäkt.
Eftersom patienten är i beroendeställning gentemot vårdgivaren, måste ett
fungerande klagomålssystem även innehålla en instans vars uppgift är att stödja
patienten och verka för att vårdgivaren verkligen ger svar inom rimlig tid och
ger förklaringar till det som inträffat. Patientnämnden föreslås få denna
funktion vilket omsorgsnämnden tycker är bra.
I slutbetänkandet föreslås att vissa resurser omfördelas från IVO till
patientnämnderna vilket bör vara nödvändigt. Samverkan mellan den
kommunala vården och patientnämnderna behöver utvecklas ytterligare i
samband med att ansvarsgränserna förändras.
Omsorgsnämnden instämmer också i slutbetänkandets förslag att ge
patientnämnderna i uppgift att årligen analysera och sammanställa inkomna
klagomål och synpunkter då riskområden och hinder för en säker och
patientcentrerad vård i alltför liten grad idag tas tillvara vid utvecklingen av
vård och omsorg.
IVO:s roll i klagomålssystemet förändras och förtydligas till en mer begränsad
utredningsskyldighet i och med att en del av nuvarande ansvar flyttas över till
vårdgivaren och patientnämnden. Det är endast klagomål av en viss
allvarlighetsgrad som föreslås ligga kvar på IVO samt med fokus på en mer
patientcentrerad tillsyn som förutsätter att patienternas erfarenheter, kunskap
och iakttagelser bör få större plats än idag.
Den nya lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården samt de
författningsändringar som anges föreslås träda i kraft 1 juli 2017.

Beslut
Omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner yttrande
avseende socialdepartementets slutbetänkande Fråga patienten Nya perspektiv
i klagomål och tillsyn SOU 2015:102.
__________
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Protokollsanteckning
Per Dahl, (M), OleTorffvit, (M), Lene Polteg, (L) och Margreth Johansson, (KD)
antecknar: ”Utredningen SOU 2015:102, Fråga patienten – nya perspektiv i klagomål
och tillsyn tar upp viktiga perspektiv och är skriven med nära verklighetskontakt.
Utredaren konstaterar att IVO:s verksamhet bör renodlas till de allvarliga fallen,
och att insynen i ärendena bör öka.
Omsorgsverksamheten är en kommunal service med starka gränsytor mot
myndighetsutövande, eftersom brukarna ofta är i stark beroendeställning till
kommunen. En grundregel för att bibehålla stark rättssäkerhet och dessutom
effektiv oberoende kvalitetskontroll är att tillsynen och instanser för klagomål
och eventuella överklaganden ska stå fristående från den nivå som fattat det
ursprungliga beslutet eller stått för den ursprungliga åtgärden.
Man kan därför ifrågasätta om en kommunal instans som en patientnämnd
verkligen mäktar med att stå fri från den övergripande politiska styrning som
ett landsting och en kommun präglas av.
Men samtidigt betonar såväl utredningen som svaret betydelsen av den ökade
insynen och av de årliga sammanställningar som de nya rutinerna föreslås
innebära. Så även om svaret tydligare skulle kunna betona behoven av
oberoende granskning och kontroll fångar det ändå de väsentliga förbättringar
som utredningen aktualiserar.”

Sekreterare
Marina Pull
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Michael Ländin
ordförande
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Bakgrund
Omsorgsnämnden har fått i uppdrag att lämna yttrande till kommunstyrelsen
efter samråd med socialförvaltningen och Södermöre kommundelsnämnd.
Klagomålsutredningens uppdrag var att ge förslag på hur hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården kan bli mer ändamålsenlig och i större utsträckning utgå från patienternas behov. Regeringen beslutade 12 juni 2014 att
tillsätta en särskild utredare med uppgift att se över den nuvarande hanteringen
av klagomål mot hälso- och sjukvården och föreslå hur hanteringen kan bli
enklare, mer ändamålsenlig och effektivare.
Omsorgsnämnden lämnade i april ett yttrande (ON 2015/ 0037) avseende socialdepartementets delbetänkande av klagomålsutredningen (SOU 2015:14).
I slutbetänkandet redogör utredningen inledningsvis för de författningsförslag
som läggs fram avseende förslag till en ny lag om stöd vid klagomål mot hälsooch sjukvården som föreslås ersätta nuvarande lag om patientnämndsverksamhet (1998:1656) samt ändringar i patientsäkerhetslagen, patientlagen, lagen om
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Sammanfattning
Omsorgsnämnden instämmer i de vinster utredningen lyfter fram för patienten
såsom att få snabbare svar, svaren från vårdgivaren till patienten blir tydligare
och ger förklaringar till vad som hänt, det blir lättare för patienten att förstå
vart man ska vända sig med klagomål, tillsynen blir mer patientorienterad, patienternas synpunkter, erfarenheter och klagomål används i utvecklingen av
hälso- och sjukvården och IVO kan ge tydligare ställningstaganden huruvida en
vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal har handlat felaktigt eller inte.
Kommunen som vårdgivare ska vara den första instans patienten föreslås
vända sig till. Det är vårdgivaren som kan förklara vad som hänt och som har
en möjlighet att vidta åtgärder som gör att patienterna får sina behov tillgodosedda, exempelvis genom uppföljande hembesök eller nya kontaktvägar. Vårdgivaren kan också bättre än någon annan beskriva vad som görs för att en negativ händelse inte ska inträffa igen samt vid behov ge patienten en ursäkt.
Eftersom patienten är i beroendeställning gentemot vårdgivaren, måste ett
fungerande klagomålssystem även innehålla en instans vars uppgift är att stödja
patienten och verka för att vårdgivaren verkligen ger svar inom rimlig tid och
ger förklaringar till det som inträffat. Patientnämnden föreslås få denna funktion vilket omsorgsnämnden tycker är bra.
I slutbetänkandet föreslås att vissa resurser omfördelas från IVO till patientnämnderna vilket bör vara nödvändigt. Samverkan mellan den kommunala
vården och patientnämnderna behöver utvecklas ytterligare i samband med att
ansvarsgränserna förändras.
Omsorgsnämnden instämmer också i slutbetänkandets förslag att ge patientnämnderna i uppgift att årligen analysera och sammanställa inkomna klagomål
och synpunkter då riskområden och hinder för en säker och patientcentrerad
vård i alltför liten grad idag tas tillvara vid utvecklingen av vård och omsorg.
IVO:s roll i klagomålssystemet förändras och förtydligas till en mer begränsad
utredningsskyldighet i och med att en del av nuvarande ansvar flyttas över till
vårdgivaren och patientnämnden. Det är endast klagomål av en viss allvarlighetsgrad som föreslås ligga kvar på IVO samt med fokus på en mer patientcentrerad tillsyn som förutsätter att patienternas erfarenheter, kunskap och iakttagelser bör få större plats än idag.
Den nya lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården samt de författningsändringar som anges föreslås träda i kraft 1 juli 2017.

Christina Erlandsson
Verksamhetschef HSL
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Regeringen beslutade den 12 juni 2014 att tillsätta en särskild utredare
med uppgift att se över den nuvarande hanteringen av klagomål mot
hälso- och sjukvården och föreslå hur hanteringen kan bli enklare,
mer ändamålsenlig och effektivare (dir. 2014:88).
Som särskild utredare förordnades från och med den 12 juni 2014
Anders Printz, kanslichef på Vårdförbundet. Som sekreterare förordnades från och med den 15 augusti 2014 utredaren Kajsa Westling
och den 1 september 2014 utredaren Ursula Carlgren.
Som experter att biträda utredningen förordnades från och med
den 25 augusti 2014 Thord Redman, utredare Inspektionen för vård
och omsorg, Eva Westerling, handläggare Sveriges kommuner och
landsting, Kerstin Sundholm, verksamhetschef Patientnämnden
Landstinget Västernorrland, Staffan Blom, förvaltningschef Patientnämndens förvaltning, Stockholms läns landsting, Lars Berge Kleber,
förste vice ordförande HSO, Åke Nilsson, handläggare Riksförbundet
för social och mental hälsa, Karin Båtelson, vice ordförande Läkarförbundet, Johan Larsson, vice ordförande Vårdförbundet, Conny
Mathiesen, verksamhetschef Vidarkliniken, Peter Möller, chefsläkare
Sophiahemmet, Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Skåne, Kirsi Kennebäck, handläggare Stockholms läns
landsting och Gunnar Ramstedt, chefsläkare Region Gotland. Vid
samma tidpunkt förordnades dåvarande departementssekreteraren
Klara Granat, departementssekreteraren Monica Malmqvist samt
ämnesrådet Eva Willman som sakkunniga i utredningen. Per den
4 september 2014 entledigades förvaltningschef Staffan Blom från sitt
uppdrag som expert. Från och med den 5 september 2014 förordnades
Agneta Lönnemo Calleberg, förvaltningsjurist Patientnämndens
förvaltning Stockholms läns landsting, som expert till utredningen.
Per den 25 september 2015 entledigades Eva Westerling, handläggare
Sveriges kommuner och landsting från sitt uppdrag som expert. Från

samma datum förordnades Agneta Andersson, handläggare Sveriges
kommuner och landsting, som expert till utredningen.
Utredningen har antagit namnet Klagomålsutredningen.
Utredningen har tidigare överlämnat delbetänkandet Sedd, hörd
och respekterad: ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU 2015:14) till Socialdepartementet.
Utredningen överlämnar härmed slutbetänkandet Fråga patienten:
nya perspektiv i klagomål och tillsyn (2015:102). Utredningens uppdrag är med detta slutfört.
Stockholm i december 2015
Anders Printz
/ Ursula Carlgren
Kajsa Westling
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Klagomålsutredningens uppdrag är att ge förslag på hur hanteringen
av klagomål mot hälso- och sjukvården kan bli mer ändamålsenlig.
Med ändamålsenlig menar vi att klagomålshanteringen utgår från
patienternas behov, bidrar till ökad patientsäkerhet och är resurseffektiv.

Brister i klagomålssystemet i dag
Klagomål mot hälso- och sjukvården kan framställas till vårdgivare,
till patientnämnd i landsting eller kommun eller anmälas till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Utredningens kartläggning visar att de olika funktionerna i dagens
klagomålssystem är otydliga för patienterna och att det inte är klart
vart man ska vända sig för olika ändamål. Patienternas förväntningar
överensstämmer inte heller med de olika aktörernas uppdrag, vilket
leder till besvikelse och frustration. Det finns också brister och stor
variation i vårdens bemötande av patienter som klagar.
När en patient anmäler fel i vården till IVO, tar det lång tid
innan patienten får svar på sina frågor, och patientens perspektiv är
ofta inte synligt i myndighetens beslut.
Dagens klagomålssystem tar en betydande del av IVO:s resurser i
anspråk. Av IVO:s totala kostnader går 28 procent till hanteringen av
klagomål mot hälso- och sjukvården. Av de resurser som avsätts för
tillsyn inom hälso- och sjukvårdsområdet går 60 procent till klagomålshanteringen. Detta minskar myndighetens möjlighet att bedriva
en patientcentrerad tillsyn som är riskbaserad. Utredningen anser även
att IVO gör för få inspektioner, och att det är en brist att patienterna inte intervjuas eller på andra sätt får komma till tals i samband
med att en verksamhet granskas. Insamlandet av patienterfarenheter
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behöver även utvecklas i IVO:s riskanalys, och samarbetet med
patientnämnderna fördjupas.
Utredningen drar också slutsatsen att det inte finns någon tradition i vården som innebär att man i tillräckligt hög grad ser värdet i
patienternas synpunkter och reaktioner på den vård som ges. Det
finns därför ingen systematisk användning av patienters erfarenheter
i vårdens kvalitets- och patientsäkerhetsutveckling.
Utredningens uppfattning är att patientens svaga ställning i klagomålssystemet inte bara beror på ansvars- och resursfördelning utan i
hög grad på kultur och värderingar. Det behövs därför kulturförändringar såväl i hälso- och sjukvården som hos IVO, som bidrar
till att klagomålsystemet utgår från patientens perspektiv.

Vinster för patienten
Det klagomålssystem som utredningen föreslår bör, om det genomförs, utvärderas utifrån om det bidragit till de vinster för patienterna som är syftet med förändringen. Utredningen ser följande vinster.
– Patienten får svar snabbare.
– Svaren från vårdgivaren till patienten är tydligare och ger förklaringar av vad som hänt.
– Det blir lättare för patienter att förstå vart man ska vända sig
med klagomål.
– Det bedrivs en patientcentrerad tillsyn.
– IVO gör tydliga ställningstaganden huruvida en vårdgivare eller
hälso- och sjukvårdspersonal har handlat felaktigt eller inte.
– Patienternas synpunkter, erfarenheter och klagomål används i
utvecklingen av hälso- och sjukvården.

Ett ändamålsenligt klagomålssystem
För att skapa ett ändamålsenligt klagomålssystem konstaterar utredningen att det krävs tre typer av åtgärder: förändrad och förtydligad
ansvarsfördelning, förändrad resursfördelning samt kulturförändringar för en mer patientcentrerad vård.
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Patienten får svar
Patienten måste veta vart man ska vända sig med klagomål och synpunkter och vem som har vilket ansvar. I delbetänkandet föreslog
vi därför att det ska tas fram enhetlig nationell information om hur
man gör för att klaga på vården, vart man ska vända sig och vilka
förväntningar man kan ha.
I det nya klagomålssystem som vi föreslår ska patienten i första
hand vända sig till vårdgivaren. Det är vårdgivaren som kan förklara
vad som har hänt och som har möjlighet att vidta åtgärder som gör
att patienterna får sina behov tillgodosedda, exempelvis genom uppföljande besök eller nya kontaktvägar. Vårdgivaren kan också bättre
än någon annan beskriva vad som görs för att en negativ händelse
inte ska inträffa igen samt vid behov ge patienten en ursäkt. Utredningen föreslog därför i delbetänkandet en bestämmelse som ger vårdgivaren en preciserad skyldighet att hantera patienters klagomål. I
detta betänkande föreslår vi att den som tar emot ett klagomål från
patienten ska se till att det hamnar hos rätt vårdgivare.
Eftersom patienten är i beroendeställning gentemot vårdgivaren,
måste ett fungerande klagomålsystem även innehålla en instans vars
uppgift är att stödja patienten och verka för att vårdgivaren ger svar
och förklaringar till det som inträffat. Vi har gjort bedömningen att
patientnämnden ska ha den funktionen och föreslår en ny lag som
ska reglera verksamheten. Av lagen framgår att nämndernas huvuduppgift ska vara att hjälpa och stödja enskilda patienter att få svar
av vårdgivaren. Patientnämnderna ska kommunicera med patienter
så som det är lämpligt med hänsyn till frågans eller klagomålets art.
Nämnderna ska, om patienten är ett barn, särskilt beakta barnets
bästa. Vi menar att patientnämnden ska ha en självständig ställning
som organisatoriskt sett är åtskild från vårdgivarna och från landstingets ledning för att patienterna ska känna trygghet att framföra
synpunkter utan att riskera att få en sämre vård.
Patientnämnden utgör tillsammans med vårdgivaren första linjen
i det föreslagna systemet. Dessa aktörer kan i de flesta fall tillgodose
patientens behov genom en snabb, personlig och informell hantering.
Vi föreslår också att nämnderna ska bidra till patientcentrering
och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården genom att årligen
analysera inkomna klagomål och synpunkter. Riskområden och
hinder för en säker och patientcentrerad vård som framkommit i
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analysen ska kommuniceras till landstinget eller kommunen. Dessa
ska därför organisera sin verksamhet på ett sådant sätt att slutsatserna av de analyser som nämnderna gör tas om hand, och bidrar till att
patienterfarenheterna tas till vara i hälso- och sjukvårdens utveckling.
Patientcentrerad tillsyn
IVO:s roll i klagomålssystemet är att pröva patienters klagomål och
uttala sig om huruvida en åtgärd eller underlåtenhet av vårdgivare
eller hälso- och sjukvårdspersonal strider mot lag eller annan föreskrift eller är olämplig med hänsyn till patientsäkerheten. IVO måste
på ett tydligt sätt ta ställning till om ett handlande varit författningsenligt eller inte.
Vi anser också att IVO ska bedriva en patientcentrerad tillsyn. Med
patientcentrerad tillsyn menar utredningen en tillsyn som för det
första är riskbaserad och förebyggande på ett sätt som bidrar till att
förhindra vårdskador och kan leda till kvalitetsförbättringar ur
patientens perspektiv. IVO ska prioritera insatser mot missförhållanden som bedöms få en påtaglig betydelse för patienters säkerhet. På
motsvarande vis ska tillsynen i lägre grad inriktas på områden där
sådana risker inte förekommer eller där de är små.
En patientcentrerad tillsyn ser också till vårdens sammanlagda
resultat för patienten och granskar inte bara ledningssystem eller
egenkontroll hos en vårdgivare i taget. En patientcentrerad tillsyn
förutsätter vidare att patientens erfarenheter, kunskap och iakttagelser får stor plats både när tillsynen planeras och när den genomförs.
Vi menar även att tillsyn i mycket högre grad ska bedrivas där vård
utförs, exempelvis på sjukhus och vårdcentraler, och bygga på direktkontakter med patienter, vårdpersonal och ledning – inte främst på
skriftliga underlag. Utredningen föreslår att regeringen ger IVO i
uppdrag att utveckla en patientcentrerad tillsyn.
En förutsättning för att IVO:s tillsyn ska utvecklas i en sådan
riktning är emellertid att resurserna omfördelas. Detta är också en
förutsättning för att patientnämndens roll ska kunna utvecklas på
det sätt som beskrivits ovan. Omfördelningen av resurser ska ske
genom att IVO:s utredningsskyldighet begränsas. Vi har noga övervägt förslaget eftersom det innebär en begränsning av patientens
rättighet att få en oberoende prövning av en händelse i vården. Be-
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gränsningen är dock nödvändig, eftersom ett nytt klagomålssystem,
som i högre grad utgår från patienternas behov, förutsätter att resurserna i systemet fördelas på ett annat sätt. I dag går över 60 procent
av IVO:s resurser för tillsyn av hälso- och sjukvården till handläggningen av klagomål medan endast 9 procent används för att på
eget initiativ granska verksamheter i hälso- och sjukvården.
Vi har i våra beräkningar visat att en begränsad utredningsskyldighet för IVO frigör cirka 75 miljoner kronor. Delar av dessa
medel menar vi ska användas för att förstärka patientnämnderna, så
att de kan hjälpa patienterna att få svar från vårdgivaren och så att
analyser av brister och risker ur ett patientperspektiv kan göras. Vi
anser emellertid att merparten av resurserna ska vara kvar på IVO i
syfte att ge utrymme för en patientcentrerad tillsyn. Våra beräkningar
visar att den föreslagna förändringen ger utrymme för exempelvis
813 fler inspektioner per år samtidigt som patientnämnderna förstärks. Detta ska jämföras med knappt 300 inspektioner som genomfördes år 2014.
Den begränsade utredningsskyldigheten innebär att IVO ska ha
skyldighet att pröva klagomål först när vissa förutsättningar är
uppfyllda. Den första är att vårdgivaren ska ha givits möjlighet att
besvara klagomålet. Den andra är att klagomålet är av en viss allvarlighetsgrad. IVO ska vara skyldig att utreda ärenden där patienten i
samband med hälso- och sjukvård har fått en sjukdom eller skada
som är bestående och inte ringa, eller har lett till ett väsentligt ökat
vårdbehov eller att patienten avlidit. Klagomål från patienter som är
föremål för viss tvångsvård ska alltid utredas om de inte är uppenbart obefogade eller rör beslut som kan överklagas till domstol. Utredningsskyldigheten omfattar även händelser i vården som påverkat
eller hotat patientens självbestämmande, integritet eller rättsliga ställning. IVO får avstå från att utreda klagomål om händelsen ligger
mer än två år tillbaka i tiden.
Patientcentrerad vård
Utredningen anser att författningsändringar inte kommer att vara
tillräckliga för att skapa ett ändamålsenligt klagomålssystem som
tillgodoser patienternas behov. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys undersökningar har visat att många författningar, som i vissa
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fall gällt i mer än 30 år, inte följs fullt ut av vården. En tolkning av
detta är att lagstiftning har sina begräsningar som metod för att
skapa förändring i hälso- och sjukvården. Vi menar därför att en
ändamålsenlig klagomålshantering även förutsätter att vårdens kultur
och arbetssätt utvecklas mot en patientcentrerad vård. De attityder
som krävs när en patient eller närstående klagar måste utgå från
patientens upplevelse av en händelse för att vårdgivaren ska kunna
bemöta klagomålet på ett adekvat sätt. Vidare måste synpunkter
och klagomål i större utsträckning användas som en kunskapskälla
och drivkraft för verksamhetsutveckling.
Utredningen har i betänkandet valt att använda begreppet patientcentrerad vård men anser dock att en utveckling mot både en
patientcentrerad- och en personcentrerad hälso- och sjukvård skapar
förutsättningar för en ändamålsenlig klagomålshantering. För att
åstadkomma en sådan utveckling krävs förändringar på systemnivå.
Enligt vår uppfattning handlar detta om
– styrning,
– ledarskap,
– utrymmet för att använda professionell kunskap, samt
– patientinvolvering.
Vi anser därför att varje sjukvårdshuvudman och vårdgivare bör
utveckla sin verksamhet mot en mer patientcentrerad hälso- och sjukvård med fokus på ovanstående områden. Om regeringen avser att
stimulera utvecklingen mot en patientcentrerad vård bör inriktningen
koncentreras på dessa områden.
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Författningsförslag

1.1

Förslag till
lag om stöd vid klagomål mot hälsooch sjukvården

Härigenom föreskrivs följande.
1 § I varje landsting och kommun ska det finnas en eller flera
patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter inom
1. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763) som bedrivs av landsting eller kommun, eller enligt avtal med landsting eller kommun, samt
2. den tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs eller
helt eller delvis finansieras av landsting.
För patientnämnder gäller vad som är föreskrivet i kommunallagen (1991:900).
Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen
(2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.
2 § Patientnämndernas huvudsakliga uppgift är att hjälpa enskilda
patienter att framföra klagomål och att få svar av vårdgivaren i enlighet med 3 kap. 8 b § patientsäkerhetslagen (2010:659).
Patientnämnderna ska även
1. tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information
patienterna behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälsooch sjukvården och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet,
2. främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal,
3. rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter, samt
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4. informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och
andra berörda om sin verksamhet.
3 § Patientnämnderna ska kommunicera med patienten på det sätt
som är lämpligt med hänsyn till frågans eller klagomålets art och den
enskildes förmåga att tillgodogöra sig information.
Om patienten är ett barn ska barnets bästa särskilt beaktas.
4 § Patientnämnderna ska bidra till patientcentrering och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter och uppmärksamma landstinget eller
kommunen på riskområden och hinder för en säker och patientcentrerad vård.
5 § Landstingen och kommunerna ska organisera patientnämnderna så att de kan utföra sina uppgifter självständigt.
6 § Landstingen och kommunerna ska organisera sin verksamhet så
att slutsatser av de analyser som patientnämnderna gör i enlighet med
4 § tas om hand och bidrar till hälso- och sjukvårdens utveckling.
Bestämmelsen gäller även om kommunen med stöd av 7 § överlåtit skyldigheten enligt 1 § till landstinget.
7 § En kommun som ingår i ett landsting får överlåta skyldigheten
enligt 1 § till landstinget, om kommunen och landstinget har kommit
överens om detta. Kommunen får lämna sådant ekonomiskt bidrag
till landstinget som motiveras av överenskommelsen.
8 § Patientnämnderna ska göra Inspektionen för vård och omsorg
uppmärksam på förhållanden som omfattas av myndighetens tillsyn.
Patientnämnderna ska samverka med Inspektionen för vård och
omsorg så att myndigheten kan fullgöra sina skyldigheter enligt
7 kap. 6 § patientsäkerhetslagen (2010:659).
Patientnämnderna ska senast den sista februari varje år till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen lämna en redogörelse
över patientnämndsverksamheten samt den analys som gjorts i enlighet med 4 § under föregående år.
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9 § Föreskrifter om stödpersoner vid psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång finns i lagen (1991:1128)
om psykiatrisk tvångsvård och i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Föreskrifter om stödpersoner finns även i smittskyddslagen (2004:168).
Denna lag träder kraft den 1 juli 2017, då lagen (1998:1656) om
patientnämndsverksamhet m.m. ska upphöra att gälla.
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Förslag till
lag om ändring i patientsäkerhetslagen
(2010:659)

Härigenom föreskrivs i fråga om patientsäkerhetslagen (2010:659)
dels att 3 kap. 8 § och 7 kap. 6, 11–13, 15, 16, 18 och 21 §§ ska ha
följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 3 kap. 8 d och 8 e §§
och 7 kap. 4 a §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
8 §1
Vårdgivaren ska snarast informera en patient som har drabbats
av en vårdskada om
1. att det inträffat en händelse som har medfört en vårdskada,
2. vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen,
3. vårdgivarens skyldighet att
hantera klagomål och synpunkter,
4. patientnämndernas uppgift
att hjälpa patienten att framföra
klagomål och att få svar av vårdgivaren enligt 2 § första stycket
lagen (20xx:xxxx) om stöd vid
klagomål mot hälso- och sjukvården,
3. möjligheten att anmäla
5. möjligheten att anmäla
klagomål till Inspektionen för klagomål till Inspektionen för
vård och omsorg enligt 7 kap. vård och omsorg enligt 7 kap.
10 §,
10 §, samt
4. möjligheten att begära er6. möjligheten att begära ersättning enligt patientskade- sättning enligt patientskadelagen (1996:799) eller från läke- lagen (1996:799) eller från läkemedelsförsäkringen, samt
medelsförsäkringen.
5. patientnämndernas verksamhet.
1

Senaste lydelse 2012:957.
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Informationen ska lämnas till en närstående till patienten, om
patienten begär det eller inte själv kan ta del av informationen.
Uppgift om den information som har lämnats ska antecknas i
patientjournalen.
8d§
Om klagomål från patienter
framförs genom patientnämnden,
är vårdgivaren skyldig att bistå
nämnden i den utsträckning som
behövs för att nämnden ska kunna
fullgöra sitt uppdrag enligt 2 § första
stycket lagen om (20xx:xxxx)stöd
vid klagomål mot hälso- och sjukvården.
8e§
Om klagomålet bör hanteras
av annan vårdgivare än den som
mottagit klagomålet, bör mottagaren skyndsamt överlämna handlingarna till rätt instans för den
fortsatta hanteringen.
7 kap.
4a§
Inspektionen för vård och omsorg ska inom ramen för sin tillsyn höra patienter och närstående
om de förhållanden som tillsynen
rör, om detta inte är olämpligt
eller obehövligt.
6 §2
Inspektionen för vård och
Inspektionen för vård och
omsorg ska systematiskt till- omsorg ska säkerställa att patientvarata information som patient- erfarenheter fortlöpande används
nämnder lämnar enligt 4 § lagen som underlag för beslut om till2

Senaste lydelse 2012:957.
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(1998:1656) om patientnämnds- synens inriktning.
verksamhet m.m.
Inspektionen ska fortlöpande
samverka med patientnämnderna
samt systematiskt tillvarata information som patientnämnder lämnar enligt 8 § lagen (20xx:xxx)
om stöd vid klagomål mot hälsooch sjukvården.
11 §3
Inspektionen för vård och
omsorg ska göra den utredning
som behövs för att kunna pröva
klagomålet. Myndigheten får utreda och pröva omständigheter
som inte har åberopats i anmälan.

3

Senaste lydelse 2012:957.
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Inspektionen för vård och
omsorg ska, om berörd vårdgivare fått möjlighet att fullgöra
sina skyldigheter enligt 3 kap.
8 b §, utreda klagomål som rör
1. kroppslig eller psykisk skada
eller sjukdom som uppkommit i
samband med hälso- och sjukvård
och som är bestående och inte
ringa eller har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit,
2. tvångsvård enligt lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård eller isolering
enligt smittskyddslagen (2004:168),
eller
3. händelser som påverkat eller
hotat patientens självbestämmande,
integritet eller rättsliga ställning.
Inspektionen för vård och omsorg får utreda klagomål även om
förutsättningarna i första stycket
inte är uppfyllda.
Klagomål enligt första stycket 2
behöver inte utredas om det är
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uppenbart att klagomålet är obefogat eller om det rör ett beslut
som går att överklaga med stöd av
någon av de i punkten angivna
lagarna.
Inspektionen för vård och omsorg får avstå från att utreda klagomål om händelsen ligger mer än
två år tillbaka i tiden.
12 §4
Inspektionen för vård och omOm berörd vårdgivare inte fått
sorg får avstå från att utreda ett möjlighet att fullgöra sina skyldigklagomål om
heter enligt 3 kap. 8 b §, får Inspek1. det är uppenbart att klago- tionen för vård och omsorg övermålet är obefogat, eller
lämna klagomålet till vårdgivaren
2. klagomålet saknar direkt be- eller berörd patientnämnd.
tydelse för patientsäkerheten och
det saknas skäl att överväga åtalsanmälan enligt 23 eller 29 §.
Inspektionen för vård och
omsorg ska inte utreda händelser
som ligger mer än två år tillbaka i
tiden, om det inte finns särskilda
skäl.
13 §5
Om ett klagomål avser brister
Inspektionen för vård och omi kontakten mellan en patient och sorg ska göra den utredning som
hälso- och sjukvårdspersonalen behövs för att kunna pröva klagoeller något annat liknande för- målet. Myndigheten får utreda och
hållande inom verksamhet som pröva omständigheter som inte har
avses i 1 § lagen (1998:1656) om åberopats i anmälan.
patientnämndsverksamhet m.m.,
får Inspektionen för vård och omsorg överlämna klagomålet till
4
5

Senaste lydelse 2012:957.
Senaste lydelse 2012:957.
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berörd patientnämnd för åtgärd.
Det gäller dock endast om förutsättningarna i 12 § för att inte utreda klagomålet är uppfyllda.
15 §6
Inspektionen för vård och
Om Inspektionen för vård
omsorg ska snarast överlämna och omsorg inleder en utredning
anmälan och, i förekommande av ett klagomål ska myndigheten
fall, de handlingar som bifogats snarast överlämna anmälan och,
anmälan till den vårdgivare eller i förekommande fall, de handhälso- och sjukvårdspersonal som lingar som bifogats anmälan till
klagomålet riktas mot eller kan den vårdgivare eller hälso- och
anses vara riktat mot.
sjukvårdspersonal som klagoFörsta stycket gäller inte om målet riktas mot eller kan anses
Inspektionen för vård och omsorg vara riktat mot.
avgör ärendet med stöd av 12 §.
16 §7
Den som klagomålet avser, patienten och, om patienten inte själv
har kunnat anmäla saken, en närstående till honom eller henne, har
rätt att ta del av det som har tillförts ärendet och ska, innan ärendet
avgörs, ges möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på det som
har tillförts ärendet.
Om klagomålet avser hälso- och sjukvårdspersonal ska berörd
vårdgivare höras i ärendet, om det inte är uppenbart obehövligt.
Underrättelseskyldigheten
Underrättelseskyldigheten
gäller inte om Inspektionen för gäller enbart om Inspektionen
vård och omsorg avgör ärendet för vård och omsorg inlett en
med stöd av 12 §.
utredning av klagomålet.
Rätten att ta del av uppgifter och underrättelseskyldigheten gäller
med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).

6
7

Senaste lydelse 2012:957.
Senaste lydelse 2012:957.
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18 §8
Inspektionen för vård och omsorg ska avgöra ärenden om klagomål enligt denna lag genom beslut.
Inspektionen för vård och
Om ett klagomål har utretts
omsorg får i ett sådant beslut ut- ska Inspektionen för vård och
tala sig om huruvida en åtgärd omsorg i beslutet uttala sig om
eller underlåtenhet av vårdgivare huruvida en åtgärd eller undereller hälso- och sjukvårdsperso- låtenhet av vårdgivare eller hälsonal strider mot lag eller annan och sjukvårdspersonal strider mot
föreskrift eller är olämplig med lag eller annan föreskrift eller är
hänsyn till patientsäkerheten. olämplig med hänsyn till patientOm uttalandet förenas med kritik, säkerheten. Om Inspektionen för
ska berörd vårdgivare och hälso- vård och omsorg avser att uttala
och sjukvårdspersonal som kriti- att en åtgärd eller en underlåtenseras ha beretts tillfälle att yttra het strider mot lag eller annan
sig över ett förslag till beslut föreskrift eller är olämplig med
innan ärendet avgörs.
hänsyn till patientsäkerheten, ska
berörd vårdgivare och hälsooch sjukvårdspersonal ges tillfälle att yttra sig över ett förslag
till beslut innan ärendet avgörs.
Inspektionen för vård och omsorgs beslut ska vara skriftligt samt
innehålla de skäl som ligger till grund för beslutet. Beslutet ska
sändas till anmälaren, den som klagomålet avser samt berörd vårdgivare.

8

Föreslagen lydelse SOU 2015:14.
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Föreslagen lydelse
21 §9

Inspektionen för vård och
omsorg, eller den som inspektionen förordnar, har rätt att
inspektera verksamhet som står
under tillsyn enligt detta kapitel
och hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning. Den som
utför inspektionen har rätt att få
tillträde till lokaler eller andra
utrymmen som används för verksamheten, dock inte bostäder.
Den som utför inspektionen har
rätt att tillfälligt omhänderta
handlingar, prover och annat
material som rör verksamheten.
Den vars verksamhet eller yrkesutövning inspekteras är skyldig
att lämna den hjälp som behövs
vid inspektionen.

Inspektionen för vård och
omsorg, eller den som inspektionen förordnar, har rätt att
inspektera verksamhet som står
under tillsyn enligt detta kapitel
och hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning. En inspektion kan vara anmäld eller oanmäld. Den som utför inspektionen har rätt att få tillträde till
lokaler eller andra utrymmen
som används för verksamheten,
dock inte bostäder. Den som
utför inspektionen har rätt att
tillfälligt omhänderta handlingar,
prover och annat material som
rör verksamheten. Den vars verksamhet eller yrkesutövning inspekteras är skyldig att lämna
den hjälp som behövs vid inspektionen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. För ärenden som anhängiggjorts hos Inspektionen för vård
och omsorg före den 1 juli 2017 gäller 7 kap. 11–13, 15, 16 och
18 §§ i den äldre lydelsen.

9

Senaste lydelser 2012:957.
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1.3

Författningsförslag

Förslag till
lag om ändring i patientlagen (2014:821)

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 1 och 2 §§ patientlagen
(2014:821) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 kap.
1 §10
Patientnämnderna ska enligt
Patientnämnderna ska enligt
lagen (1998:1656) om patient- lagen (20xx:xxxx)om stöd vid
nämndsverksamhet m.m.
klagomål mot hälso- och sjuk1. tillhandahålla eller hjälpa vården
patienter att få den information
1. hjälpa enskilda patienter
patienterna behöver för att kunna och deras närstående att framföra
ta till vara sina intressen,
klagomål och att få svar av vård2. främja kontakterna mellan givaren i enlighet med 3 kap. 8 b §
patienter och vårdpersonal, och
patientsäkerhetslagen (2010:659),
3. hjälpa patienter att vända
2. tillhandahålla eller hjälpa
sig till rätt myndighet.
patienter att få den information
patienterna behöver för att kunna
ta till vara sina intressen i hälsooch sjukvården och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, och
3. främja kontakterna mellan
patienter och vårdpersonal.
2 §11
En patient som har drabbats av en vårdskada ska snarast informeras om
1. att det har inträffat en händelse som medfört en vårdskada,
2. vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen,

10
11

Senaste lydelse 2014:821.
Senaste lydelse 2014:821.
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3. möjligheten att anmäla
klagomål till Inspektionen för
vård och omsorg,
4. möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen
(1996:799) eller från läkemedelsförsäkringen, samt
5. patientnämndernas
verksamhet.
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3. vårdgivarens skyldighet att
hantera klagomål och synpunkter,
4. patientnämndernas uppgift
att hjälpa patienten att framföra
klagomål och att få svar av vårdgivaren,
5. möjligheten att anmäla
klagomål till Inspektionen för
vård och omsorg, samt
6. möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen
(1996:799) eller från läkemedelsförsäkringen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
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1.4

Författningsförslag

Förslag till
lag om ändring i offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400)

Härigenom föreskrivs att 25 kap. 4 § och 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

25 kap.
4 §12
Sekretess gäller i ärenden hos
Sekretess gäller i ärenden hos
en nämnd med uppgift att be- en patientnämnd enligt lagen
driva patientnämndsverksamhet (20xx:xxx) om stöd vid klagomål
enligt lagen (1998:1656) om mot hälso- och sjukvården för
patientnämndsverksamhet för upp- uppgift om en enskilds hälsotillgift om en enskilds hälsotillstånd stånd eller andra personliga föreller andra personliga förhållan- hållanden, om det inte står klart
den, om det inte står klart att att uppgiften kan röjas utan att
uppgiften kan röjas utan att den den enskilde eller någon närståenskilde eller någon närstående ende till denne lider men.
till denne lider men.
Första stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 § eller
26 kap. 6 §.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.
26 kap.
1 §13
Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds
personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan
röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider
men.
Med socialtjänst förstås i denna lag
1. verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst,

12
13

Senaste lydelse 2009:400.
Senaste lydelse 2011:1113.
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2. verksamhet enligt den särskilda lagstiftningen om vård av unga
och av missbrukare utan samtycke, och
3. verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av socialnämnd
eller av Statens institutionsstyrelse.
Till socialtjänst räknas också
1. verksamhet hos annan myndighet som innefattar omprövning
av socialnämnds beslut eller särskild tillsyn över nämndens verksamhet, och
2. verksamhet hos kommunal invandrarbyrå.
Med socialtjänst jämställs
1. ärenden om bistånd åt asylsökande och andra utlänningar,
2. ärenden om tillstånd till
2. ärenden om tillstånd till
parkering för rörelsehindrade,
parkering för rörelsehindrade, och
3. ärenden om allmän omvårdnad hos nämnd med uppgift att
bedriva patientnämndsverksamhet, och
4. verksamhet enligt lagstift3. verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till ningen om stöd och service till
vissa funktionshindrade.
vissa funktionshindrade.
Sekretessen gäller inte om annat följer av 5, 6 eller 7 §.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
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1.5

Författningsförslag

Förslag till
lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 20 § smittskyddslagen (2004:168)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 kap.
20 §14
Stödpersonen utses av en
Stödpersonen utses av en
sådan nämnd som avses i lagen patientnämnd
enligt
lagen
(1998:1656) om patientnämnds- (20xx:xxx) om stöd vid klagomål
verksamhet m.m.
mot hälso- och sjukvården.
Vid en nämnds handläggning av ärenden om stödpersoner gäller,
utöver vad som i övrigt föreskrivs, följande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223), nämligen
– 14 § om muntlig handläggning,
– 15 § om anteckning av uppgifter,
– 16 och 17 §§ om parters rätt att få ta del av uppgifter,
– 20 § om motivering av beslut,
– 21 § om underrättelse om beslut,
– 26 § om rättelse av skrivfel och liknande, och
– 27 § om omprövning av beslut.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

14

Senaste lydelse 2004:168.
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Förslag till
lag om ändring i lag (2003:192) om gemensam
nämnd inom vård- och omsorgsområdet

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (2003:192) om gemensam
nämnd inom vård- och omsorgsområdet ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §15
Ett landsting och en eller flera kommuner som ingår i landstinget
får genom samverkan i en gemensam nämnd gemensamt fullgöra
1. landstingets uppgifter
– enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
– enligt tandvårdslagen (1985:125),
– enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
– enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
– enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
– enligt lagen (1998:1656) om
– enligt lagen (20xx:xxx) om
patientnämndsverksamhet m.m.,
stöd vid klagomål mot hälso- och
sjukvården,
– enligt smittskyddslagen (2004:168), eller
– som i annat fall enligt lag
– som i annat fall enligt lag
skall handhas av en sådan nämnd ska handhas av en sådan nämnd
som avses i 10 § hälso- och sjuk- som avses i 10 § hälso- och sjukvårdslagen, och
vårdslagen, och
2. kommunens uppgifter
– enligt socialtjänstlagen (2001:453),
– enligt hälso- och sjukvårdslagen,
– enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
– enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga,
– enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

15

Senaste lydelse 2004:190.
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– enligt lagen (1998:1656) om
– enligt lagen (20xx:xxx) om
patientnämndsverksamhet m.m., stöd vid klagomål mot hälso- och
eller
sjukvården, eller
– som i annat fall enligt lag
– som i annat fall enligt lag
skall handhas av socialnämnd.
ska handhas av socialnämnd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård

Härigenom föreskrivs att 26 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

26 §16
Chefsöverläkaren ska se till att en patient som vårdas enligt denna
lag, så snart patientens tillstånd tillåter, genom en individuellt anpassad information upplyses om sin rätt att få en stödperson.
När rättspsykiatrisk vård i fall
När rättspsykiatrisk vård i fall
som avses i 1 § andra stycket 1 som avses i 1 § andra stycket 1
har påbörjats eller upphört, ska har påbörjats eller upphört, ska
chefsöverläkaren snarast under- chefsöverläkaren snarast underrätta vederbörande nämnd enligt rätta vederbörande patientnämnd
lagen (1998:1656) om patient- enligt lagen (20xx:xxx) om stöd vid
nämndsverksamhet m.m. om att klagomål mot hälso- och sjukvårså har skett. Nämnden ska i fall den om att så har skett. Patientsom avses i 4 § underrättas när nämnden ska i fall som avses i 4 §
patienten enligt 18 § första underrättas när patienten enligt
stycket 3 har överklagat ett be- 18 § första stycket 3 har överklaslut av chefsöverläkaren om att gat ett beslut av chefsöverläkaren
den rättspsykiatriska vården inte om att den rättspsykiatriska
ska upphöra, liksom när vården vården inte ska upphöra, liksom
efter överklagandet har upphört. när vården efter överklagandet
har upphört.
Föreskrifterna om stödperson i 30–31 a §§ lagen (1991:1128)
om psykiatrisk tvångsvård gäller i tillämpliga delar vid rättspsykiatrisk vård. Föreskriften i 30 § tredje stycket andra meningen nämnda
lag om rätt för stödpersonen att besöka patienten på vårdinrättningen gäller dock bara i den mån det inte möter hinder på grund

16

Senaste lydelse 2013:861.
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av inskränkningar i patientens rätt att ta emot besök som har beslutats med stöd av 8 § tredje stycket denna lag eller 6 kap. 1–3 §§
häkteslagen (2010:611).
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1991:1128)
om psykiatrisk tvångsvård

Härigenom föreskrivs att 30 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

30 §17
Chefsöverläkaren skall se till
Chefsöverläkaren ska se till
att en patient som vårdas enligt att en patient som vårdas enligt
denna lag, så snart patientens till- denna lag, så snart patientens tillstånd tillåter, genom en indivi- stånd tillåter, genom en individuellt anpassad information upp- duellt anpassad information upplyses om sin rätt att få en stöd- lyses om sin rätt att få en stödperson.
person.
När patienten begär det, skall
När patienten begär det, ska
en stödperson utses. En stöd- en stödperson utses. En stödperson kan utses också i annat person kan utses också i annat
fall, om patienten inte motsätter fall, om patienten inte motsätter
sig det.
sig det.
Stödpersonen skall bistå
Stödpersonen
ska
bistå
patienten i personliga frågor så patienten i personliga frågor så
länge denne ges tvångsvård en- länge denne ges tvångsvård enligt denna lag och, om patienten ligt denna lag och, om patienten
och stödpersonen samtycker till och stödpersonen samtycker till
det, även under fyra veckor efter det, även under fyra veckor efter
det att tvångsvården har upp- det att tvångsvården har upphört. Stödpersonen har rätt att hört. Stödpersonen har rätt att
besöka patienten på vårdinrätt- besöka patienten på vårdinrättningen. Han får inte obehörigen ningen. Han får inte obehörigen
röja eller utnyttja vad han under röja eller utnyttja vad han under
uppdraget har fått veta om uppdraget har fått veta om
patientens hälsotillstånd eller patientens hälsotillstånd eller
personliga förhållanden i övrigt. personliga förhållanden i övrigt.
17

Senaste lydelse 2000:353.
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Stödpersonen utses av en såStödpersonen utses av en
dan nämnd som avses i lagen patientnämnd
enligt
lagen
(1998:1656) om patientnämnds- (20xx:xxx) om stöd vid klagomål
verksamhet m.m.
mot hälso- och sjukvården.
Vid en nämnds handläggning av ärenden om stödpersoner gäller,
utöver vad som i övrigt föreskrivs, följande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223), nämligen
– 14 § om muntlig handläggning,
– 15 § om anteckning av uppgifter,
– 16 och 17 §§ om parters rätt att få del av uppgifter,
– 20 § om motivering av beslut,
– 21 § om underrättelse om beslut,
– 26 § om rättelse av skrivfel och liknande, och
– 27 § om omprövning av beslut.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
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Utredningens arbete

2.1

Uppdraget

Regeringen beslutade den 12 juni 2014 att tillsätta en särskild utredare som ska se över den nuvarande hanteringen av klagomål mot
hälso- och sjukvården och dess personal samt föreslå hur hanteringen
kan bli enklare, mer ändamålsenlig och effektivare (dir. 2014:88).
Syftet med uppdraget är att föreslå ett system för klagomålshantering som i högre grad kan ge patienter svar på frågor om vad som
inträffat i hälso- och sjukvården och som på ett bättre sätt tillvaratar patienters synpunkter.
I uppdraget ingår att se över hur ansvarsfördelningen mellan de
olika aktörer som hanterar klagomål mot hälso- och sjukvården kan
förtydligas och samverkan mellan dem utvecklas. Utredaren ska
speciellt undersöka om det genom förtydligande av gällande bestämmelser går att skapa bättre förutsättningar för en mer effektiv och
patientsäker klagomålshantering hos vårdgivarna. Vidare ska utredaren undersöka vilket ansvar patientnämnderna bör ha för att i större
utsträckning kunna stödja patienterna i klagomålshanteringen.
I utredarens uppdrag ingår även att analysera om en nationell
funktion med uppgift att vägleda patienter och fördela klagomålsärenden till rätt instans kan bidra till en mer ändamålsenlig klagomålshantering. Utredaren ska också föreslå ett system för återföring
av information från klagomål och synpunkter till vårdgivarna samt
föreslå hur patienters erfarenheter, kunskaper och perspektiv kan
tas tillvara inom ramen för tillsynen.
Utredaren ska undersöka på vilket sätt förfarandereglerna för
klagomål i 7 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) kan förenklas.
Utredaren ska vidare utreda vem som ska kunna anmäla klagomål till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt utreda om bestämmelserna om vilka ärenden myndigheten inte behöver utreda bör
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förtydligas ytterligare. Utredaren ska även undersöka om och i så
fall under vilka förutsättningar IVO ska kunna överlämna ärenden
till vårdgivaren respektive patientnämnderna.

2.2

Delbetänkandet

Klagomålsutredningen överlämnade den 2 mars 2015 sitt delbetänkande SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad: ett ändamålsenligt
klagomålssystem i hälso- och sjukvården till statsrådet Gabriel
Wikström.
I delbetänkandet presenterade vi våra resonemang om hur ett
framtida klagomålssystem bör vara utformat. Vi anser att patienten
i första hand ska vända sig till vårdgivaren eller patientnämnden,
som utgör första linjen för klagomålshanteringen. Vårdgivaren ansvarar för att svara på patientens frågor och patientnämnden ska
stödja patienten i att få svar.
IVO:s roll i det nya klagomålssystemet blir att göra en oberoende prövning av om vårdgivaren eller hälso- och sjukvårdspersonalen
följt gällande föreskrifter inklusive vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi föreslår att IVO ska ha en skyldighet att pröva klagomål först
när vissa förutsättningar är uppfyllda. Den första är att vårdgivaren
ska ha givits möjlighet att besvarat klagomålet. Den andra är att
klagomålet ska vara av viss allvarlighetsgrad. Detta betyder att IVO:s
skyldighet att utreda klagomål begränsas, vilket frigör resurser som
möjliggör att IVO kan bedriva en patientcentrerad tillsyn.
I det klagomålssystem vi vill ska utvecklas, samverkar aktörerna
kring analys och återkoppling så att vården lär sig av patienternas
erfarenheter.
Utredningen lämnade flera förslag i delbetänkandet. De huvudsakliga förslagen var att det i patientsäkerhetslagen bör införas en
bestämmelse som anger att vårdgivaren är skyldig att ta emot klagomål mot och synpunkter på den egna verksamheten. I patientsäkerhetslagen och patientlagen (2014:821) bör införas bestämmelser som
anger att patienten av vårdgivaren ska få en förklaring av vad som
hänt och varför det inträffat, och i förekommande fall, en beskrivning av vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen, och en möjlighet att lämna
synpunkter på förbättringar.
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Utredningen lämnade därutöver förslag om ändrade bestämmelser i patientsäkerhetslagen som gällde IVO:s förfaranderegler.

2.3

Arbetet med slutbetänkandet

Som beskrivits ovan redovisade utredningen redan i delbetänkandet
sin bedömning av hur ett ändamålsenligt klagomålssystem bör vara
utformat. Inom ramen för arbetet med slutbetänkandet har vi därför
haft möjlighet att pröva dessa bedömningar i dialog med klagomålssystemets aktörer. Bedömningarna i delbetänkandet byggde främst
på underlag om vilka behov patienterna har i klagomålssystemet.
Underlaget baserades på de patienterfarenheter som framkommit
genom fokusgrupper, forskning och dialog med patient-, närstående- och brukarorganisationer.
Utredningen har genomfört två seminarier tillsammans med
patientnämnderna i norra respektive södra delen av landet för att
diskutera utredningens bedömningar kring nämndernas uppdrag.
Vi har även deltagit på en regionkonferens för patientnämnderna i
mellersta delen av landet, på en presidiekonferens för de politiska
nämnderna i södra Sverige samt på en konferens för tjänstemän vid
samtliga patientnämnder. Det innebär att vi har träffat en majoritet
av landets patientnämnder och diskuterat hur nämndernas uppdrag
bör utvecklas. Vi har även granskat ett 40-tal protokoll från patientnämndernas sammanträden under år 2014 och 2015. Vidare har en
enkät skickats ut till samtliga patientnämnder i syfte att samla in
information kring nämndernas arbetssätt, registreringsrutiner, organisatoriska placering samt kostnader.
Utredningen har granskat ett hundratal beslut som IVO fattat i
klagomålsärenden under år 2015. Vi har i sammanträden med IVO
diskuterat kriterierna för myndighetens utredningsskyldighet samt
en mer patientcentrerad tillsyn. IVO har i samarbete med utredningen även genomfört en undersökning för att få en övergripande
bild av hur stor andel av klagomålen som skulle utredas med de kriterier som utredningen föreslår för IVO:s utredningsskyldighet. I
undersökningen har IVO granskat 150 slumpmässigt utvalda klagomål som utretts vid tre olika avdelningar på myndigheten, och där
ett beslut har fattats under första tertialet 2015.
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Utredningen har tillsammans med Vårdförbundet och Läkarförbundet anordnat ett seminarium i syfte att diskutera hinder och
möjligheter för att hälso- och sjukvården i större utsträckning ska
kunna lära sig av patienters erfarenheter. På seminariet deltog fackliga företrädare, sjuksköterskor från landsting och kommun, barnmorskor, läkare, patientvägledare och verksamhetschefer.
För att ta del av erfarenheter kring hur patienters delaktighet i
hälso- och sjukvården kan utvecklas, och patienters och närståendes
erfarenheter användas i verksamhetsutveckling, har utredningen träffat
representanter från landsting, från Experio Lab, som är ett nationellt
center för patientnära innovation, och från tjänstedesignföretaget
Transformator Design. Utredningen har även haft en dialog med
några av de patienter som deltog i de fokusgrupper som utredningen
arrangerade inför delbetänkandet för att inhämta deras synpunkter
kring utredningens förslag.
Vidare har vi genom en enkät samlat in information om i vilken
utsträckning studenterna på läkar- och sjuksköterskeprogrammen
får kunskap i patientcentrering, kommunikation, klagomålshantering samt hur patienters erfarenheter kan användas i vårdens förbättringsarbete.
Utredningen har även informerat sig om klagomålshanteringen i
Danmark, Norge, Finland och Storbritannien samt i London besökt
myndigheter och organisationer i det engelska klagomålssystemet.
Vi har även haft kontakter med myndigheter och företag i ett
antal andra branscher för att undersöka hur deras klagomålshantering fungerar och vilka lärdomar som kan dras. Denna granskning
har dock gett ett begränsade resultat för utredningens arbete och
redovisas därför inte.
Utredningen har även tagit del av rapporter och forskning kring
klagomål i svensk hälso- och sjukvård och dess hantering.
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2.4

Utredningens arbete

Slutbetänkandets innehåll

I slutbetänkandet redogör utredningen inledningsvis för de författningsförslag som läggs fram och i kapitel 2 beskrivs uppdraget och
vårt arbetssätt.
Kapitel 3, 4 och 5 utgör bakgrundskapitel och innehåller en fördjupad redogörelse av klagomålens innehåll, iakttagelser från klagomålshanteringen i andra länder samt en beskrivning av brister i
dagens klagomålssystem.
I kapitel 6 presenterar vi det klagomålssystem som vi tycker bör
införas samt de åtgärder som krävs för att skapa det nya systemet.
I kapitel 7 redogörs för förslag som ska stärka patientens ställning i klagomålssystemet och säkerställa att patienten får svar på
sina frågor från vårdgivaren. Bland annat lämnas förslag till ett förtydligat och förstärkt uppdrag för patientnämnderna som regleras i
en ny lag.
I kapitel 8 lämnar vi förslag som syftar till att göra tillsynen mer
patientcentrerad, exempelvis att patienter ska höras vid inspektioner.
Vi redogör också för vad som ska omfattas av IVO:s utredningsskyldighet.
I kapitel 9 för vi ett resonemang kring behovet av en patientcentrerad vård, som vi anser är en förutsättning för att kunna uppnå
ett ändamålsenligt klagomålssystem. Vi redogör för bedömningar
om hur hälso- och sjukvården kan utvecklas till att bli mer patientcentrerad.
I kapitel 10 presenterar vi de konsekvenser som utredningens
förslag medför. Här återfinns exempelvis beräkningar som beskriver
den omfördelning av resurser som IVO:s begränsade utredningsskyldighet möjliggör.
Slutligen redovisas ikraftträdande och övergångsbestämmelser i
kapitel 11 och författningskommentarer i kapitel 12.
Författningsförslagen i slutbetänkandet föreslås träda i kraft den
1 juli 2017.
Utredningen har i slutbetänkandet valt att använda det personliga pronomenet vi för att beskriva sekretariatets slutsatser.
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Utredningen kommer i detta kapitel presentera en fördjupad beskrivning av de klagomål som framställs till patientnämnden och
IVO samt redogöra för studier relaterade till klagomålshantering i
hälso- och sjukvården. I avsnittet beskrivs även kvinnors och mäns
klagomål mot hälso- och sjukvården.
Det finns ingen samlad statistik över klagomål som patienter framfört direkt till hälso- och sjukvården, men man kan anta att dessa
borde vara fler än de klagomål som framställs till IVO och patientnämnderna. Detta bekräftas av enkätstudier från Myndigheten för
vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys), som visar att det är vanligare
att patienter vänder sig till vårdgivaren med sitt klagomål än till
patientnämnden eller IVO.1

3.1

Kommunikationsbrister bakomliggande orsak
till många klagomål hos patientnämnder

IVO:s sammanställning av klagomål som inkommit till patientnämnderna under verksamhetsåret 2014 visar att antalet klagomål
till patientnämnderna fortsätter att öka.2 Under år 2014 inkom
32 735 klagomål, vilket är en ökning med fem procent jämfört med
föregående år. Om antalet klagomål relateras till antalet invånare
åskådliggörs en stor spridning mellan länen. Jönköpings län utmärker sig med 160 klagomål per 100 000 invånare, vilket är det lägsta
antalet, medan Gävleborg, Södermanland och Västmanland har
högst antal klagomål – 500 klagomål per 100 000 invånare. Dessa
skillnader kan delvis bero på olikheter i arbetssätt, registrerings1

Myndigheten för vårdanalys (2015) Patientlagen i praktiken: en baslinjemätning, s. 151.
IVO (2015) Sammanställning av klagomål som inkommit till patientnämnderna under verksamhetsåret 2014, s 3.
2
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rutiner och resurstilldelning hos de olika nämnderna.3 Exempelvis
har Jönköpings län den lägsta bemanningen i landet räknat per antal
invånare per årsarbetskraft och patientnämnd. Utredningens enkät
till samtliga patientnämnder visar förhållandevis stora skillnader i vad
nämnderna definierar och registrerar som ett klagomålsärende.
Somatisk specialistsjukvård står för hälften av klagomålen till
patientnämnderna, primärvård för cirka en fjärdedel och psykiatrisk
vård för cirka en åttondel. IVO konstaterar i sammanställningen att
antalet klagomål inom dessa vårdområden i stort sett är proportionerliga i förhållande till de kostnader som respektive verksamhetsområde utgör för landstingen. Inom området tandvård inkom till
patientnämnderna ett betydligt mindre antal klagomål i jämförelse
med antalet patienter.4
Patientnämnderna tog under år 2014 emot 556 klagomål mot
den kommunala hälso- och sjukvården, vilket är en minskning med
16 procent gentemot tidigare år.5 Klagomål mot den kommunala
hälso- och sjukvården utgör endast två procent av patientnämndernas
totala antal klagomål. Patientnämnderna menar att kommuner brister
i att sprida information om patientnämnderna. En annan tänkbar
anledning till att få klagomål framställs mot kommunal hälso- och
sjukvård är beroendeställningen mellan vårdpersonal och patient på
exempelvis äldreboenden som kan bidra till att patienten eller den
närstående tvekar att framställa ett klagomål.6
Närmare hälften av alla klagomål rör den vård och behandling
som patienten fått. Inom området vård och behandling rör klagomålen i huvudsak delproblemen behandling, utredning och undersökning och resultat. Patientnämnderna har till IVO angett att kommunikationsbrister i vissa fall kan vara den underliggande orsaken
även till dessa klagomål. Klagomålen kan framföras på grund av att
patienten fått otillräcklig information eller inte förstått vad man kan
förvänta sig av ingreppet eller av behandlingen. Detta är speciellt
vanligt inom tandvården, där behandlingen är kopplad till höga kostnader, och inom somatisk specialistvård.7 En avhandling som studerat
klagomål från Patientnämnden i Stockholms läns landsting visar att
3

A.a. s. 3 f.
A.a. s. 5.
A.a.
6
A.a.
7
A.a. s. 9.
4
5
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en tredjedel av alla klagomål som kategoriserats som vård och behandling också innehöll klagomål om dåligt bemötande.8
Efter vård och behandling följer kommunikation, som utgör
19 procent av klagomålen. Patienter och närstående upplever att de
får bristande information och de känner sig inte delaktiga i vården.
Klagomål om bristande delaktighet återfinns särskilt inom kommunal
hälso- och sjukvård och psykiatrisk specialistsjukvård.9

3.2

Klagomål om vård och behandling hos IVO

Under år 2014 inkom 6 832 klagomål till IVO och myndigheten avgjorde 7 559 klagomålsärenden.10 Sedan år 2011 har antalet klagomål som inkommit till Socialstyrelsen och IVO legat på en nivå av
cirka 7 000 klagomål per år.11 Handläggningstiden för klagomålsärendena har ökat. Andel ärenden med en handläggningstid på
6 månader eller längre har ökat från 54 procent oktober 2014 till
57 procent oktober 2015.12 Andelen klagomålsärenden med en handläggningstid på minst 18 månader har ökat från 13 procent år 2013
till 24 procent år 2014. IVO anger att ökningen beror på att myndigheten nu avslutar de äldsta klagomålsärendena som följde med i
övergången från Socialstyrelsen.13 IVO:s utgående balans av ärenden har minskat, från 6 461 ärenden i oktober 2014 till 4 198 ärenden i oktober 2015.14
Relaterat till antalet invånare var antalet klagomål förhållandevis
jämnt fördelade mellan länen med undantag för Dalarna, Västmanland och Blekinge län. Dalarna och Västmanlands län ligger i topp
med flest antal anmälningar, 107 respektive 98 per 100 000 invånare.

8

Wessel, M. (2013) Negative experiences of encounters in healthcare, Diss., Karolinska Institutet.
9
IVO (2015) Sammanställning av klagomål som inkommit till patientnämnderna under verksamhetsåret 2014, s. 8 f.
10
IVO (2015) Tillsynsrapport 2014: de viktigaste iakttagelserna inom tillsyn och tillståndsprövning verksamhetsåret 2014, s. 40.
11
Riksrevisionen (2015:12) Patientsäkerhet: har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög
patientsäkerhet? s. 26. Före år 2013 hade Socialstyrelsen uppdraget att hantera enskildas klagomål mot hälso- och sjukvården.
12
Uppgift från IVO 2015-11-06.
13
Riksrevisionen (2015:12) Patientsäkerhet: har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög
patientsäkerhet? s. 81.
14
Uppgift från IVO 2015-11-06.
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Blekinge utmärker sig som det län där minst antal anmälningar görs,
39 per 100 000 invånare.15
Av de klagomål som inkommit till IVO under år 2014 rörde
24 procent en primärvårdsmottagning, 10 procent akutvårdsmottagning och 9 procent allmänpsykiatrin. Dessa vårdområden hade flest
antal klagomål. För många verksamhetstyper fick IVO endast ett
fåtal klagomål. Exempel på dessa är apoteksverksamhet, företagshälsovård och mödrahälsovård. Myndigheten fick även in en del
klagomål om estetisk kirurgi och komplikationer efter sådana operationer.16
Klagomålen rörde i huvudsak vård och behandling och diagnostisering. Anmälningarna handlade bland annat om komplikationer
som inträffat i samband med operationer samt om felaktig och försenad diagnos. Mindre vanliga, men återkommande områden i klagomålen, var bemötande, dokumentation, och informationsöverföring.17
Under år 2014 avslutades nästan 40 procent av ärendena utan
utredning. I en femtedel av alla beslutade klagomålsärenden fann
IVO att vårdgivarens eller hälso- och sjukvårdspersonalens agerande
stridit mot lag och annan föreskrift eller varit olämpligt med hänsyn till patientsäkerheten. IVO har därmed riktat kritik.18 I de ärenden där myndigheten riktat kritik handlade det ofta om att vård och
behandling varit felaktig eller fördröjd eller att läkaren ordinerat
olämpligt läkemedel. En stor del av klagomålen handlade också om
felaktiga, uteblivna eller försenade diagnoser. IVO kritiserade också
vårdgivare för att de inte följt bestämmelser för journalföring. Andra
vanliga orsaker till kritik mot vårdgivaren är dålig kommunikation
av olika slag. Exempelvis var informationsöverföringen ofta bristfällig, dels mellan patient och vårdgivare, dels mellan vårdpersonal
och mellan vårdenheter. Detta har lett till att patienter inte känt sig
delaktiga i sin vård och behandling, att samordningen för patienter
inte har fungerat samt att diagnostisering och vård och behandling
har fördröjts. IVO riktade även kritik till vårdgivare på grund av

15

IVO (2015) Tillsynsrapport 2014: de viktigaste iakttagelserna inom tillsyn och tillståndsprövning verksamhetsåret 2014, s. 40 f.
16
A.a. s. 42.
17
A.a.
18
A.a. s. 40.
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brister vid överföringen av patienter mellan olika vårdgivare samt
oklara ansvarsförhållanden mellan olika vårdnivåer.19

3.3

Missnöje med klagomålshanteringen

Vårdanalys enkätundersökning som besvarats av cirka 13 000 svenskar
visade att var fjärde respondent, 24 procent, det senaste året har
velat framföra synpunkter eller klagomål mot vården. Bland de som
angett att de är svårt sjuka hade 40 procent velat framföra klagomål.
En klart större andel yngre än äldre uppgav att de för egen räkning
har velat framföra klagomål eller synpunkter, 22 respektive 13 procent. Cirka 60 procent av de som velat framföra synpunkter eller
klagomål har avstått från att göra detta. Yngre patienter angav i lägre
utsträckning än äldre att de framfört sina klagomål. 66 procent av de
yngre framförde inte klagomålet, att jämföra med 51 procent i
gruppen äldre.20
Flertalet av de patienter som framför klagomål har synpunkter
på vårdens tillgänglighet. Bland svårt sjuka patienter är även fördröjd diagnos eller behandling vanliga orsaker till klagomål. Svårt
sjuka angav oftare svarsalternativen bristande respekt för integritet,
bristande eller felaktig diagnos och bristande kontinuitet och samordning. Av de svårt sjuka var det också nästan dubbelt så vanligt att
ange vårdskada som alternativ. Dåligt bemötande uppgav 40 procent
av de yngre som skäl till att klaga, men bara 20 procent av de äldre.21
Av dem som framfört klagomål eller synpunkter hade de allra
flesta, 30 procent, vänt sig till personal eller chef på den enhet som
saken gällde. 7 procent av de som klagat hade vänt sig till patientnämnden och 2 procent till IVO.22
Resultaten från patientenkäten visar att de som klagat till olika
instanser endast till liten del är nöjda med den hjälp de fått. I den
största gruppen, de som vänt sig till personal eller chef på den enhet där misstaget skedde, var endast 46 procent helt eller delvis nöjda
med den hjälp de fått. Av de som vänt sig till patientnämnden var
50 procent helt eller delvis nöjda med den hjälp de fått och 37 pro19

A.a. s. 44.
Myndigheten för vårdanalys (2015) Patientlagen i praktiken: en baslinjemätning s. 146 ff.
21
A.a. s. 149 f.
22
A.a. s. 151.
20
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cent var helt eller delvis nöjda med klagomålshanteringen hos IVO.
Det fåtal patienter (17 stycken) som vänt sig till en patientorganisation var mest nöjda, 69 procent var helt eller delvis nöjda.23 Denna
statistik som beskriver nöjdhet med klagomålshanteringen bör dock
tolkas med viss försiktighet då det var få svarande i många av kategorierna.
Syftet med att framföra klagomål eller synpunkter var enligt
55 procent av patienterna i första hand att förebygga att fler råkar
ut för samma sak. Nästan lika många, 52 procent, uppgav att syftet
var att få en lösning på sitt problem. Cirka en tredjedel har velat få
svar på sina frågor och ungefär en femtedel ville ställa de ansvariga
till svars eller få en ursäkt för det som hänt.24
Utredningen har även tagit del av en forskningsstudie om negativa händelser relaterade till omvårdnadsbrister som anmälts till Hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd år 2009 och 2010. Studien visar att i
en tredjedel av de studerade anmälningarna påtalas brister i patientens och närståendes möjlighet till delaktighet. Bland anmälningarna
fanns fall där närstående har försökt att berätta om patientens tillstånd och möjliga risker, men där vårdpersonalen inte lyssnat. Studien
visade också att dåliga relationer och bristande kommunikation
mellan vårdpersonal och patient ledde till att patienten inte berättade
viktiga saker eller att sjuksköterskan inte uppfattade informationen.
Patienterna upplevde även att den bristande delaktigheten var
förolämpande och att man som patient blev reducerad till ett passivt
objekt av sjuksköterskan. Patienter i studien rapporterade även att
vårdskadan och händelserna som ledde till vårdskadan resulterat i
en mycket negativ känslomässig upplevelse för patienten. Forskarna
drar slutsatsen att många vårdskador hade gått att undvika om sjuksköterskan hade lyssnat på patienten eller den närstående.25

23

A.a. s. 153.
A.a. s. 152.
Andersson, Å., Frank, C., Willman, A.M.L., Sandman, P.-O. and Hansebo, G. (2015) Adverse
events in nursing: a retrospective study of reports of patient and relative experiences, International
Nursing Review.
24
25
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Kvinnor klagar mer än män

Utredningen redovisade i delbetänkandet att kvinnor klagar mer på
vården än män.26 Det finns även tecken på att kvinnor inom vissa
områden inte får vård av samma kvalitet eller har samma tillgänglighet till vård som män. Inom andra områden finns brister i mäns vård.
55 procent av klagomålen till patientnämnderna år 2014 framställdes av kvinnor och 37 procent av män. I 8 procent av ärendena saknades det uppgifter om kön. Den enskilt största gruppen klagande
är kvinnor i åldersgruppen 50–59 år.27 En rapport framtagen av
Stockholms läns landsting, där klagomålsstatistik justerats för skillnader i hälso- och sjukvårdskonsumtion mellan män och kvinnor,
visar att kvinnor framställer 17 procent fler klagomål än män.28
Hos IVO finns endast könsuppdelad statistik för klagomål utredda i sak. Uppgifterna registreras för berörd person men inte för
den som anmält händelsen. År 2014 utredde IVO 2 655 klagomål
som berörde kvinnor och 1 908 klagomål som berörde män. 64 klagomål berörde kategorin annat.29
Bland de patienter som uppgett att de velat lämna synpunkter
eller klagomål i Vårdanalys enkätstudie finns en märkbar skillnad
mellan könen: 28 procent av kvinnorna och 19 procent av männen
har velat göra detta.30
Vad kvinnors överrepresentation gällande klagomål beror på är
inte belagt. Det finns forskning som visar skillnader i vård och
behandling mellan män och kvinnor. Sveriges kommuner och landstings (SKL) rapport (O)jämställdhet i hälsa och vård visar exempelvis att gällande vårdtillgång finns flera könsskillnader som inte tycks
vara motiverade av medicinska skäl. Exempelvis har kvinnor längre
väntetid till operation av grå starr och har sämre syn när de väl blir
opererade, och inte heller samma tillgång som män till nyare och
dyrare läkemedel. Det finns också exempel där män har fått sämre
vårdtillgång, exempelvis får män färre höftproteser vid cervikala
26

SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad: ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och
sjukvården, s. 51 f.
27
IVO (2015) Sammanställning av klagomål som inkommit till patientnämnderna under verksamhetsåret 2014, s. 6.
28
Osika, I. (2006) Jämställda klagomål, Stockholms läns landsting.
29
Uppgift från IVO 2015-09-30. Kategorin annat innebär att uppgift saknas eller att ärendet
gäller flera personer.
30
Myndigheten för vårdanalys (2015) Patientlagen i praktiken: en baslinjemätning, s. 147.
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höftfrakturer31 samt områden där män i högre utsträckning än
kvinnor drabbas av kvalitetsbrister. Ett sådant område är depression,
där det påpekats att diagnoskriterierna utgått främst från kvinnors
symptom.32
Undersökningar visar även att kvinnor är mindre nöjda med sin
vård och sina kontakter med hälso- och sjukvården. Exempelvis så
klagar kvinnor mer än män på det bemötande de fått i vården, ett
mönster som bestått under en längre tid i anmälningar till Socialstyrelsen och IVO.33 Kvinnor rapporterar även mer än dubbelt så
ofta än män att de blivit kränkta inom vården. Stora undersökningar som Vårdbarometern och Nationell Patientenkät visar att
kvinnor och män i stor utsträckning är nöjda med vården, men att
män är nöjdare än kvinnor. Könsskillnaderna i nöjdhet är inte stora,
men de är genomgående och systematiska och återfinns i hela hälsooch sjukvården, även efter att man justerat för en mängd faktorer.34
Att kvinnor lika ofta eller oftare än män får bifall vid sina klagomål kan tyda på att reella kvalitets- och säkerhetsbrister för kvinnor ligger bakom kvinnliga patienters större antal anmälningar.
Forskning kring beviljade medel från patientförsäkringen visar att
kvinnors större andel klagomål kan kopplas till reella brister i patientsäkerhet för kvinnor.35 Statistik från Löf visar att fler kvinnor än
män (60 respektive 40 procent) anmälde en skada till Löf år 2014,
men andelen ersatta skador var näst intill densamma för båda könen,
38 respektive 39 procent.36
SKL:s rapport Skador i vården som beskriver resultatet av journalgranskningar av 38 000 vårdtillfällen på nationell nivå för åren 2013–
2014 visar att antalet vårdskador skiljer sig mellan könen. Andelen
vårdtillfällen med skador (både undvikbara och icke undvikbara
skador) var 13 procent för män och 11,9 procent för kvinnor. Andelen vårdtillfällen med undvikbara skador var 8,5 procent för män
och 7,7 procent för kvinnor. Skillnaden mellan kvinnor och män är
statistiskt säkerställd. Tidigare rapporter från SKL och Socialstyrelsen
har inte påvisat några könsskillnader.37
31

SKL (2014) (O)jämställdhet i hälsa och vård: reviderad upplaga, s. 7.
A.a. s. 8.
33
A.a. s. 88.
34
A.a. s. 7.
35
A.a. s. 88.
36
Socialstyrelsen (2015) Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet, s. 26 f.
37
SKL (2015) Skador i vården: skadeområden, undvikbarhet samt förändringar över tid, s. 8.
32
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En studie av klagomål som inkommit till Patientnämnden i
Sörmland visar att det finns ett tydligt könsmönster bland närstående som vänder sig till patientnämnden för att klaga för en anhörigs
räkning. Vanligast är att mammor klagar, följt av döttrar och makor.
Det är vanligare att en god vän, granne eller annan mer avlägsen
släkting av kvinnligt kön vänder sig till patientnämnden än att söner,
makar eller pappor gör det.38

3.5

Slutsatser

Ovanstående redogörelse samt de kontakter utredningen haft med
vårdpersonal, personal på IVO och patientnämnder visar att många
klagomål bottnar i brister i kommunikation, bemötande och delaktighet. Även i de klagomål som kategoriserats som vård och behandling tycks det i vissa fall finnas underliggande problem med
kommunikation och bemötande. Detta tyder på att det finns ett
behov av att hälso- och sjukvården i större utsträckning blir patientcentrerad och att patienten således blir delaktig, hörd och får ta del
av information som denne kan ta till sig.
Utredningen anser även att detta talar för att vårdgivaren bör
vara den huvudsakliga mottagaren av klagomål och synpunkter.
Vårdgivaren är den enda instans som på ett snabbt och enkelt sätt
kan ge patienten en förklaring av vad som hänt och varför det inträffat, och i förekommande fall, berätta om vilka åtgärder vårdgivaren avser att vidta för att förebygga liknande händelser och, om
det är befogat, be om ursäkt.
Det är anmärkningsvärt att så få är nöjda med klagomålshanteringen i Vårdanalys mätning. En del av förklaringen skulle kunna
vara studiens begränsningar, exempelvis den låga svarsfrekvensen
och att studiens resultat möjligtvis speglar de som är mest missnöjda med vården och därför mest angelägna att svara på en enkät.39
Det finns dock andra tecken på missnöje med klagomålshanteringen.
I de fokusgrupper som utredningen genomförde inför delbetänkandet var det många deltagare som uttryckte att de var otillfreds38

Skålen, C. (2014) Patientklagomål till patientnämnden i Sörmland – en deskriptiv studie,
FOU-centrum Landstinget Sörmland, Centrum för klinisk forskning Uppsala Universitet.
s. 12.
39
Myndigheten för vårdanalys (2015) Patientlagen i praktiken: en baslinjemätning, s. 34.
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ställda med hur deras klagomål hanterats. I Svenskt kvalitetsindexs
branschmätningar ger de respondenter som uppger att de klagat på
en händelse i hälso- och sjukvården hanteringen av klagomålet ett
indexerat betyg på cirka 50 utav 100.40
Vårdanalys enkätundersökning visar vidare att yngre generellt
sett är mer missnöjda med vården än äldre och finner större skäl för
att klaga. De är speciellt missnöjda med bemötandet. Dock var det
färre yngre än äldre som faktiskt hade klagat, trots att de tyckte att
de hade skäl till det. En slutsats som man kan dra av detta är att det
bör utvecklas kanaler som gör att även yngre framställer sina synpunkter och klagomål mot hälso- och sjukvården.
En annan slutsats är att kvinnor klagar mer på vården och är mer
missnöjda med sina kontakter med hälso- och sjukvården än män.
Det är svårt att fastställa exakta orsaker till detta, men det finns tecken
på att kvinnor inom vissa områden inte får vård av samma kvalitet
eller har samma tillgänglighet till vård som män.

40

Svenskt kvalitetsindex (2014) Resultatsammanställning av klagomål inom sjukvården 2005–
2013, underlag beställt av utredningen. Uppgift inkommen 2014-10-07.
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4.1

Klagomålsreform i Danmark

I Danmark reformerades klagomålssystemet år 2011. Reformen syftade till att göra det enklare för patienter och närstående att klaga,
förkorta handläggningstider och bidra till ett ökat lärande utifrån
klagomål och synpunkter. Från att ha varit uppdelat på separata
myndigheter har den nya myndigheten Patientombuddet1 sedan år
2011 följande uppdrag: utredning av klagomål från enskilda, rapporteringssystem för oönskade händelser, värdmyndighet för kanslier
för disciplinnämnden, patientskadenämnden, läkemedelsskadenämnden och nämnden för överklagande av beslut gällande psykiatrisk
vård, exempelvis tvångsvård. Reformen innebar även att patienter
fick möjlighet att framställa klagomål om negativa vårdhändelser, som
utreds ur ett systemperspektiv. Tidigare kunde patienter endast
klaga på enskild hälso- och sjukvårdspersonal. Patienter fick genom
reformen även möjlighet att klaga på att de inte fått sina rättigheter
tillgodosedda i hälso- och sjukvården, exempelvis möjligheten att
välja sjukhus.2
En annan nyhet som infördes var att alla patienter som skickar
in ett klagomål till Patientombuddet erbjuds en dialog med vårdgivaren innan anmälan utreds. Om patienten tackar ja skickar
Patientombuddet förfrågan till regionen som har fyra veckor på sig
att anordna en dialog med patienten och återkoppla till myndigheten.
Dialogen kan vara i form av ett fysiskt möte eller ske per telefon. 3
Patienter uppmuntras att ta med sig en närstående, men kan även få
1

I oktober 2015 slogs Patientombuddet ihop med Sundhedsstyrelsens tillsynsenheter och
antog namnet Styrelsen for Patientsikkerhed.
2
Ministeriet för Sundhed og Forebyggelse och Cowi (2015) Evaluering af sundhedsvaesenets
patientklagesystem, s. 11 f.
3
A.a. s. 23.
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en observatör som deltar på mötet som stöd för patienten.4 Efter
dialogen kan patienten bestämma sig för att inte gå vidare med klagomålet, att göra ändringar i sitt klagomål eller att låta klagomålet
kvarstå, och skicka det till Patientombbudet.5
Patientombuddet utreder inte klagomål mot privata tandläkare,
psykologer utanför den offentliga hälso- och sjukvården, servicenivån som patienten upplevt såsom exempelvis bristande kommunikation och bemötande, eller klagomål gällande städning och lokaler.
Dessa klagomål utreds i stället av regionen eller vårdgivaren.6 Efter
Patientombuddets utredning fattar myndigheten ett beslut som kan
innehålla kritik mot vårdgivaren eller en namngiven hälso- och sjukvårdspersonal.7
I Danmark finns även möjligheten att rapportera synpunkter till
Patientombuddet. Dessa utreds inte och patienten får inget svar,
men bidrar till den kunskapsinsamling och det lärande som Patientombuddet är ansvarig för.8
År 2014 tog Patientombuddet emot 6 926 klagomål, godkände
4 446 för utredning och fattade beslut i 3 742 klagomålsärenden.9
I Danmark kan patienter även vända sig till patientvägledare på
regionala patientkontor, som ger stöd och vägledning om vilka rättigheter man har som patient och vilka myndigheter man kan vända
sig till. Patientvägledarna kan även hjälpa till med anmälningar till
Patientombuddet eller med att söka ersättning för en vårdskada.
Utöver Patientombuddet och patientvägledare så förekommer
även lokal klagomålshantering där både regioner och vårdgivare tar
emot klagomål och synpunkter.

4

A.a. s. 27.
A.a. s. 23.
6
www.patientombuddet.dk/Klage-_og_sagstyper/Patientklager/Andre%20typer%20af%20,
hämtad den 7 juli 2015.
7
Ministeriet för Sundhed og Forebyggelse och Cowi (2015) Evaluering af sundhedsvaesenets
patientklagesystem, s. 11.
8
www.patientombuddet.dk/Klage-_og_sagstyper/Patientklager/Andre%20typer%20af%20,
hämtad den 7 juli 2015.
9
Ministeriet för Sundhed og Forebyggelse och Cowi (2015) Evaluering af sundhedsvaesenets
patientklagesystem, s. 36.
5
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Utvärdering av det reformerade klagomålssystemet
Den av Ministeriet for Sundhed och og Forebyggelse beställda utvärderingen av klagomålssystemet, visar att patienter och vårdgivare är
nöjda med möjligheten att inte bara anmäla individer utan även
negativa vårdhändelser i hälso- och sjukvården10 samt möjligheten
till dialog med vårdgivaren.11 År 2013 skickade Patientombuddet
937 klagomål till regionerna för dialog, varav 765 genomfördes. Efter
dialogen valde 43 procent av patienterna att inte gå vidare med sitt
klagomål.12 Patienterna blev överlag mer nöjda med behandlingen
av sitt klagomål om klagomålet avslutades efter en dialog.13 År 2014
ökade både antalet klagomål skickade till regionerna för dialog och
antalet klagomål som avslutades efter dialogen.14
Trots dessa förbättringar drar man i utvärderingen slutsatsen att
klagomålssystemet inte har blivit enklare för patienten utan snarare
mer komplext, eftersom patienten har utökade möjligheter att klaga.
Utvärderingen visar också att de fem regionerna hanterar klagomål
på olika sätt.15
I utvärderingen framkom även att en majoritet av patienter inte
använt sig av patientvägledare när de klagat. Av de som fick stöd av
en patientvägledare var dock flertalet nöjda med den hjälp man
fått.16 De patienter som vänt sig till en patientvägledare hade större
förståelse för det beslut som fattats i ärendet och man var även
nöjdare med väntetiden i hanteringen än de som inte tagit hjälp av
en patientvägledare.17 I utvärderingen drar man slutsatsen att det
finns mycket som tyder på att det lönar sig att uppmuntra fler
patienter till att ha kontakt med en patientvägledare18 och att det
finns anledning till att försöka öka antalet dialoger.19
En målsättning med klagomålsreformen var att minska handläggningstiden för anmälningar från patienter. Utvärderingen visar
dock att handläggningstiden i stället förlängdes, från 9,4 månader
10

A.a. s. 14.
A.a. s. 23.
12
A.a. s. 24.
13
A.a. s. 26.
14
A.a. s. 24.
15
A.a. s. 15.
16
A.a. s. 18.
17
A.a. s. 19.
18
A.a. s. 20.
19
A.a. s. 26.
11
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år 2012 till 13,3 månader år 2014 för klagomål som gäller en negativ
händelse eller tillbud i hälso- och sjukvården.20
I utvärderingen anges även att klagomålshanteringen och besluten från Patientombuddet ofta lägger för stort vikt vid det medicinska förloppet och fokuserar för lite på mer vardagsnära frågor så
som relationer och kommunikation som ofta är det verkliga skälet
för klagomålet, vilket gör att patienterna blir mindre tillfredställda
med hanteringen av klagomålen.21
Utvärderingen visar även att Patientombuddet på många olika
sätt försökt förmedla kunskap utifrån den information som myndigheten samlar in, exempelvis genom nyhetsbrev, praxissammanställningar och tematiska rapporter, men att dessa inte används systematiskt inom vården och inte alltid håller tillräckligt hög kvalitet.22
Man drar även slutsatsen att vården ofta lär av sina egna klagomål
men har svårare att ta hänsyn till lärdomar från andras klagomålshantering.23

4.2

Fokus på patientinvolvering i England

Nedanstående redogörelse bygger huvudsakligen på intervjuer med
företrädare från det engelska Department of Health, samt från
myndigheterna Parliamentary and Health Service Ombudsman,
Quality Care Commission (CQC) och organisationen HealthWatch.
Klagomålssystemet i England
Klagomålssystemet i England har genomgått ett antal förändringar
mellan åren 1996 och 2009. Tidigare bestod systemet av tre instanser
med olika roller i klagomålshanteringen.24 Efter ett reformarbete år
2009 förenklades systemet till att innehålla två nivåer.25 I England
uppmuntras den som vill klaga på hälso- och sjukvården att i första
20

A.a. s. 36.
A.a. s. 32.
22
A.a. s. 40.
23
A.a. s. 39.
24
The Mid Staffordshire NHS Foundation Trust (2013) Report of the Mid Staffordshire NHS
Foundation Trust, Public Inquiry: Volume 1: Analysis of evidence and lessons learned (part 1),
s. 247 f.
25
A.a. s. 249.
21
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hand be om ett informellt samtal med den hälso- och sjukvårdspersonal som klagomålet gäller. Patienten ska således i första hand
vända sig till antingen vårdgivaren eller till beställaren av vård för en
s.k. lokal lösning av klagomålet. I England är Clinical Commissioning
Groups beställare av specialistvård och National Health Service
(NHS) England beställare av primärvård. Både vårdgivaren och beställaren utreder klagomålet.
Om patienten inte är nöjd med den lokala lösningen kan denne
vända sig till den statliga Parliamentary and Health Service Ombudsman. Ombudsmannen utreder klagomål som handlar om hälso- och
sjukvården, socialförsäkringar, immigrationsfrågor och skattefrågor.
Patienten måste först ha vänt sig till vårdgivaren eller beställaren
för att Ombudsmannen ska ta emot klagomål mot hälso- och sjukvården. Myndigheten utreder klagomål som handlar om kliniska
brister och brister i administrationen. Det senare kan innebära allt
från parkeringsavgifter till att man inte fått tid för ett besök. Ärenden som berör bemötande och kommunikation utreds också. Myndigheten utreder som regel inte klagomål äldre än ett år eller ärenden där de finner att det som hänt var oundvikligt. Ombudsmannen
får dock själv avgöra vilka klagomål som ska utredas. Företrädare
för myndigheten anser sitt huvudsakliga uppdrag vara att tillgodose
den klagandes behov av upprättelse.
Ombudsmannen har inga formella sanktionsmöjligheter men föreslår rekommendationer som vårdgivaren bör genomföra. Myndigheten publicerar anonymiserade versioner av alla klagomål och vilka
lösningar som föreslås samt tematiska rapporter om bristområden
som uppmärksammats. I vissa fall, när en större vårdgivare under
en längre period har haft en undermålig klagomålshantering, har
Ombudsmannen fört en dialog med vårdgivaren för att förbättra
hanteringen.
Som stöd för den patient som vill klaga på hälso- och sjukvården
i England finns Patient Advice and Liaison Services (PALS). PALS
ska finnas på varje sjukhus och snabbt kunna lösa klagomål och
synpunkter för att förhindra att de utvecklas till formella klagomål.
Patienten kan även ta hjälp av Independent Advocacy Services som
ger oberoende hjälp och stöd när man vill klaga, dock inte medicinska eller juridiska råd. Dessa upphandlas av lokala myndigheter.
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Patientcentrerad tillsyn
Ombudsmannen ansvarar inte för tillsyn över det engelska hälsooch sjukvårdssystemet. Den rollen innehas av myndigheten Care
Quality Commission. CQC utreder inte individuella klagomål men
samlar in och tar emot klagomål och synpunkter som används som
underlag för tillsynen. CQC har inte ansvaret för individtillsyn,
utan detta ansvar ligger på de professionella organisationerna, till
exempel på the General Medical Council för läkare.
CQC har efter vårdskandalen i Mid Staffordshire genomgått en
omfattande förändring. Sjukhuset i Stafford bedrev under åren
2005–2008 hälso- och sjukvård av mycket låg kvalitet, vilket den
statliga Francis-utredningen kunde visa lett till 400–1 200 fler dödsfall bland inlagda patienter utöver den förväntade dödligheten. Den
låga kvaliteten påtalades av vårdpersonal, patienter och närstående
till ledningen, bland annat genom klagomål. Ledningens fokus låg
dock på kostnadsbesparingar och ekonomisk styrning och påtalade
brister åtgärdades inte.26 Inte heller de engelska myndigheterna
som hade uppdraget att kontrollera vårdens kvalitet identifierade
eller slog larm om de svåra brister i patientsäkerhet och kvalitet
som fanns på sjukhuset.27 Med utgångspunkt i denna vårdskandal,
som väckt stor uppmärksamhet i England, har CQC omdefinierat
sitt uppdrag till att se sin roll som att tydligt representera patienters och allmänhetens intressen, och inte vårdgivarnas. Myndigheten
har även utarbetat nya arbetssätt för att lyssna till och beakta
patienters och allmänhetens upplevelser av hälso- och sjukvården.
En metod har varit att konsultera patienter, lokala organisationer,
vårdgivare och personal när man har tagit fram strategier för myndighetens arbete (så kallad ”co-production”). Detta har enligt representanter för myndigheten resulterat i en stark förankring och ett
starkt engagemang för det arbete som bedrivs. En annan förändring
är att myndigheten före en inspektion utför en omfattande faktainsamling för att ta reda på om patienter och allmänhet upplever
problem i hälso- och sjukvården. Bland annat så vistas inspektörer i
sjukhusfoajéer, på lokala bibliotek och på campingplatser och pratar
26

Riksrevisionen (2015:12) Patientsäkerhet: har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög
patientsäkerhet, s. 36 f.
27
Se exempelvis The Mid Staffordshire NHS Foundation Trust (2013) Report of the Mid
Staffordshire NHS Foundation Trust, Public Inquiry: Executive summary, s. 54 ff.
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med människor. Myndigheten genomför webbkonsultationer, organiserar hearings, besöker exempelvis dagverksamheter för personer med
funktionsnedsättningar för att samla in information samt genomför
öppna möten med personal i hälso- och sjukvården. När inspektionerna sedan utförs intervjuas alltid patienter inom vårdverksamheten, och detta ses som en central del av inspektionen. Intervjuerna utförs ofta av så kallade ”Experts by Experience” som är individer
med egna erfarenheter av den vård som är under tillsyn. CQC har
byggt upp ett nätverk av dessa ”patientexperter” som utbildas och
vid inspektioner ges rollen att undersöka verksamhetens kvalitet ur
patientens perspektiv. Vid CQC finns en egen avdelning med cirka
150 personer som arbetar med att utveckla dessa olika metoder för
att fånga upp patienters och närståendes erfarenheter, exempelvis
genom att bygga relationer med olika grupper i samhället.
När en inspektion är genomförd redigeras inspektörernas rapport
av kommunikatörer för att göra den begriplig för allmänheten.
Rapporten läggs sedan ut på myndighetens hemsida. Med en grön,
gul och röd markering visas myndighetens bedömning av vårdgivaren inom olika områden, som exempelvis säker vård och medmänsklighet. Representanter från CQC anger att dessa rapporter används
som underlag för val av vårdgivare av patienter och allmänhet.
Myndigheten har som målsättning att inspektera alla akutsjukhus i
England år 2015 och alla husläkarmottagningar år 2016.
Effekter i det nya klagomålssystemet
En representant från Department of Health anger att det nya systemet som introducerades år 2009 har lett till en snabbare klagomålshantering, eftersom systemet bara består av två nivåer. En annan
effekt är att Ombudsmannen utreder fler klagomål än tidigare. Ombudsmannen har tidigare kritiserats för att utreda för få fall.28 År
2011och 2012 utredde Ombudsmannen cirka 400 ärenden medan de
år 2014 utredde cirka 4 000 ärenden, av vilka 80 procent var relaterade till hälso- och sjukvården. Inspektörer som intervjuats anger
att man i framtiden vill gå mot en medelväg där man utreder många
28

The Mid Staffordshire NHS Foundation Trust (2013) Report of the Mid Staffordshire NHS
Foundation Trust, Public Inquiry: Volume 1: Analysis of evidence and lessons learned (part 1),
s. 267.
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ärenden men ändå är mer selektiv än i dag, då man i dagsläget har
ett väldigt brett spann av klagomål som utreds. Exempelvis anger
man svårigheter i att utreda klagomål om bemötande, eftersom
myndigheten ofta inte har objektiva underlag att basera utredningen
på, och ord står mot ord. Intervjuade inspektörer anser att myndigheten genom att ta sig an dessa klagomål ”lurar” patienten att de
ska kunna få en lösning på klagomålet när det i realiten inte går.
Ombudsmannen har även arbetat med att uttrycka sig förståeligt och enkelt i sina beslut och med att försöka uttrycka empati
med patientens situation. I de fall patienten fått rätt gentemot vårdgivaren är 89 procent nöjda med Ombudsmannens hantering, men
endast 40 procent av de patienter som inte får rätt.
Brister i det engelska klagomålssystemet
Brister i det engelska klagomålssystemet som påpekas av intervjupersonerna är bland annat att det finns en underrapportering av
klagomål och synpunkter. Department of Health satsar därför på
att stimulera större öppenhet och transparens hos vårdgivarna. Man
anger även att det inte finns tillräcklig motivation för klagomålshanteringen hos alla vårdgivare. Department of Health anser att det
är viktigt med engagemang från ledning och chefer och att det
finns en kultur som bjuder in till att lämna synpunkter.
En utveckling som har skett är att NHS England i sin klagomålshantering har övergivit målet att alla klagomål ska besvaras inom
tio dagar. Man fokuserar i stället på vilken typ av lösning patienten
vill att klagomålet ska leda till för att på så sätt tillgodose patientens
specifika behov och önskemål.
Den statligt finansierade organisationen HealthWatch arbetar
för att patienters och närståendes röster, perspektiv och involvering ska stärkas i hälso- och sjukvården. Enligt HealthWatch är det
engelska klagomålssystemet för komplicerat, och det är svårt för
patienter att exempelvis förstå vem som är beställare av en viss vård.
Det finns även brist på information om klagomålshanteringen trots
att lagstiftning anger att vårdgivare ska informera patienter om
möjligheten att klaga. Representanter från HealthWatch rapporterar även att patienter avstår från att klaga på grund av rädsla för
negativa konsekvenser. Man anser även att Ombudsmannen och

62

SOU 2015:102

Klagomålssystem i andra länder

CQC:s uppdrag i vissa fall är överlappande och att ansvaret för att
exempelvis följa upp att åtgärder sätts in efter ett klagomål inte är
klarlagt. CQC och Ombudsmannen anger att de håller på att utveckla ett förstärkt samarbete.

4.3

Regional hantering i Norge

Klagomål
Patienträttigheter
En patient kan framställa klagomål till fylkesmannen (jfr länsstyrelsen) om man inte fått sina patienträttigheter, exempelvis rätten till
nödvändig hälso- och sjukvård från kommunen, tillgodosedda. Klagomål ska framställas inom fyra veckor. Har patienten inte fått nödvändig vård i utlandet inom fastställd tid, kan denne klaga till
Klagenemnda for behandling i utlandet. Nämndens beslut kan överklagas till domstol.29
Tillsynsfrågor
Om en patient anser sig ha blivit felbehandlad eller på andra grunder vill framföra kritik mot hälso- och sjukvården kan denne begära
att fylkesmannen ska granska detta. Det finns ingen formell preskriptionstid för att begära granskning, men fylkesmannen utreder
som huvudregel inte händelser som är äldre än tre år. På grund av
uppgifterna i ansökan kan fylkesmannen inleda ett tillsynsärende
mot enskild hälso- och sjukvårdspersonal.30 Allvarliga ärenden kan
fylkesmannen överlämna till Statens helsetilsyn, som kan pröva om
yrkesutövaren ska tilldelas en disciplinär påföljd eller om det ska
göras en inskränkning i behörigheten att utöva yrket.31

29

www.helsetilsynet.no/no/Rettigheter-klagemuligheter/Helse-og-omsorgstjenester-oghelsepersonell/Klager-helse-og-omsorgstjenester/#klageinstans, hämtad den 7 oktober 2015.
30
Uppgift från Fylkesmannen i Telemark 2015-04-28.
31
www.helsenorge.no/rettigheter/klageordninger, hämtad den 7 oktober 2015.
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Patient- och brukarombud
För den statliga specialistsjukvården och den kommunala hälsooch omsorgstjänsten finns ett patient- och brukarombud. Patientoch brukarombudet har en rådgivande funktion för patienter och
anhöriga. Ombudet fungerar självständigt och oberoende, men har
inte någon formell makt. Hjälpen är gratis, och ombudet har tystnadsplikt. Både patienter, närstående och hälso- och sjukvårdspersonal kan ta kontakt med patient- och brukarombudet.
Ombudet ska ge information om vilka rättigheter man har som
patient och om hur hälso- och sjukvården fungerar. Ombudet tar
emot synpunkter på hur patienter upplevt mötet med hälso- och
sjukvården, och ger råd och vägledning om hur man framställer ett
klagomål, och vad man kan göra om man drabbats av en vårdskada.
Vid behov hjälper ombudet till att förmedla eller formulera ett
klagomål. Patient- och brukarombudet har en konfliktlösande roll,
och kan hjälpa patienten i dialogen med hälso- och sjukvården. Man
hjälper patienten att få svar av vårdgivaren, och närvarar vid möten
om det behövs.32
Ombudets erfarenheter återkopplas till hälso- och sjukvården
för att bidra till ökad kvalitet i verksamheterna.
Tandvård
Patienter till tandläkare som är medlemmar i Den norske tannlegeforening kan vända sig till Tannlegeforeningens klagenemnd. Det
finns en klagonämnd i varje fylke, dit patienter kan vända sig om de
inte är nöjda med hur behandlingen utförts. Nämnden kan ålägga
tandläkaren att göra om behandlingen eller att ge patienten pengarna tillbaka.
Den som gått till en offentlig tandläkare kan vända sig till fylkesmannen. Detsamma gäller om man anser att den givna behandlingen varit oförsvarlig eller om tandläkarens bemötande bör leda till
kritik. 33
32

www.helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/hva-vi-kan-hjelpe-med,
hämtad den 7 oktober 2015.
33
www.helsenorge.no/rettigheter/klagemuligheter-etter-tannbehandling,
hämtad den 7 oktober 2015.
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Vårdgivarens ansvar tydligt i Finland

Om en patient är missnöjd med hälso- och sjukvården, hänvisas
denne i första hand till ett öppet samtal mellan berörd hälso- och
sjukvårdspersonal eller dennes chef för att reda ut eventuella missförstånd och för att genast rätta till de fel eller brister som förekommit.34
Anmärkning
Om ett samtal inte hjälper, kan patienten framställa en anmärkning
till chefen för vårdenheten. En anmärkning måste enligt lag besvaras inom skälig tid, vilket maximalt anses vara några veckor. Chefen
ska reda ut klagomålet eller situationen med sin personal och lämna
ett skriftligt svar till den som framställt anmärkningen. Av svaret
ska framgå vilka åtgärder som eventuellt kommer att vidtas till följd
av anmärkningen. Om svaret på anmärkningen inte är tillfredsställande, kan patienten klaga till den regionala tillsynsmyndigheten
(Regionförvaltningsverket). I vissa fall kan klagomål framställas till
den nationella tillsynsmyndigheten Valvira.35
Patientombudsman
Det ska finnas en patientombudsman vid varje verksamhet inom
hälso- och sjukvården. Patientombudsmannen kan hjälpa patienten
att framställa en anmärkning eller klagan. Patientombudsmannen kan
också ge råd eller hjälpa till att reda ut orsaken till missnöjet mot
vårdenheten. Patientombudsmannen ska informera patienten om
dennes rättigheter och verka för att främja dem. Ombudsmannen
tar inte ställning till de medicinska vårdbesluten eller om det förekommit fel eller försummelse i patientens vård.36

34

www.valvira.fi/web/sv/halso-och-sjukvard/missnoje-med-varden,
hämtad den 20 september 2015.
35
www.valvira.fi/documents/18502/71813/Potilaan_oikeudet_ruotsi.pdf/9a540b7f-6a854ce7-a3e3-3bb952e14fd6 s. 9.
36
www.valvira.fi/web/sv/halso-och-sjukvard/missnoje-med-varden/patientombudsmannen,
hämtad den 20 september 2015.
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Om klagomålet gäller misstanke om fel i vården som lett till att
patienten fått bestående men eller avlidit, kan klagomålet anmälas
till den nationella tillsynsmyndigheten Valvira. Klagomål som gäller
andra händelser (vilket är cirka 2/3 av klagomålen) anmäls till den
regionala tillsynsmyndighet inom vars område vården har skett.37
Om anmärkning inte har framställts i ett ärende, och tillsynsmyndigheten bedömer att det är lämpligast att behandla ett klagomål som en anmärkning, får myndigheten överföra ärendet till den
verksamhetsenhet som klagomålet gäller. Överföringen ska göras
omedelbart efter bedömningen. Den som anmält klagomålet ska
underrättas om överföringen. Verksamheten ska underrätta tillsynsmyndigheten om svaret på klagomålet.38
Tillsyn
Valvira och regionförvaltningsverken utarbetar riksomfattande tillsynsprogram som anger gemensamma riktlinjer för tillsyn och tillståndsförvaltning. Målet är att omfokusera tillsynen från retroaktiva
åtgärder till proaktiv vägledning och övervakning. Tillsynsprogrammen är uppgjorda på ett sådant sätt att de också tjänar som grundläggande dokument för egenkontrollen.39 Valvira anger att det ännu
inte har skett någon systematisk uppföljning av omfokuseringen.
Myndigheten har emellertid en klar uppfattning om att exempelvis
den planenliga tillsynen över maximala väntetider för vård har varit
effektiv, och att antalet klagomål som gäller tillgång till vård har
minskat som en följd av detta.40

37

www.valvira.fi/documents/18502/80964/Valvira_sote_esite_sv_2013_verkko.pdf, s.12.
www.valvira.fi/web/sv/halso-och-sjukvard/missnoje-med-varden,
hämtad den 20 september 2015.
39
www.valvira.fi/web/sv/publikationer-och-foreskrifter/tillsynsprogram,
hämtad den 24 september 2015.
40
Uppgift från Valvira 2015-10-16.
38
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Slutsatser

I alla de fyra studerade länderna finns möjligheten att lämna synpunkter och klagomål direkt till vårdgivaren. I Finland och England
uppmuntras till att i första hand föra ett samtal mellan patient och
vårdgivare. I Danmark ges patienter en möjlighet till en dialog med
vårdgivaren innan klagomålet behandlas av tillsynsmyndigheten. En
utvärdering har visat att i nästan hälften av de klagomål som den
danska tillsynsmyndigheten skickade till vårdgivaren för dialog med
patienten valde patienterna att inte gå vidare med sitt klagomål till
tillsynsmyndigheten. Patienterna blev överlag mer nöjda med behandlingen av sitt klagomål om klagomålet avslutades efter en dialog
med vårdgivarna.
I alla länder finns även möjlighet att anmäla ett klagomål till en
tillsynsmyndighet, i England och Danmark på nationell nivå och i
Finland och Norge på både regional och nationell nivå. Andra likheter mellan systemen är att i alla länder finns en stödjande funktion för patienter.
I England har tillsynsmyndigheten Care Quality Commission
arbetat aktivt med att utveckla en patientcentrerad tillsyn. Myndigheten har tagit fram olika strategier för att samla in patienters erfarenheter som underlag för tillsynen, exempelvis vid val av tillsynsobjekt. Man intervjuar också alltid patienter vid inspektioner och
designar och publicerar sina rapporter så att de är tillgängliga för
allmänheten. I Finland har man som målsättning att omfokusera
tillsynen från retroaktiva åtgärder till proaktiv vägledning och övervakning. Även om det inte har skett någon systematisk uppföljning
av omställningen, har tillsynsmyndigheten en klar uppfattning om
att den planenliga tillsynen av specifika områden har varit effektiv,
och att antalet klagomål har minskat som en följd av detta.
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5.1

Klagomålssystemet är otydligt och tillgodoser
inte patienternas behov

I delbetänkandet konstaterade utredningen att dagens klagomålssystem brister på ett antal punkter.1 Exempel på brister är att de
olika funktionerna i klagomålssystemet är otydliga för patienterna
och att det inte är klart vart man ska vända sig för olika ändamål.
Även samordningen av klagomål brister, eftersom det inte finns
någon aktör i klagomålssystemet som har ett övergripande ansvar.
Det är till exempel inte ovanligt att patienterna samtidigt klagar både
till patientnämnden och till IVO. En sådan hantering anser utredningen vara varken resurseffektiv eller ändamålsenlig. Vidare stämmer
patienternas förväntningar om vad klagomålet ska leda till ofta inte
överens med de olika funktionernas uppdrag, vilket kan leda till
besvikelse och frustration.
Utredningens kartläggning visade även att vårdens bemötande
av patienter som klagar varierar. Det finns goda exempel på när
patienten fått en förklaring av vad som inträffat men också exempel
på när det helt saknas. Forskning och utredningens fokusgrupper
visar dock att ett tidigt bemötande av vårdgivaren är av stor vikt för
att patienten ska känna att situationen blivit löst på ett tillfredsställande sätt.2
I delbetänkandet konstaterade vi att patienterna i hög grad upplever att patientnämnderna har ett gott bemötande, lyssnar och ger
användbara råd. Patienter uppskattar det personliga stödet och att
handläggarna har tid att lyssna och engagera sig i ens svårigheter.
Två patientnämnder som i enkäter har frågat patienter om hur man
1

SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad: ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och
sjukvården, s. 42 ff och s. 54 ff.
2
A.a. s. 32.
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uppfattar handläggning och bemötande vid nämndens kansli har
fått mycket goda betyg. En enkätundersökning utförd av Patientnämnden i Stockholm visar dock att 58 procent av respondenterna
som klagat med hjälp av patientnämnden är missnöjda med svaren
från hälso- och sjukvården.3
Utredningens kartläggning visade även att när en patient anmäler fel i vården till IVO tar det lång tid innan patienten får svar på
sina frågor. I oktober 2015 hade exempelvis 57 procent av klagomålen hos IVO en handläggningstid på 6 månader eller längre.4
Deltagarna i utredningens fokusgrupper uppgav att det var mycket
negativt att handläggningstiden var så lång. De klagande hade antingen svårt att lägga händelsen bakom sig innan beslutet kommit
eller så rev beslutet, när det väl kom, upp såren igen. Den långa
väntetiden är även påfrestande för den vårdgivare eller hälso- och
sjukvårdspersonal som anmälts. Besluten från IVO kan även vara
svåra att förstå för patienten, de behandlar inte alltid de frågor som
patienten tycker är angelägna och patientens eller den närståendes
perspektiv är inte alltid synligt. Deltagare i fokusgrupperna uttryckte i många fall besvikelse över IVO:s beslut i utredningen.
Detta verkade ofta ha att göra med att man hade andra förväntningar på vad myndigheten kan göra, och man blev således besviken när IVO inte levde upp till förväntningarna.
Dagens klagomålssystem tar en betydande del av IVO:s resurser
i anspråk. Av de resurser som avsätts för tillsyn inom hälso- och
sjukvårdsområdet går 60 procent till klagomålshanteringen. Under
år 2014 användes endast 9 procent av IVO:s resurser för hälso- och
sjukvårdsområdet till att på eget initiativ granska verksamheter i
hälso- och sjukvården.5 Den tonvikt som läggs på att utreda klagomålsärenden minskar möjligheten att bedriva en effektiv och riskbaserad tillsyn där myndigheten förhindrar att vårdskador uppkommer genom att tidigt reagera på signaler om brister i vården.
En annan slutsats som utredningen drog i delbetänkandet är att
det saknas oftast systematik och långsiktighet i vårdens lärande av
3

Patientnämndens förvaltning(2014)Vad tycker du om patientnämnden? Patientenkät hösten
2013, Stockholms läns landsting, s. 13.
4
Uppgift från IVO 2015-11-06.
5
Inspektionen för vård och omsorgs remissvar dnr 10.1-8703/2015 den 18 juni 2015 över
delbetänkandet Sedd, hörd och respekterad: ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och
sjukvården SOU 2015:14.
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klagomål. Det finns inte heller någon tradition i vården som innebär att man i tillräckligt hög grad ser värdet i patienternas synpunkter och reaktioner på den vård som ges.
Resultaten från Vårdanalys patientenkät visar att de som klagat
till olika instanser till liten del är nöjda med resultatet. Av de patienter som vänt sig till vårdgivaren var 46 procent helt eller delvis nöjda
med den hjälp de fått. Motsvarande siffror för de som vänt sig till
patientnämnden var 50 procent respektive 37 procent för de som
vänt sig till IVO.6

5.2

Bristande resurseffektivitet och systematik
i IVO:s klagomålshantering

Statskontoret har på regeringens uppdrag följt och utvärderat hanteringen av enskildas klagomål mot hälso- och sjukvården. Även Riksrevisionen har granskat IVO:s hantering av enskildas klagomål.
Såväl Statskontoret som Riksrevisionen identifierar brister i IVO:s
verksamhet. Av Statskontorets rapport framgår att IVO:s sätt att
utreda klagomål inte är optimalt för den stora mängd ärenden som
klagomålshanteringen innebär. Statskontoret anser det positivt att
klagomålen utreds i grunden, men att alltför omfattande utredningar
medför höga kostnader och långa handläggningstider.7 Myndigheten
menar också att det finns skäl för en genomgripande förändring av
hur klagomålshanteringen är organiserad. Det finns indikationer på att
hanteringen av klagomål skiljer sig åt mellan IVO:s regionala avdelningar. Det gäller exempelvis handläggningsrutinerna. Det finns också
stora skillnader beträffande hur stor andel av klagomålen som utreds
i sak. Statskontoret framhåller också att IVO saknar metodstöd i
form av exempelvis praxissammanställningar, bedömningskriterier
och metodhandböcker.
IVO har i oktober 2014 antagit en ny rutin för handläggningen
av enskildas klagomål, vilket Statskontoret bedömt kan bidra till att
likvärdigheten i handläggning och beslutsfattande ökar.8 IVO har till
6

Myndigheten för vårdanalys (2015) Patientlagen i praktiken: en baslinjemätning. 153.
Statskontoret (2013:24) Patientklagomål och patientsäkerhet: delrapport med förslag till ändringar av hanteringen av enskildas klagomål mot hälso- och sjukvården s. 33.
8
Statskontoret (2014:23) Patientklagomål och patientsäkerhet: utvärdering av hanteringen av
enskildas klagomål mot hälso-och sjukvården s. 53.
7
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utredningen uppgett att ett bedömningsstöd för när kritik ska riktas
håller på att tas fram och beräknas vara klart i november 2015.9
Statskontoret konstaterar vidare att tillsynsmyndighetens nuvarande IT-stöd varken är ett tillräckligt stöd för handläggningen av
klagomålsärenden eller för att sammanställa och analysera klagomålen på aggregerad nivå. Systemet svarar inte heller mot de behov
som finns vid handläggning och uppföljning av tillsynsärenden.
IVO har dock sedan Statskontorets rapport publicerats vidtagit åtgärder för att utveckla IT- och handläggarstödet, bland annat finns
nu möjlighet att sammanställa och analysera klagomål på aggregerad nivå.10
Även Riksrevisionen anför i sin rapport att IVO saknar ett utvecklat handläggarstöd för handläggarna, och bedömer att myndigheten inte fullt ut har säkerställt förutsättningarna för en enhetlig och
effektiv ärendehantering för den operativa tillsynen. Riksrevisionen
konstaterar även att IVO saknar en grundläggande struktur för uppföljning av enhetligheten i klagomålsärenden.11
Riksrevisionen konstaterar även att handläggningstiderna för
klagomålen ökar på årsbasis. Samtidigt är den egeninitierade tillsyn
begränsad och har minskat. Riksrevisionen konstaterar dock att
IVO:s ärendebalans har minskat kraftigt.12 IVO anger att den ökade
handläggningstiden beror på att myndigheten nu avslutar de äldsta
klagomålsärendena som följde med vid övergången från Socialstyrelsen.13
Statskontoret fastslog även att utredningen av patientklagomål
leder till en relativt låg andel beslut om kritik. Klagomålshanteringens nytta, i form av beslut som kan påverka vården att vidta åtgärder för att höja patientsäkerheten, är således relativit liten i förhållande till det stora antal ärenden som utreds.14 Någon systematisk
uppföljning av vad myndighetens kritikbeslut leder till finns inte
heller.15 Det är därför svårt att bedöma vilken konkret nytta i form
9

Uppgift från IVO 2015-09-18.
IVO (2015) Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälso- och sjukvården
2015.
11
Riksrevisionen (RR 2015:12) Patientsäkerhet – har staten gett tillräckliga förutsättningar för
en hög patientsäkerhet? s. 105.
12
A.a s. 82.
13
A.a s. 81.
14
Statskontoret (2013:24) Patientklagomål och patientsäkerhet: delrapport med förslag till förändringar av hanteringen av enskildas klagomål mot hälso- och sjukvården s. 32.
15
A.a. s. 32.
10
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av högre patientsäkerhet som klagomålshanteringen leder till. Av
Statskontorets slutsatser framgår att det finns skäl att överväga hur
begränsade resurser ska leda till största möjliga nytta, och hur IVO:s
resurser därför bör vara fördelade mellan olika slags tillsynsinsatser.16
Riksrevisionen har i sin rapport konstaterat att IVO:s tillsynsåterföring, som sker på aggregerad nivå, försvårar för vårdgivare att
dra lärdom av det som inträffat i andras verksamheter. Man har
vidare funnit att IVO endast i begränsad utsträckning samverkar
med andra tillsynsmyndigheter. Riksrevision framhåller vidare vikten
av att IVO drar slutsaser av skandalen i Mid Staffordshire17 och betraktar patienter och närstående som en viktig källa till information.
Tillsynsmyndigheten måste också kunna hantera denna patientinformation på ett systematiskt sätt, och ha en rätt inriktad och
verksam tillsyn.18

16

Statskontoret (2014:23) Patientklagomål och patientsäkerhet: utvärdering av hanteringen av
enskildas klagomål mot hälso-och sjukvården s. 96.
17
Kortfattad beskrivning av Mid Staffordshireskandalen finns i avsnitt 4.2.
18
Riksrevisionen (RR 2015:12) Patientsäkerhet – har staten gett tillräckliga förutsättningar för
en hög patientsäkerhet? s.106.
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Ett ändamålsenligt
klagomålssystem till gagn
för patienten

6.1

En ändamålsenlig klagomålshantering

Utredningen definierar en ändamålsenlig klagomålshantering som
en hantering som utgår från patienternas behov, bidrar till ökad
patientsäkerhet och är resurseffektiv.
I det klagomålssystem vi föreslår ska patienten i första hand få
stöd av vårdgivaren. Det är vårdgivaren som kan förklara vad som
har hänt och som har möjlighet att vidta åtgärder som gör att
patienterna får sina behov tillgodosedda, exempelvis genom uppföljande besök eller nya kontaktvägar. I förekommande fall kan
vårdgivaren även be om ursäkt för det som inträffat.
Eftersom patienten är i beroendeställning gentemot vårdgivaren,
måste ett fungerande klagomålssystem även innehålla en instans
vars uppgift är att stödja patienten att få svar och en förklaring av
vad som inträffat. Till en sådan instans ska patienten också kunna
vända sig när tilliten till vårdgivaren är förbrukad. Vi har i delbetänkandet gjort bedömningen att det ska vara patientnämnden
som har den funktionen. I detta betänkande föreslår vi en ny lag
som ska reglera patientnämndens verksamhet.
IVO:s roll i klagomålssystemet ska vara att pröva om ett handlande varit förenligt med gällande föreskrifter och vetenskap och
beprövad erfarenhet. Därutöver måste IVO ha utrymme för att
bedriva en patientcentrerad tillsyn. Vi har utvecklat vad vi menar
med en sådan tillsyn i kapitel 8.
Vi har kategoriserat tre typer av åtgärder som krävs för att åstadkomma de förändringar vi vill se. Åtgärder som förtydligar ansvar
och roller i klagomålssystemet, åtgärder för att förändra kulturen i
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vården och driva utvecklingen mot en mer patientcentrerad vård
samt åtgärder som frigör resurser så att IVO får utrymme att bedriva en patientcentrerad tillsyn.
6.1.1

Förändrad och förtydligad ansvarsfördelning
utan detaljreglering

Ansvaret i klagomålssystemet måste vara klart utpekat och utgå från
vem som är mest lämpad att utföra en viss uppgift utifrån patienternas behov, patientsäkerheten och vilken resursanvändning som
är mest effektiv. Det ska vara tydligt vad patienten kan förvänta sig
när den klagar till olika aktörer.
Inriktningen på våra förslag är delvis att tydliggöra uppgifterna
för varje aktör mer detaljerat än vad som gäller i dag. Exempel är
förslaget om vårdgivarens ansvar som vi lade fram i delbetänkandet,
och den lag om patientnämndernas ansvar som vi presenterar i
detta betänkande. Vi gör det också mer transparant i vilka situationer IVO har skyldighet att utreda ett ärende. I dag kan myndigheten avstå från att utreda om klagomålet inte har direkt betydelse
för patientsäkerheten. Det sker i 40 procent av fallen. Genom vårt
förslag blir det mer förutsägbart både för myndigheten och för
anmälarna i vilka situationer utredningsskyldighet föreligger.
Samtidigt har vi också haft ambitionen att undvika hög detaljeringsgrad. Det gäller exempelvis delbetänkandets förslag om vårdgivarens ansvar, där vi valde att inte kräva att vårdgivaren ska utreda
eller dokumentera klagomålet på något särskilt sätt, utan det ska
ske när det är relevant och följer av allmänna förvaltningsrättsliga
principer. Vi anser att det viktiga är att peka ut ansvaret för vårdgivaren att bemöta patientens frågor på det sätt som är lämpligast. I
vissa fall handlar det om att lösa ett praktiskt problem, i andra om
att be om ursäkt för ett misstag som begåtts. Utredning ska ske när
ärendet är mer komplicerat än så och krävs för att vården ska kunna
ge patienten ett svar. Vi menar också att långtgående dokumentationskrav inte är det mest ändamålsenliga sättet att åstadkomma
ökad patientcentrering i hälso- och sjukvården och i klagomålssystemet. Fokus ska i stället ligga på att utveckla en kultur och ett
ledarskap som stärker patientens makt och inflytande.
Inriktningen att inte detaljreglera präglar också flera av de förslag vi lägger fram i det här betänkandet. Exempelvis anser vi att
76

SOU 2015:102

Ett ändamålsenligt klagomålssystem till gagn för patienten

patientnämnden ska kunna utveckla olika metoder och arbetssätt
för att stödja patienten i kontakten med vårdgivaren.
6.1.2

Kulturförändringar för en mer patientcentrerad vård

Utredningens uppfattning är att patientens svaga ställning i klagomålssystemet inte bara beror på ansvars- och resursfördelning, utan
i hög grad på kultur och värderingar. Det behövs därför kulturförändringar som bidrar till att klagomålssystemet utgår från patientens perspektiv. Det innebär bland annat att vårdgivaren måste ha
fokus på att patienten förstår en förklaring av ett händelseförlopp.
Upplevelsen och resultatet för patienten måste också få större betydelse. Vårdgivaren får inte nöja sig med att förklara att ett agerande
varit medicinskt försvarbart om patienten trots detta upplevt händelsen som starkt negativ. Detsamma gäller om vårdgivarens insatser
inte hängde ihop med insatser från andra vårdgivare eller stödfunktioner. I sådana fall är det inte tillräckligt att vårdgivaren konstaterar
att det egna handlandet inte varit felaktigt, utan patientens upplevelse
av hälso- och sjukvårdssystemet i sin helhet måste vara utgångspunkt för hur klagomålet hanteras.
En sådan kulturförändring av klagomålssystemet menar vi förutsätter en förstärkt patientcentrering i hela hälso- och sjukvården.
Vi har tidigare redovisat uppgifter från bland annat Vårdanalys, som
beskriver att det finns stora utvecklingsbehov inom det området.1
Enligt vår uppfattning är detta en systemfråga som handlar om
styrning, ledarskap och patientinvolvering samt utrymmet för att
använda professionell kunskap. Vi resonerar i kapitel 9 om hur staten
kan bidra till att påskynda utvecklingen mot en mer patientcentrerad
vård.
6.1.3

Förändrad resursfördelning

För att arbetet för patientsäkerhet och patientcentrering ska bli mer
ändamålsenligt, måste resursfördelningen mellan olika aktörer förändras. Därför anser vi att IVO:s utredningsskyldighet av klagomål
ska begränsas.
1

Se avsnitt 9.2.
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Vi har noga övervägt förslaget, eftersom det innebär en begränsning av patientens rättighet att få en oberoende prövning av en
händelse i vården. Flera remissinstanser har också uttryckt tveksamhet mot förslaget. Bland annat menar Riksrevisionen att man inte
ska koppla ihop utrymmet för egeninitierad tillsyn med klagomålshanteringen.2
Vi står emellertid fast vid bedömningen att en sådan koppling är
oundviklig, eftersom ett nytt klagomålssystem, som i högre grad
utgår från patienternas behov, förutsätter att resurserna i systemet
fördelas på ett annat sätt. I dag går över 60 procent av IVO:s resurser
för tillsyn av hälso- och sjukvården till handläggningen av klagomål.
Vi har i våra beräkningar visat att en begränsad utredningsskyldighet frigör 74,6 miljoner kronor per år. Delar av dessa medel
menar vi ska användas för att förstärka patientnämnderna så att
patienterna får tillfredsställande svar från vårdgivaren, och så att
analyser av brister och risker ur ett patientperspektiv kan göras.
Merparten av resurserna ska emellertid vara kvar på IVO i syfte att
ge utrymme för en tillsyn som kan verka förebyggande, omfatta
inspektioner i vården, kartlägga brister och ställa krav på åtgärder
samt låta patienterna ge uttryck för sina erfarenheter som sedan
systematiskt tas tillvara. Våra beräkningar visar att den föreslagna
förändringen ger utrymme för exempelvis ytterligare 813 inspektioner per år samtidigt som patientnämnderna förstärks. Detta ska
jämföras med de knappt 300 inspektioner som genomfördes år 2014.
Både Riksrevisionen och Vårdanalys menar att bristerna i vårdgivarnas klagomålshantering i dag är så stora, att utredningens förslag riskerar att leda till att patienterna fråntas en klagomöjlighet
som inte ersätts med en annan.3 Vi delar uppfattningen att bristerna
i hur vårdgivarna i dag hanterar klagomålen många gånger är djupt
otillfredsställande. Vi anser emellertid inte att någon annan aktör har
större förutsättningar att hantera klagomålen och har i delbetänkandet presenterat ett underlag som visar att IVO:s utredningsskyldighet som den är reglerad i dag ofta inte tillgodoser behoven hos

2

Riksrevisionen remissvar dnr 5.1.1-2015-0302 den 18 juni 2015 över delbetänkandet Sedd,
hörd och respekterad: ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården SOU 2015:14.
3
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissvar dnr 2004/2015 den 5 juni 2015 och
Riksrevisionen remissvar dnr 5.1.1-2015-0302 den 18 juni 2015 över delbetänkandet Sedd,
hörd och respekterad: ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården SOU 2015:14.
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patienterna.4 Patienter som utredningen har haft kontakt med är
missnöjda med årslånga handläggningstider och svar utan tydliga
ställningstaganden. Orsaken till detta är enligt vår uppfattning delvis
resursbrist och outvecklade arbetssätt på IVO, men det förklaras
också med att frågor som är verksamhetsnära bäst hanteras av vården.
Många av klagomålen mot hälso- och sjukvården bottnar i brister i
kommunikation och delaktighet.5
Vi menar därför att IVO utifrån sitt uppdrag inte är den mest
lämpade instansen att hantera alla typer av klagomål mot hälso- och
sjukvården. Många frågor om vad som hänt i vården kan inte besvaras av en statlig myndighet på grundval av enbart skriftväxling,
vilket gör att ställningstaganden som patienten efterfrågar ofta uteblir. Någon reell förlust för patienten genom en begränsad utredningsskyldighet kan vi därför inte se. Därmed delar vi inte vissa
remissinstansers bedömning att förslaget kan leda till bristande tillit
till systemet. Däremot har utredningen respekt för det principiella
argumentet att en möjlighet att klaga till en oberoende instans alltid bör finnas. Vi gör dock bedömningen att argumentet inte är så
starkt att det ska förhindra den förändrade resursfördelning som vi
menar är nödvändig för att ett ändamålsenligt klagomålssystem ska
kunna införas. Vi kan också konstatera, att även med den bestämmelse vi föreslår kommer IVO:s utredningsskyldighet att vara mer
långtgående än vad som gäller för socialtjänsttillsynen och förvaltningsrätten i övrigt. Där är det normala att myndigheten ska utreda
ärenden i den utsträckning som krävs, och att den själv bedömer
omfattningen av detta.
Ett antal remissinsatser har ställt sig bakom vårt förslag om förändrad resursfördelning genom begränsad utredningsskyldighet eller
lämnat det utan erinran. Bland dessa finns patient-, närstående- och
brukarorganisationer, landsting, kommuner och myndigheter. Bland
annat gör Statskontoret, som har haft i uppdrag att granska inrättandet av IVO och särskilt analyserat klagomålshanteringen, samma
bedömning som utredningen, nämligen att en förändrad resursfördelning krävs. Myndigheten rekommenderar därför i sin slutrapport

4

SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad: ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och
sjukvården, s. 55 f.
5
Se avsnitt 3.5.
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att våra förslag genomförs, och har ytterligare understrukit den uppfattningen i sitt remissvar.6
Ett alternativ för regeringen är att genomföra alla våra förslag
utom det som gäller IVO:s begränsade utredningsskyldighet. Detta
skulle dock sannolikt förutsätta att mer resurser behöver tillföras
om tillsynen ska utvecklas i den riktning som vi föreslår. Vår bedömning är att detta inte vore ändamålsenligt, eftersom systemet som
det är i dag inte tillgodoser patienternas behov. Medel skulle satsas
i ett system med dåliga resultat. Det skulle också innebära att fokus
även fortsättningsvis skulle vara på en liten andel av hälso- och
sjukvårdens patienter, nämligen dem som tar möjligheten att göra
sin röst hörd genom klagomål.

6

Statskontoret (2015:8) Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg: slutrapport, s. 101 f
och remissvar från Statskontoret dnr 2015/63-4 den 2 juni 2015 över delbetänkandet Sedd,
hörd och respekterad: ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården SOU 2015:14.
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Patientens ställning stärks

7.1

Vinster för patienten

Utredningens bedömning: Det föreslagna klagomålssystemet
bör utvärderas utifrån om det bidragit till de vinster för patienterna som är syftet med förändringen. Utredningen anser att
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys är den lämpligaste
aktören för att genomföra en sådan utvärdering.
Utredningen listar nedan de vinster för patienter och närstående
som vi menar kommer att bli resultatet av det system som föreslås.
1. Patienten får svar snabbare. Av vårt förslag till förtydligat ansvar för vårdgivaren framgår att svar ska ges skyndsamt. Det ska
normalt handla om några dagar.
2. Svaren från vårdgivaren till patienten är tydligare och ger
förklaringar av vad som hänt. Bestämmelser om vårdgivarens
skyldighet har utformats utifrån den kartläggning av patienters
behov som vi presenterat i delbetänkandet. Patientnämnden ska
genom sitt arbetssätt och med förstärkta resurser stödja patienten så att svar ges av vårdgivaren med ett sådant innehåll som
framgår av lag.
3. Det blir lättare för patienter att förstå vart man ska vända sig
med klagomål. En tydlig ansvarsfördelning i klagomålssystemet
gör det lättare för patienter att förstå vad som skiljer systemets
aktörer åt och vad man kan förvänta sig för resultat när man
vänder sig till olika instanser.
4. Det bedrivs en patientcentrerad tillsyn. Med det menas att det
utifrån systematiska riskanalyser görs fler anmälda och oanmälda
inspektioner i syfte att förhindra vårdskador och kvalitetsbrister.
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Patienternas erfarenheter efterfrågas i tillsynen, som ser till vårdens
sammanlagda resultat för patienten. Arbetet med att inhämta
patienterfarenheter i riskanalyser utvecklas ytterligare och samarbetet med patientnämnderna förbättras.
5. Patienternas synpunkter, erfarenheter och klagomål används
i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Detta sker genom att
patienternas erfarenheter används som ett verktyg i vårdgivarnas
kvalitetsarbete samt genom att patientnämndernas och IVO:s
analyser och återföring från tillsynen fördjupar vårdgivarnas egna
analyser.
6. IVO gör tydliga ställningstaganden om en vårdgivare eller
hälso- och sjukvårdspersonal har handlat felaktigt eller inte.
Patienterna får tydliga besked huruvida det som skett i vården
stridit mot lag eller annan föreskrift eller varit olämpligt med
hänsyn till patientsäkerheten.
Utredningen anser att det är viktigt att ett nytt klagomålssystem följs
upp ur ett patientperspektiv utifrån dessa vinster. Utvärderingen
bör även innehålla slutsatser om vilka effekter klagomålssystemet
har medfört för patientsäkerheten och resurseffektiviteten. Vidare
bör det undersökas hur nöjda patienterna är med de enskilda aktörerna och systemet som helhet. Det bör också ske en granskning av
om förslagen lett till reella förluster för patienten, till exempel när
det gäller IVO:s begränsade utredningsskyldighet som föreslås i avsnitt 8.5.
Utredningen anser att systemet bör utvärderas tre till fem år
efter systemets införande. Utredningen anser att Vårdanalys är den
lämpligaste aktören för att genomföra en sådan utvärdering.

7.2

Vårdgivaren ska ge patienten tydliga
och förklarande svar

I delbetänkandet föreslog utredningen att vårdgivarens ansvar för att
tillgodose patientens behov vid klagomål mot hälso- och sjukvården
ska förtydligas och vårdgivarnas skyldigheter preciseras. Författningsförslaget innebär att patienten av vårdgivaren ska få en förklaring
av vad som hänt och varför det inträffat, och, i förekommande fall,
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en beskrivning av vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för
att en liknande händelse inte ska inträffa igen, och en möjlighet att
lämna synpunkter på förbättringar.1 Vi föreslår nu en kompletterande bestämmelse som ska säkerställa att patientens klagomål kommer
rätt och tas omhand av rätt vårdgivare.
7.2.1

Patientens klagomål hamnar rätt

Utredningens förslag: I patientsäkerhetslagen (2010:659) införs en bestämmelse som anger att om ett klagomål bör hanteras
av en annan vårdgivare än den som mottagit klagomålet, bör
mottagaren skyndsamt överlämna handlingarna till rätt instans
för den fortsatta hanteringen.
Om ett klagomål inkommit till en annan vårdgivare än den vårdgivare som klagomålet gäller, bör vårdgivaren skyndsamt överlämna
klagomålet till rätt vårdverksamhet. I patientsäkerhetslagens 3 kap.
ska införas en bestämmelse som reglerar detta.
Om en patient har klagomål på ett vårdförlopp där flera vårdgivare varit inblandade kan de berörda vårdgivarna ge patienten ett
gemensamt svar. På så sätt möjliggörs att svaret genomsyras av ett
helhetsperspektiv på den vård som patienten fått.

7.3

Patienter får tydlig och enhetlig information

Utredningen konstaterade i delbetänkandet att patienter har svårt
att förstå dagens klagomålssystem och vill ha tydligare information
om hur man gör för att klaga. Vi föreslog därför att det ska tas fram
enhetlig nationell information som förklarar de olika aktörernas
uppdrag och hur patienten ska gå till väga för att framföra ett klagomål eller en synpunkt.2 Informationen bör även tydliggöra vad
patienten kan förvänta sig för resultat av klagomålet samt hur klagomålen används i hälso- och sjukvårdens förbättringsarbete.
1

SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad: ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och
sjukvården, s. 67 f.
2
A.a. s. 81 f.
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Vi föreslår nu en bestämmelse som reglerar vårdgivarens informationsskyldighet i enskilda fall när det inträffat en vårdskada.
7.3.1

Information till patienten vid vårdskador

Utredningens förslag: Vårdgivaren ska vid vårdskador ha skyldighet att informera patienten om möjligheten att framställa
klagomål och synpunkter och om hur klagomålssystemet är
uppbyggt. Vårdgivaren ska också informera om patientnämndens uppgift att hjälpa enskilda patienter att framföra klagomål
och att få svar av vårdgivaren. 3 kap. 8 § patientsäkerhetslagen
(2010:659)ska ändras så att detta framgår.
Vårdgivaren ska vid vårdskador ha skyldighet att informera patienten om möjligheten att framställa klagomål och synpunkter mot
den egna verksamheten och om hur klagomålssystemet är uppbyggt.
Vårdgivaren ska också informera om patientnämndens huvudsakliga uppgift att hjälpa enskilda patienter att framföra klagomål och
att få svar av vårdgivaren. Informationsskyldigheten ska regleras i
3 kap. 8 § patientsäkerhetslagen.

7.4

Ökat stöd från patientnämnder till patienter

Patientnämndernas arbetssätt präglas av ett patientcentrerat förhållningsätt. Patienter och närstående uppskattar i hög grad det stöd
och den hjälp de får från nämnderna.3 Vi anser att patientnämndernas obyråkratiska och flexibla arbetssätt, där nämnden kan använda
olika verktyg för att tillgodose patientens behov vid frågor eller synpunkter på vården, är en styrka för både patienter och för klagomålshanteringen i stort. Patienten kan snabbt få information och
stöd, och när så behövs, ett svar från vårdgivaren på sina frågor. Detta
skapar förutsättningar för en effektiv och ändamålsenlig klagomålshantering.
Utredningen anser att patientnämnderna ska ha en förtydligad
och förstärkt roll i det framtida klagomålssystemet och tillsammans
3

A.a. s. 55.
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med vårdgivarna utgöra första linjen i klagomålshanteringen. Patienter som av olika anledningar inte kan eller vill vända sig till vårdgivaren med sina synpunkter eller sitt klagomål kan således vända sig
till patientnämnden. Patientnämnden ska ge patienten information,
stöd och bistånd i kontakter med vårdgivaren.
Patientnämndernas hantering nära både patienter och vårdgivare
bidrar till att på ett effektivt sätt tillgodose patienters behov när de
klagar samt främjar snabb återkoppling till vården om brister som
kan åtgärdas.
7.4.1

Ny lag om stöd vid klagomål

Utredningens förslag: En ny lag om stöd vid klagomål mot
hälso- och sjukvården införs. I lagen ska anges att varje landsting och kommun ska ha en eller flera patientnämnder som ska
stödja och hjälpa patienter inom den hälso- och sjukvård som
landsting eller kommun bedriver enligt hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763), sådan verksamhet som bedrivs enligt avtal med landsting eller kommun samt den tandvård som landstinget finansierar.
En kommun som ingår i ett landsting får överlåta skyldigheten
att inrätta en patientnämnd till landstinget, om kommunen och
landstinget har kommit överens om detta.
I lagen ska anges att nämnderna ska hjälpa enskilda patienter
att få svar av vårdgivaren i enlighet med den föreslagna bestämmelsen i 3 kap. 8 b § patientsäkerhetslagen (2010:659) samt
hjälpa patienter att få den information som behövs för att kunna
tillvarata sina intressen i hälso- och sjukvården och vända sig till
rätt myndighet. Nämnderna ska även främja kontakter mellan
patienter och vårdpersonal. Vidare ska anges att patientnämnderna ska kommunicera med patienter så som det är lämpligt med
hänsyn till frågans eller klagomålets art och den enskildes förmåga
att tillgodogöra sig information. Nämnderna ska även rapportera
iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter samt informera allmänheten, hälso- och
sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet.
I lagen hänvisas till nämndernas uppgift enligt lagen (1991:1128)
om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättpsykiatrisk
vård och smittskyddslagen (2004:168).

85

Patientens ställning stärks

SOU 2015:102

Patientnämnderna har en viktig roll i det nya klagomålssystemet.
Det är därför angeläget att deras stödjande funktion för patienter
och närstående som behöver hjälp i samband med ett klagomål mot
hälso- och sjukvården utvecklas och blir mer likvärdig i landet.
Nämndernas uppgift att bidra till hög patientsäkerhet och patientcentrering behöver förstärkas och förtydligas. Huvuduppgiften att
stödja patienten behöver preciseras. Särskilt viktigt är att patienternas erfarenheter som framkommer i klagomål till nämnden i högre
grad än i dag blir ett underlag för hälso- och sjukvårdens utveckling. Utredningen föreslår därför att patientnämndens uppgifter ska
förtydligas i en ny lag som ersätter den nuvarande lagen (1998:1656)
om patientnämndsverksamhet m.m. Den nya lagen bör ha ett namn
som tydligt avspeglar patientnämndernas stödjande funktion och
inte fokuserar på nämnden som organisation. Vår bedömning är
också att det inte är den politiska nämnden utan kansliernas insatser
som i första hand skapar mervärdet för patienterna. Därför föreslår
vi att lagen får namnet lag om stöd vid klagomål mot hälso- och
sjukvården.
Utredningen anser att alla nämnder ska ha samma namn så att
patienten känner igen verksamheten och hittar rätt, oberoende av
landsting. Namnet ska vara patientnämnden. I dag finns några nämnder som kallas förtroendenämnder.
I den nuvarande lagen är patientnämndernas uppdrag definierat
som att det förutom hälso- och sjukvård även omfattar den allmänna
omvårdnad som ges i samband med hälso- och sjukvård. Syftet med
skrivningen var enligt förarbetena att undvika att fastna i definitionsfrågor.4 Begreppet allmän omvårdnad i samband med hälsooch sjukvård finns emellertid inte i lagstiftningen i övrigt. Enligt
patientnämnderna har inte skrivningen fått någon reell betydelse
och gränsdragningsproblem uppstår sällan. Mot den bakgrunden
anser utredningen att det snarare riskerar att bli förvirrande med ett
särskilt begrepp för patientnämndens uppdrag. Avgränsningen bör
i stället göras utifrån den definition av hälso- och sjukvård som görs i
1 § hälso- och sjukvårdslagen samt i bestämmelserna om kommunens ansvar i 18–18 d §§ samma lag.
Utredningen föreslår att nämndernas huvudsakliga uppdrag ska
vara att hjälpa enskilda patienter att få sitt klagomål besvarat av
4

Prop. 1998/99:4 s. 36.
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vårdgivaren i enlighet med den föreslagna bestämmelsen i 3 kap.
8 b § patientsäkerhetslagen.5 Detta är en ny bestämmelse. Den innebär att nämnderna ska hjälpa patienten att framföra klagomål och
att av vårdgivaren få svar på sina frågor. Vårdgivarens svar ska, i förekommande fall, innehålla en beskrivning av vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa
igen och en möjlighet för patienten att lämna synpunkter på förbättringar. Nämnden ska påminna vårdgivaren och be om kompletteringar när ett svar är formulerat så att det är svårt för patienten att
förstå eller kan uppfattas som stötande.
I den föreslagna lagen anges även att nämnderna ska kommunicera med patienter på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till frågans
eller klagomålets art och den enskildes förmåga att tillgodogöra sig
information. Detta är en ny bestämmelse utan motsvarighet i nuvarande lag. Nämnderna måste utgå från varje individs behov och
förutsättningar och möjliggöra för både muntlig och skriftlig kommunikation. Nämnden ska ta särskild hänsyn till personer med funktionsnedsättningar, personer med annat modersmål än svenska och
andra grupper som kan ha svårt att formulera och framföra sina synpunkter. Om det behövs ska nämnderna exempelvis kunna hjälpa
patienter att sammanfatta frågeställningar och hjälpa till att formulera skriftliga inlagor till patientnämnden. Om patienten har behov
av ett möte med vårdgivaren bör nämnderna hjälpa till att ordna
detta, och om det behövs, även delta på mötet. Utredningen föreslår
även en särskild bestämmelse som tydliggör att nämnden, när patienten är ett barn, särskilt ska beakta barnets bästa, se avsnitt 7.4.3.
Nämnderna ska även fortsättningsvis ha ett antal uppgifter som
anges i nuvarande lagstiftning. Nämnderna ska främja kontakterna
mellan patienter och vårdpersonal, till exempel genom att verka för
en lösning av låsta positioner mellan vårdgivare och patient. Patienten ska få information av nämnderna för att kunna tillvara ta sina
intressen i hälso- och sjukvården, och hjälp att vända sig till rätt
myndighet. Detta innebär att informera om möjligheten att göra en
anmälan till IVO, Löf eller Läkemedelsförsäkringen och utifrån
patientens behov informera om vad en sådan anmälan bör innehålla. Nämnderna ska även rapportera iakttagelser och avvikelser av
5

SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad: ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och
sjukvården, s. 19 f.
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betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter samt informera allmänhet, personal och andra berörda om sin verksamhet.
Det finns enligt dagens bestämmelser en möjlighet för en kommun som ingår i ett landsting att överlåta ansvaret att inrätta en
patientnämnd till landstinget, om kommunen och landstinget har
kommit överens om detta. Kommunen får lämna sådant ekonomiskt bidrag till landstinget som motiveras av överenskommelsen.
Utredningen har ingen avsikt att ändra denna möjlighet.
Utredningen anser även att nämndernas särskilda uppgifter som
gäller stödpersoner enligt den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen
och smittskyddslagen ska kvarstå.
7.4.2

Vårdgivaren är skyldig att svara patientnämnden

Utredningens förslag: I patientsäkerhetslagen (2010:659) ska
anges att om klagomål från patienter framförs genom nämnden
är vårdgivaren skyldig att bistå nämnden i den utsträckning som
behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sin huvudsakliga
uppgift enligt lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. I lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården
ska anges att nämnderna ska göra Inspektionen för vård och
omsorg uppmärksam på förhållanden som omfattas av myndighetens tillsyn. Nämnderna ska även samverka med Inspektionen
för vård och omsorg så att myndigheten kan fullgöra sina
skyldigheter enligt 7 kap. 6 § patientsäkerhetslagen (2010:659).
Patientnämnderna har till utredningen framfört att det förekommer
att vårdgivare inte svarar på patientens frågor. Nämndernas erfarenheter är att det ibland är en och samma vårdgivare som upprepade
gånger inte besvarar patienters klagomål. Utredningen utgår från att
förslaget som innebär att vårdgivaren har en lagstadgad och preciserad skyldighet att svara patienten, kommer att minska problemet
med vårdgivare som inte svarar patientnämnden. Vi vill trots detta
ytterligare stärka patientnämndens roll genom att i 3 kap. patientsäkerhetslagen tydliggöra att vårdgivaren är skyldig att bistå patientnämnden i den utsträckning som behövs för att nämnden ska kunna
fullgöra sitt uppdrag när klagomål från patienter och närstående
framförs genom nämnden.
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Patientnämnden har även möjlighet att vända sig till IVO när
vårdgivaren inte svarar på patientens frågor trots påminnelser. IVO:s
tillsynsuppdrag omfattar även vårdgivarens klagomålshantering,
varför myndigheten kan vidta åtgärder mot vårdgivaren.
När nämnden identifierar eller har misstankar om allvarliga brister i
en verksamhet, exempelvis riskindivider eller verksamheter med upprepade klagomål, bör nämnderna i större utsträckning än i dag
rapportera detta till IVO. Samarbetet mellan IVO och patientnämnderna bör utvecklas så att nämnderna upplever att det är en
låg tröskel för att höra av sig till IVO. Nämnderna har genom nuvarande lag en skyldighet att göra Inspektionen för vård och omsorg uppmärksam på förhållanden som omfattas av myndighetens
tillsyn, och en motsvarande bestämmelse införs i lagen om stöd vid
klagomål mot hälso- och sjukvården. Lagstiftaren har i förarbetena6
understrukit att information om patientsäkerhetsrisker bör lämnas
när anledning föreligger, men att den ska vara på aggregerad nivå
för att säkerställa att nämndernas gräns mot den statliga tillsynen
upprätthålls. Utredningen delar bedömningen att gränsen mellan
nämnden och tillsynen måste upprätthållas, men anser inte att information om patientsäkerhetsrisker i enskilda ärenden, exempelvis
information om att en läkare uppträtt drogpåverkad vid vårdtillfället,
överskrider denna gräns. Vi menar därför att även sådan information ska kunna lämnas från patientnämnden till IVO.
Utredningen anser även att det i lagen om stöd vid klagomål
mot hälso- och sjukvården ska anges att nämnderna ska samverka
med Inspektionen för vård och omsorg, så att myndigheten kan
fullgöra sina skyldigheter enligt 7 kap. 6 § patientsäkerhetslagen.
Detta är en ny bestämmelse som inte har någon motsvarighet i nuvarande lag. Samverkan bör resultera i att patienters upplevelser
och synpunkter på vården kontinuerligt samlas in och används av
tillsynsmyndigheten. Patientnämndens roll är att förmedla de patienterfarenheter som framförts till nämnden. Det kan exempelvis handla
om att sammanställa patienterfarenheter som rör viss vårdgivare
eller visst vårdområde eller andra specifika frågor som IVO efterfrågar. Genom att uppgifterna som nämnden lämnar kan röra enskilda fall, säkerställs att patienternas klagomål får betydelse för
6

Prop. 2009/10:210s. 156.
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IVO:s tillsyn också i den del som rör särskilda vårdgivare eller
enskild hälso- och sjukvårdspersonal.
Vissa representanter för patientnämnderna har framfört att det
vore önskvärt om det fanns en möjlighet för patientnämnderna att
lämna över enskilda ärenden till IVO, som IVO då ska vara skyldiga att utreda. På så sätt skulle det finnas en möjlighet för patienten att komma vidare med sitt klagomål om patientnämndens kontakter med vårdgivaren inte bidrar till att patienten får svar på sina
frågor eller blir nöjd med svaret. Utredningen har övervägt detta
förslag, men stannat vid bedömningen att detta skulle innebära att
patientnämnden antar en myndighetsliknande roll, vilket vore olämpligt. Vi har också beaktat att andra representanter från patientnämnderna har framfört att det finns en risk för godtycke gällande
vilka ärenden som nämnden beslutar att lämna över till IVO, och
att det kan bli svårt att förklara för patienter varför man beslutar att
lämna över vissa ärenden och inte andra. Ett annat skäl till varför
utredningen inte anser att patientnämnden ska ha möjlighet att
anmäla ett enskilt klagomål till IVO, är att endast patienten, eller
om patienten inte själv kunnat anmäla klagomålet, en närstående
till denne, ska vara part i ärendet. Patientnämnden ska inte heller
vara ombud. Det måste alltid vara patienten, som blir part i ärendet,
och inte patientnämnden som avgör om ett ärende ska anmälas till
IVO.
Patientnämndens uppgift blir i stället att stödja de patienter som
vill ha hjälp med en anmälan till IVO. Hjälpen bör bestå av att informera om möjligheten att göra en anmälan, om vad patienten kan
förvänta sig för resultat av anmälan och vad en anmälan till tillsynsmyndigheten bör innehålla.
7.4.3

Särskilt stöd till barn

Utredningens förslag: I lagen om stöd vid klagomål mot hälsooch sjukvården ska anges att nämnden, om patienten är ett barn,
särskilt ska beakta barnets bästa.
I delbetänkandet konstateras att barn och unga mycket sällan klagar
eller lämnar synpunkter på vården samt att barns och ungas synpunkter på den egna vården allt för sällan efterfrågas och används i
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hälso- och sjukvårdens utvecklingsarbete.7 För att öka förutsättningarna för att barn lämnar synpunkter och framställer klagomål,
föreslår utredningen att det i lagen om stöd vid klagomål mot hälsooch sjukvården ska anges att nämnden, om patienten är ett barn,
särskilt ska beakta barnets bästa. Enligt artikel 1 i Barnkonventionen anses barn vara varje människa under 18 år. Med barnets
bästa avses bland annat att patientnämnden ska hantera klagomål
från barn extra skyndsamt, eftersom ett barns tidsperspektiv är
annorlunda än en vuxens och det är angeläget att barn snabbt får
rätt stöd och vård. Nämnden ska även ge barnet sådan information
som behövs för att barnet ska kunna ta tillvara sina intressen i
hälso- och sjukvården. Informationen ska vara tydlig och lättillgänglig och lämnas med respekt och lyhördhet för det enskilda
barnets förutsättningar och behov.
Om barn klagar på en händelse i vården bör patientnämnden
bevaka att vårdgivaren i sitt svar tar hänsyn till att klaganden är ett
barn och utformar sitt svar i enlighet med detta. Nämnden bör
även vara lyhörd för på vilket sätt barnet vill att klagomålet framförs till vårdgivaren och hur dennes svar sedan ska lämnas. När
vårdgivaren besvarat klagomålet måste nämnden även bedöma hur
det egna förmedlandet av vårdgivarens svar bäst bör göras, samt
bedöma huruvida barnet kan tillgodogöra sig svaret från vårdgivaren utan en vårdnadshavares eller annan vuxens stöd. Den mognad
som krävs måste utredas vid varje enskilt tillfälle och är beroende
av åtgärdens art och allvarlighetsgrad. Det är dock ofta möjligt att
svara på frågor och ge allmän vägledning utan vårdnadshavarens
involvering.
Varje patientnämnd bör utveckla sitt arbetssätt för hur barn och
deras klagomål ska tas omhand. Det är viktigt att patientnämnderna har kunskap om de särskilda skyldigheter som vårdgivaren har
enligt bland annat Barnkonventionen och patientlagen. Av artikel 3
i Barnkonventionen framgår att barnets bästa ska komma i främsta
rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Av artikel 12 framgår att
barn som är i stånd att bilda egna åsikter har rätten att fritt uttrycka
dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Barnkonventionens
7

SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad: ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och
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bestämmelser är tillämpliga även när ett barn i ett klagomålsärende
inte är patient utan till exempel anhörig.
Patientlagen anger att när hälso- och sjukvård ges till barn ska
barnets bästa särskilt beaktas enligt 1 kap. 8 §. I 4 kap. 3 § anges
vidare att barnets inställning till den aktuella vården eller behandlingen så långt möjligt ska klarläggas. Barnets inställning ska tillmätas
betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. Den
information som vårdgivaren enligt 3 kap. 1 och 2 §§ patientlagen
ska ge patienten, måste enligt 6 § anpassas till mottagarens ålder,
mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar. Detta gäller även för information om klagomål och
synpunkter.
Enligt 3 kap. 3 och 5 §§ patientlagen ska vårdgivaren även ge
barnets vårdnadshavare information, om inte sekretess eller tystnadsplikt hindrar detta. Utgångspunkten i svensk rätt är att vårdnadshavarna har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör
barnets personliga angelägenheter.8 Vårdnadshavaren ska dock i
takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn
till barnets synpunkter och önskemål i de beslut som rör barnets
personliga angelägenheter. Den fråga det gäller kan i vissa fall vara
av sådan art att det ter sig naturligt att barnet får bestämma själv,
utan att vårdnadshavaren lägger sig i saken. I förarbetena till den
aktuella bestämmelsen i föräldrabalken underströks emellertid att
vårdnadshavarens möjlighet att ge barnet rätt att själv bestämma
inte bör leda till att vårdnadshavaren övervältrar sitt ansvar som
beslutsfattare på barnet, samt att det för barnets trygghet är väsentligt att barnet inte tvingas fatta beslut som han eller hon inte känner sig mogen för.9
7.4.4

Patientnämnderna ska ha en självständig ställning

Utredningens förslag: I lagen om stöd vid klagomål mot hälsooch sjukvården ska anges att landstingen och kommunerna ska
organisera nämnderna så att de kan utföra sina uppgifter självständigt.
8
9

6 kap. 11 § föräldrabalken (1949:381).
Prop. 1981/82:168 s. 24 f.
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Utredningen anser att det är viktigt att patienterna uppfattar patientnämnden som en självständig funktion som organisatoriskt sett är
åtskild från vårdgivarna och från landstingets ledning. Det ökar
legitimiteten och skapar trygghet för patienter att framföra synpunkter utan att riskera att få en sämre vård. Det är även viktigt för
nämndens möjlighet att i sin analys dra slutsatser om hur hälsooch sjukvården fungerar ur patientens perspektiv, och hur hälsooch sjukvården bör utvecklas i det aktuella landstinget eller kommunen.
Därför anser vi att nämndernas självständiga ställning bör stärkas
inom ramen för landstingets verksamhet. I lag om stöd vid klagomål
mot hälso- och sjukvården ska därför anges att landstingen och
kommunerna ska organisera nämnderna så att de kan utföra sina
uppgifter självständigt. Detta är en ny bestämmelse i förhållande
till nuvarande lagstiftning.
Utredningen har övervägt att föreslå att nämnderna organisatoriskt sett måste vara utformade som egna förvaltningar. Vi har dock
landat i att detta är en för långtgående inskränkning i den kommunala självstyrelsen, eftersom det är osäkert om patientnämndens
organisatoriska placering är det som är huvudsakligen avgörande
för nämndernas självständiga ställning.
7.4.5

Patientklagomål ska bidra till vårdens utveckling

Utredningens förslag: I lagen om stöd vid klagomål mot hälsooch sjukvården ska anges att nämnderna ska bidra till patientcentrering och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården
genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter
samt uppmärksamma landstinget eller kommunen på riskområden och hinder för en säker och patientcentrerad vård.
Vidare ska anges att landstingen och kommunerna ska organisera sin verksamhet på sådant sätt att slutsatserna av de analyser som nämnderna gör tas om hand och bidrar till hälso- och
sjukvårdens utveckling. Nämnderna ska senast den sista februari
varje år till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen
lämna en redogörelse över patientnämndsverksamheten samt den
analys som gjorts under föregående år.
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Utredningens kartläggning av patientnämnderna visar att handläggarna vid nämndernas kansli genom sitt patientnära arbete skapar
den absoluta huvuddelen av det värde som nämnderna står för. Det
är däremot mer osäkert i vilken utsträckning de politiska nämnderna
bidrar till stärkt patientsäkerhet och kvalitetsutveckling i hälso- och
sjukvården. På seminarier och i intervjuer som utredningen genomfört med politiker och handläggare från patientnämnderna har det
framkommit att politikernas roll upplevs som otydlig och att de
politiska nämnderna har svårt att få gehör från andra beslutsfattande organ i landstingen. En kartläggning av protokoll från ett urval av
patientnämnderna visar att vissa politiska nämnder huvudsakligen
fokuserar på att gå igenom och avsluta individärenden och i liten
utsträckning rapporterar eller kommunicerar de brister som upptäcks
till andra politiska organ.
Andra politiska nämnder är mer aktiva med att initiera en dialog
med relevanta nämnder eller utskott i landsting eller kommun samt
ber om återkoppling kring hur identifierade brister ska åtgärdas. Förtroendedevalda i nämnderna uppger dock att de har svårt att följa
upp om dessa åtgärder genomförs. I en utvärdering av i hur hög
grad hälso- och sjukvården påverkas av klagomål inkomna till patientnämnden i Region Skåne, framgår att kvalitetsförbättrande insatser
endast gjordes i 4,4 procent av de studerade ärendena.10 Utredningens sammantagna bild av de politiska nämnderna är att deras uppdrag
är otydligt, och att deras arbete har mycket begränsade effekter på
patientsäkerheten och kvalitetsutvecklingen i landsting och kommuner.
Utredningen anser därför att den politiska nämndens roll i högre
grad bör vara att analysera patienterfarenheter och föra dem vidare i
den politiska organisationen. Vi föreslår att det av lagen om stöd
vid klagomål mot hälso- och sjukvården ska framgå att nämnderna
ska bidra till patientcentrering och hög patientsäkerhet i hälso- och
sjukvården genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter och därefter uppmärksamma landstinget eller kommunen
på riskområden och hinder för en säker och patientcentrerad vård.
Detta är en ny bestämmelse som saknar motsvarighet i nuvarande
lag.
10

Hagelin, I. (2007) Påverkas Hälso- och sjukvården av vad patienterna för fram till patientnämnden Skåne? Förvaltningshögskolan Göteborgs Universitet: CEFOS.
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Analysen av inkomna klagomål och synpunkter bör ske på aggregerad nivå. Den bör innehålla kvantitativ information om exempelvis antalet klagomål inom olika vårdgrenar, men bör i huvudsak
fokusera på klagomålens innehåll. Analysen bör till exempel kunna
besvara följande frågor: Vad finns det ur patientens perspektiv för
förbättringsområden inom hälso- och sjukvården i det aktuella
landstinget eller kommunen? Vilka grupper av patienter får eller
riskerar att få vård som brister i kvalitet och säkerhet? Vilka utmaningar finns gällande patientcentrering i hälso- och sjukvården?
Nämnden kan även föreslå åtgärder som behöver vidtas i landstinget eller i kommunen i relation till identifierade problem- och
riskområden. Patienters och närståendes synpunkter och idéer kan
vara ett underlag för sådana åtgärder. I analysen bör nämnderna också
dra generella slutsatser av vårdgivarnas svar, och dra slutsatser om
verksamheterna utifrån dessa. Då kvinnors och mäns, pojkars och
flickors erfarenheter kan analyseras separat och rapporteras till
beslutsfattare kan analysen även identifiera könsskillnader i hälsooch sjukvården. De framtagna analyserna kommer att variera beroende på storleken på landstinget eller kommunen och antalet klagomål som inkommit. Det är därför viktigt att analyserna beaktas i
relation till dessa faktorer.
Av lagförslaget framgår att analysen ska ske årligen, men det
finns naturligtvis inget hinder för patientnämnderna att analysera
inkomna ärenden mer regelbundet.
Utredningen vill även förtydliga att den analys som ska utföras
enligt våra förslag är av en annan karaktär än nämndernas uppdrag
att rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter. Rapporteringen av iakttagelser och avvikelser bör innehålla information från patienter rörande
den specifika verksamheten. Analysen ska däremot utgå från information i alla klagomål på aggregerad nivå. Rapporteringen bör även,
som den ofta göra i dag, ske mer frekvent än en gång per år.
I analysen bör patientnämnderna samla in och beakta även andra
patienterfarenheter än de som framkommer i klagomålen. Det kan
till exempel ske genom fokusgrupper eller tjänstedesignmetoder.11
11

Tjänstedesign, även kallat service design, är en metod som används för att förstå en kunds
eller användares beteende och behov, och utifrån denna förståelse skapa tjänster som efterfrågas av användaren.
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Nämnden kan även samverka med patient-, närstående- och brukarorganisationer för att fördjupa de slutsatser som dras i analysarbetet
och samla in idéer kring förbättringar i vården. Patientnämndernas
analys och slutsatser om brister i vården kan ligga till grund för
innovationer i hälso- och sjukvården. Nämnderna kan i detta syfte
samverka med aktörer inom innovationsområdet som använder
nämndernas analyser som utgångspunkt för sitt innovationsarbete.
Slutsatserna från analysen måste ligga till grund för beslut av
politiska organ i landstinget eller kommunen i syfte att landstinget
och kommunens verksamhet ska utvecklas ur ett patientperspektiv.
Därför föreslår utredningen att det i lagen om stöd vid klagomål mot
hälso- och sjukvården anges att landstingen och kommunerna ska
organisera sin verksamhet på sådant sätt att slutsatserna av de analyser
som nämnderna gör tas om hand och bidrar till hälso- och sjukvårdens utveckling. Detta är en ny bestämmelse som saknar motsvarighet i nuvarande lag. Bestämmelsen gäller även de kommuner
som överlämnat ansvaret att inrätta patientnämnd till landstinget.
Kommuner och landsting måste således skapa en tydlig mottagare
av patientnämndens analys i sin organisation.
Vårdgivarna bör ha huvudansvaret för att återkoppla patientnämndens slutsatser till sin personal, men nämnderna kan bistå
vårdgivarna i detta arbete.
Analysen ska, liksom redogörelsen för patientnämndsverksamheten, senast den sista februari varje år lämnas till IVO och Socialstyrelsen, vilket ska framgå av lagen om stöd om klagomål mot
hälso- och sjukvården. Vi anser även att patientnämndernas analyser och slutsatser bör inkluderas som en del av landstingens och
kommunernas patientsäkerhetsberättelser. Enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren senast den 1 mars ha färdigställt sin
patientsäkerhetsberättelse. För att möjliggöra att landsting och kommun kan inkludera patientnämndens analys i sin patientsäkerhetsberättelse, kan de ha underhandskontaker med patientnämnden
under den tid som analysen slutförs.
Patientnämndernas analyser bör vara en del av den nationella
analys som ska göras inom ramen för en långsiktig samverkansstruktur för nationell återkoppling och analys.12
12

I regeringsbeslut S2015/04952/FS uppdras till IVO att tillsammans med företrädare för
patientnämnder, landsting och kommuner skapa en långsiktig samverkansstruktur.
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Nämnderna har varierande resurser

Utredningens kartläggning visar att det i dag finns stora skillnader
mellan landstingens och kommunernas resurstilldelning till patientnämnderna. Antalet årsarbetskrafter i relation till befolkningsunderlag skiljer sig mellan cirka 38 000 invånare per årsarbetskraft i Gotland
till cirka 345 000 invånare per årsarbetskraft i Jönköping. Flera
patientnämnder har angett att man anser att man är för få handläggare för att kunna utföra alla delar av nämndens uppdrag på ett
tillfredställande sätt.
Om man relaterar antal klagomål till antalet invånare ser man
en stor spridning mellan länen. Jönköpings län utmärker sig med
160 klagomålsärenden per 100 000 invånare, vilket är lägst i landet,
medan Gävleborg, Södermanland och Västmanland har det högsta
antalet ärenden, 500 klagomål per 100 000 invånare. Dessa skillnader kan delvis bero på skillnader i arbetssätt, registreringsrutiner
och förutsättningar, så som exempelvis varierande bemanning hos
nämnderna.13 Utredningens enkät till samtliga patientnämnder visar
förhållandevis stora skillnader i hur nämnderna definierar och
registrerar ett klagomålsärende.
Utifrån detta konstaterar vi att det finns stora variationer i de
resurser som huvudmännen tilldelar patientnämnderna, och att vissa
patientnämnder i dag har begränsade resurser i relation till sitt uppdrag.
Patientnämnden kommer att bli en viktig aktör som ska informera, hjälpa och stötta patienterna samt bistå med kontakter med
vårdgivarna i det föreslagna klagomålssystemet. Utredningens förslag kommer sammantaget att innebära ett ökat antal ärenden, vissa
nya uppgifter och därmed en höjd ambitionsnivå för nämnderna. På
så sätt aktualiseras finansieringsprincipen, vilket innebär att landstingen måste tillföras statliga medel, se avsnitt 10.2.2.
De statliga medlen ska endast täcka de nya uppgifter som följer
av våra förslag, och inte kompensera landsting som valt att inte tillföra nämnderna tillräckliga resurser. Det kan innebära att den befintliga finansieringen av nämndernas verksamhet behöver ses över av
huvudmännen.
13

IVO (2015) Sammanställning av klagomål som inkommit till patientnämnderna under verksamhetsåret 2014, s. 3 f.
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Inget utökat stöd till grupper som inte omfattas
av patientnämndens uppdrag

Utredningens bedömning: Utredningen har inte funnit skäl för
att föreslå ett utökat stöd till de grupper som i dag inte omfattas
av patientnämndens uppdrag.
Patientnämnden får en viktig roll i att stötta patienter i det nya klagomålssystemet. Utredningen har därför övervägt om patientnämndens uppdrag bör utvidgas till att även inkludera patientgrupper
som i dag inte omfattas av deras verksamhet. En beskrivning av
dessa patientgrupper redovisas i bilaga 2. En fördel med detta skulle
vara att en och samma aktör kan erbjuda stöd oavsett vilken organisationsform patienten får sin vård från. Utredningen har dock
inte funnit skäl för att föreslå sådana förändringar. Anledningar till
detta presenteras, grupp för grupp, nedan.
Tandvård
Tandvårdsutredningen har föreslagit att det ska tillsättas en utredning som får i uppdrag att göra en översyn av möjligheterna att
utforma ett bättre och mer enhetligt konsumentskydd för patienter
i vuxentandvården.14 Tandvårdsutredningen anser att tandvårdspatienterna behöver en mer samlad och förstärkt funktion för
klagomål i tandvården. Anledningen till detta är att tandvården är
finansierad på ett helt annat sätt än hälso- och sjukvården och att
patienternas ställning är mer lik konsumentens. En klagomålshantering mot tandvården måste därför utöver de medicinska frågorna
också kunna hantera prisfrågor och garantier. Klagomålsutredningen
delar bedömningen att det vore lämpligt att hitta en gemensam
form för att hantera klagomål för all tandvård och att resultatet av
en eventuell utredning bör avvaktas. Vi avser därför inte att lägga
fram något förslag som rör tandvårdspatienter.

14

SOU 2015:76 Ett tandvårdsstöd för alla: fler och starkare patienter, s. 295 ff.
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Elevhälsan
För närvarande handlägger mer än hälften av patientnämnderna
synpunkter och klagomål från elevhälsan. De flesta av dessa uppger
att de inte skulle göra skillnad på klagomål från privata och kommunala aktörer. De nämnder som anser att elevhälsan ingår i nämndernas uppdrag utgår från att all kommunal hälso- och sjukvård ska
handläggas av patientnämnden. Övriga nämnder hänvisar till att
elevhälsovården faller utanför nämndens uppdrag, eftersom elevhälsovård ges med stöd av regler i 2 kap. skollagen (2010:800) och
inte med stöd av hälso- och sjukvårdslagen.
Klagomål mot elevhälsan kan anmälas till IVO och Skolinspektionen, eller framställas direkt till kommunen. Antalet klagomål
mot elevhälsan är få såväl hos patientnämnderna som hos Skolinspektionen och IVO. Utredningen finner inte skäl att föreskriva
någon annan lösning än den som gäller i dag.
Kriminalvården
Kriminalvårdens patienter har under intagningstiden små möjligheter att vända sig till annan vårdgivare. Patientgruppen kan dock
vända sig till IVO med klagomål. Utredningens granskning visar
emellertid att många av de klagomål som rör kriminalvården berör
ämnen så som begäran om viss medicinering, klagomål mot kriminalvårdens personal eller klagomål där individen kräver skadestånd.
Utredningen anser inte att det finns skäl att skapa en särskild patientstödslösning för dessa patienter.
Företagshälsovården
Hälso- och sjukvården är endast en del av företagshälsovårdens
uppdrag. Patienter i företagshälsovården har normalt inte företagshälsovården som sin huvudsakliga vårdkontakt. IVO hanterar
endast en mindre mängd klagomål som avser företagshälsovården.
Utredningen finner inget behov av att föreskriva någon annan lösning än den som gäller i dag, nämligen att företagshälsovårdens
hälso- och sjukvård står under IVO:s tillsyn men inte omfattas av
patientnämnens verksamhet.
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SiS-institutioner15
Dessa verksamheter bedriver en ”basal hälso- och sjukvård” och deras
klienter befinner sig i en utsatt position. HVB16-verksamheterna
inspekteras dock regelbundet av IVO, och klienterna har i samtliga
boenden goda möjligheter att ställa frågor och framställa klagomål
centralt. IVO hanterade inga klagomål mot SiS-hemmens hälsooch sjukvård under år 2014. Utredningen finner inte skäl att föreskriva någon annan lösning än den som gäller i dag.
Privat hälso- och sjukvård
De flesta privata vårdgivare har antingen avtal med landstinget eller
får ersättning från landstinget enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning eller lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi,
och omfattas därför av patientnämndernas verksamhet. Hur stor
den övriga gruppen är där patienter själva bekostar sin hälso- och
sjukvård, utan försäkringslösning eller offentlig finansering, har
utredningen på grund av bristande statistik inte kunnat fastställa.
Utredningens bedömning är dock att det är en liten grupp jämfört
med den offentligt finansierade hälso- och sjukvården.
619 000 svenskar har en privat hälso- och sjukvårdsförsäkring.17
IVO hanterade 905 klagomål mot privatläkare under år 2014. Av
IVO:s statistik går dock inte att utläsa hur många av dessa som har
ett avtal med kommun eller landsting och således omfattas av patientnämndens verksamhet. Utredningens bedömning är dock att en
stor del av de läkare som anmälts borde omfattas av nämndens uppdrag. IVO hanterade 8 klagomål mot privata sjukgymnaster år 2014.
Vad gäller övriga yrkeskategorier så som kiropraktorer, psykologer
och naprapater finns få klagomål registrerade.
Alla privata vårdgivare står under IVO:s tillsyn och patienter
eller närstående kan framföra klagomål mot deras verksamheter till
myndigheten. Utredningen anser därför inte att det finns anledning
15

Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer
sluten ungdomsvård.
16
Hem för vård eller boende.
17
Statistik för andra kvartalet 2015. www.svenskforsakring.se/Huvudmeny/Fakta-Statistik/Statistics-list/Sjukvardsstatistik/Sjukvardsforsakringsstatistik-2015/, hämtad den
12 september 2015.
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att skapa en offentligt finansierad patientstödslösning för patienter,
som utöver den allmänna hälso- och sjukvården, själv finansierar
sin vård eller väljer att teckna en privat sjukvårdsförsäkring.
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8.1

Vad är patientcentrerad tillsyn?

Prövning av klagomål är en del av tillsynen. Om klagomålssystemet
utformas så att merparten av tillsynens resurser används endast till
klagomålshantering är systemet varken resurseffektivt eller patientsäkert, eftersom insatser som skulle ha haft mera nytta för patienterna inte får tillräckligt utrymme. Ett klagomålssystem som hindrar
tillsynen från att göra maximal nytta för patienterna kan således
inte anses vara ändamålsenligt. Vi menar att så är fallet i dag, då endast
en liten del av tillsynens resurser används till tillsyn som bedrivs på
plats ute i vården för att minska riskerna för patienterna. Även Statskontoret har i sin utvärdering konstaterat att klagomålshanteringens
nytta, i form av beslut som kan påverka vården att vidta åtgärder
för att höja patientsäkerheten, är relativt liten.1 Ur ett effektivitetsperspektiv, där begränsade resurser ska leda till största möjliga nytta,
finns det därför skäl att överväga hur IVO:s resurser bör vara fördelade mellan olika slags tillsynsinsatser.2 Klagomålssystemet måste
därför förändras så att det ger utrymme för en patientcentrerad
tillsyn.
Med patientcentrerad tillsyn menar utredningen en tillsyn som
innehåller ett antal komponenter som vi beskriver nedan. Den patientcentrerade tillsynen är för det första riskbaserad och förebyggande
på ett sätt som bidrar till att förhindra vårdskador och kan leda till
kvalitetsförbättringar ur patientens perspektiv. IVO ska prioritera
insatser mot missförhållanden som bedöms få en påtaglig betydelse
för patienters säkerhet. På motsvarande vis ska tillsynen i mindre
1

Statskontoret (2013:24) Patientklagomål och patientsäkerhet: delrapport med förslag till förändringar av hanteringen av enskildas klagomål mot hälso- och sjukvården s. 32.
2
Statskontoret (2014:23) Patientklagomål och patientsäkerhet: utvärdering av hanteringen av
enskildas klagomål mot hälso- och sjukvården, s.96.
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grad inriktas på områden där sådana risker inte förekommer eller
där de är små.
En patientcentrerad tillsyn ser också till vårdens sammanlagda
resultat för patienten och granskar inte bara ledningssystem eller
egenkontroll hos en vårdgivare i taget. En patientcentrerad tillsyn
förutsätter vidare att patientens erfarenheter, kunskap och iakttagelser får stor plats både när tillsynen planeras och när den genomförs.
Vi menar även att tillsyn i mycket högre grad ska bedrivas där vård
utförs, exempelvis på sjukhus och vårdcentraler, och bygga på direktkontakter med patienter, vårdpersonal och ledning – inte främst på
skriftliga underlag. Inriktningen mot en mer patientcentrerad tillsyn motsvarar den som skett i England, där tillsynen förflyttat fokus
från vårdgivare och organisation till ett patient- och medborgarperspektiv.
För att tillsynen ska anses vara patientcentrerad krävs inte bara
att den är förebyggande och bedrivs ute i vården. Vi menar också
att IVO:s tillsynsinstrument behöver få utrymme att samspela med
varandra. Det måste finnas en koppling mellan exempelvis klagomål och inspektioner genom att information från patientnämnderna
och de klagomål som kommer till IVO får betydelse för myndighetens riskanalys. IVO behöver också använda både ”mjuka” och
”hårda” verktyg. En viktig del av IVO:s uppdrag är återkoppling till
vårdgivaren i syfte att bidra till lärande och utveckling. Men föreligger allvarliga risker för patientsäkerheten får IVO inte tveka att
förelägga vårdgivaren att vidta åtgärder. Att myndigheten i sådana
lägen agerar snabbt och beslutsamt är av stor vikt för en patientcentrerad tillsyn, och IVO bör därför använda sig av möjligheten
att utfärda förelägganden i betydligt högre utsträckning än i dag.
Under år 2014 utfärdade IVO två förelägganden mot hälso- och
sjukvården.3 Att identifiera riskindivider och vidta åtgärder mot dessa
i enlighet med bestämmelserna i patientsäkerhetslagen är också en
central uppgift för myndigheten.
Klagomålshanteringen är också en viktig del av en patientcentrerad tillsyn. Den är inriktad på sådana situationer där det finns förutsättningar att utöva det objektiva och granskande uppdrag som

3

IVO (2015) Årsredovisning 2014. Uppgiften omfattar inte fall där vårdgivare förelagts att
inkomma med handlingar eller vissa uppgifter.
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en statlig tillsynsmyndighet har. Det kräver också att myndigheten
tar ställning till om ett handlande varit felaktigt eller inte.
Vi menar sammantaget att en förändring som ger större utrymme
åt en riskbaserad tillsyn och inspektioner på plats och som beaktar
patienters erfarenheter, är en förutsättning för att tillsynen ska anses
vara patientcentrerad.

8.2

Är tillsynen patientcentrerad i dag?

I Riksrevisionens granskning av statens insatser för patientsäkerhet
konstateras att IVO endast bedriver egeninitierad tillsyn i begränsad
utsträckning.4 Samma slutsats drog Statskontoret något år tidigare i
sin utvärdering av beslutet att samla tillsynen i en särskild myndighet. Statskontoret skriver att utrymmet för riskbaserad tillsyn är
marginellt, eftersom 70 procent av tillsynens verksamhet är författningsreglerad.5
Statistik från IVO bekräftar de granskande myndigheternas bild.
Under år 2014 användes endast 9 procent av IVO:s resurser för
hälso- och sjukvårdsområdet till att på eget initiativ granska verksamheter i hälso- och sjukvården.6 Detta medförde att endast 288
inspektioner inom hälso- och sjukvården utfördes.7 Detta ska jämföras med 7 549 avslutade klagomålsärenden.8
Utredningen finner därför att IVO i låg grad utövar en patientcentrerad tillsyn. I dag består majoriteten av IVO:s insatser av en
reaktiv tillsyn, baserad på skriftväxling som görs när en vårdskada
eller negativ händelse för patienten redan har inträffat. IVO inhämtar inte patientsynpunkter vid inspektioner och användandet av
patientsynpunkter som underlag för beslut om tillsynens inriktning
är i sin linda.

4

Riksrevisionen (RIR 2015:12) Patientsäkerhet – har staten gett tillräckliga förutsättningar för
en hög patientsäkerhet? s.106.
5
Statskontoret (2015:8) Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg: slutrapport s. 7.
6
Inspektionen för vård och omsorgs remissvar dnr 10.1-8703/2015 den 18 juni 2015 över
delbetänkandet Sedd, hörd och respekterad: ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och
sjukvården SOU 2015:14.
7
I Ds 2012:20 Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälsooch sjukvård och socialtjänst s. 172 uppskattas antalet tillsynsobjekt inom hälso- och sjukvården till cirka 40 000.
8
IVO (2015) Årsredovisning 2014, s.14.
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Ökade resurser till den riskbaserade tillsynen är en förutsättning
för en patientcentrerad tillsyn. Utredningen bedömer att de resurser
som frigörs genom våra förslag ger ett utrymme för IVO att genomföra exempelvis 813 fler inspektioner per år.
Ökade resurser leder dock inte självklart till en patientcentrerad
tillsyn. Ändrade arbetssätt och ändrat fokus krävs också. Exempelvis har många patienter behov av insatser från flera vårdgivare och
inte sällan även av insatser från den kommunala socialtjänsten. Tillsynen behöver därför i högre grad inriktas på hur samordningen ser
ut mellan insatserna ur patientens perspektiv, och på vilket sätt
patientens säkerhet sammantaget säkerställs i vårdsystemet. Det är
inte rutiner för samverkan som avgör vårdens kvalitet utan det
faktiska utfallet för patienten som person.

8.3

Vad behövs för att en patientcentrerad tillsyn
ska bedrivas?

8.3.1

Vissa inspektioner ska vara oanmälda

Utredningens förslag: I patientsäkerhetslagen (2010:659) tydliggörs att inspektioner kan vara anmälda och oanmälda.
Oanmälda inspektioner genomförs nästan inte alls i dag. Utredningen menar att detta inte är tillfredställande. Genom oanmälda
inspektioner ges en möjlighet att granska hur vården fungerar vid ett
slumpvis valt tillfälle utan att några förberedelser har kunnat göras av
verksamhetens ledning. Vi har förståelse för att en oanmäld inspektion ibland kan skapa viss olägenhet hos vårdgivaren, men samtidigt
är det just vårdgivarens begränsade möjlighet att planera om som
ger information om de verkliga förhållandena i verksamheten. Vi
inser att oanmälda inspektioner inte lämpar sig i alla verksamheter
och att de inte kan vara huvudregel. Samtidigt ser vi flera situationer
där de är lämpliga och bör användas mer. Det kan exempelvis röra
förhållanden inom psykiatrisk slutenvård där förekomsten av tvångsåtgärder, vårdinnehållet och tillgången till aktiviteter för patienterna kan tjäna på att granskas utan att brister kan tillrättaläggas i
förväg. Ett annat exempel är när inspektioner genomförs oanmälda
hos flera vårdgivare samtidigt. Det kan handla om akutmottagningar
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där överbeläggningar, oskäliga väntetider för svårt sjuka patienter,
brist på kompetens och andra patientsäkerhetsrisker kan iakttas och
ligga till grund för generella bedömningar av situationen i akutsjukvården i hela landet.
För att skapa ett fokus på ovan nämnda arbetssätt föreslår vi att
7 kap. 21 § patientsäkerhetslagen ska ändras så att det uttryckligen
framgår att inspektioner kan vara oanmälda. Som framgår ovan
menar vi att de resurser som friläggs genom våra förslag kan användas för att utveckla tillsynen i sådan riktning som vi har beskrivit.
8.3.2

Patienterfarenheter ska ligga till grund för riskanalyser

Utredningens förslag: I patientsäkerhetslagen (2010:659) införs
en bestämmelse som anger att Inspektionen för vård och omsorg ska säkerställa att patienterfarenheter fortlöpande används
som underlag för beslut om tillsynens inriktning och att myndigheten ska samverka med patientnämnden.
I den riskanalys som IVO genomförde år 2014 beaktas patientperspektivet genom kontakter med patient-, närstående- och brukarorganisationer och patientnämnder. Metoderna för riskanalys kommer enligt IVO att utvecklas ytterligare. Utredningens bedömning
är att det behöver leda till att patienterfarenheterna samlas in på ett
mer systematiskt sätt och får större betydelse i den samlade analysen. Patienters erfarenheter, synpunkter och klagomål är, om de
systematiseras, en viktig informationskälla för analysen av vad som
är vårdens brister och risker. Det kan exempelvis handla om vissa
enheter eller vissa yrkesutövare som återkommer i klagomålen. Vi
menar att sådan information inte bara får komma från IVO:s egen
verksamhet, utan också behöver föras över från patientnämnderna
till IVO. Det kan även handla om vissa problemområden som till
exempel bristande information om hur läkemedel används, bristande
samverkan mellan olika vårdgivare och bristande tillgänglighet i en
sådan utsträckning att det utgör en patientsäkerhetsrisk. Allt detta
är exempel på områden där patienternas erfarenheter kan vara mer
betydelsefulla för riskidentifikationen än statistik, journalgranskningar eller kontakter med vårdpersonal. Fokus behöver flyttas
från en tillsyn som i hög utsträckning granskar skriftlig dokumen-
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tation hos en enskild vårdgivare till en tillsyn som granskar det
verkliga resultatet för patienten. Detta innebär inte att vårdgivarens
egenkontroll och systematiska patientsäkerhetsarbete skulle vara
betydelselöst. Tvärt om kommer det alltid att vara grunden för
säkerheten i vården och ett viktigt tillsynsområde. Men det behöver
sättas i sitt sammanhang och i högre grad utgå från patientens upplevelse och perspektiv.
Inför insamlandet av patienterfarenheter kan det vara lämpligt
att myndigheten beaktar internationella erfarenheter. IVO:s motsvarighet i England9 genomför en omfattande faktainsamling inför
inspektioner för att ta reda på vad patienter och allmänhet upplever
vara problematiskt i hälso- och sjukvården. Inspektörerna uppsöker
inte endast platser som är knutna till hälso- och sjukvården, utan
exempelvis även lokala bibliotek, campingplatser och dagverksamheter för personer med funktionsnedsättningar för att prata med
människor om deras synpunkter på vården och för att samla information. Myndigheten genomför även webbkonsultationer, organiserar hearings samt genomför öppna möten med vårdpersonal. När
inspektionerna sedan utförs intervjuas alltid patienter inom vårdverksamheten, och detta ses som en central del av inspektionen.
Vi anser att patienterfarenheter är nödvändiga för att öka tillsynens patientcentrering och föreslår därför att IVO:s skyldighet
att ta tillvara patienternas synpunkter och använda dem som underlag för beslut om tillsynens inriktning ska regleras i 7 kap. patientsäkerhetslagen.
Ett underlag för riskanalysen som får särskild betydelse i vårt
förslag är patienterfarenheter som förmedlas av patientnämnderna.
Information från patientnämnderna var en del av underlaget för
IVO:s riskanalys år 2014. Samtidigt har samarbetet mellan IVO
och nämnderna hittills fungerat dåligt och nämndernas uppfattning
är att IVO inte visat tillräckligt intresse för deras erfarenheter. Regeringen har givit IVO i uppgift att tillsammans med patientnämnder,
landsting och kommuner skapa en långsiktig samverkansstruktur
för nationell återkoppling och analys.10 För att det påbörjade samarbetet ska kvarstå och bli långsiktigt, föreslår vi att IVO:s skyldig9

Care Quality Commission.
Regeringsbeslut. Uppdrag att skapa en långsiktig samverkansstruktur för analys och
återkoppling av klagomål till berörda aktörer, S2015/04952/FS.
10
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het att samverka med patientnämnderna uttrycks i 7 kap. patientsäkerhetslagen.
Utredningen bedömer att en del av de resurser som genom våra
förslag friläggs inom IVO bör användas för att utveckla patientperspektivet i de riskanalyser som ligger till grund för tillsynen.
8.3.3

Patienter ska höras i tillsynen

Utredningens förslag: I patientsäkerhetslagen (2010:659) införs
en bestämmelse som reglerar att Inspektionen för vård och omsorg inom ramen för sin tillsyn ska höra patienter och närstående
om de förhållanden som tillsynen rör, om detta inte är olämpligt
eller obehövligt.
För att kunna bedöma risker eller förekomsten av missförhållanden
i en verksamhet är det av stor vikt att prata med patienter och närstående. Inom ramen för tillsynen görs detta i mycket liten utsträckning. Vid en inspektion kan exempelvis närstående på en
geriatrisk avdelning beskriva hur stor del av vårdplaneringen kring
en äldre multisjuk patient som måste koordineras av familjen själv,
och som vården följaktligen inte tar ansvar för. Patienter kan beskriva hur de uppfattat den information de fått och vilken kunskap
de har om sin egenvård, vilka är avgörande frågor för patientsäkerheten. Det ökade fokus på inspektioner som föreslås ger också utrymme för att höra patienter som sällan själva klagar, till exempel
svårt sjuka patienter i beroendeställning till vården eller patienter
som genom funktionsnedsättning har svårt att framställa ett klagomål.
Vi föreslår därför att huvudregeln ska vara att patienter kommer
till tals inom ramen för tillsynen. I 7 kap. patientsäkerhetslagen ska
därför införas en bestämmelse som anger att IVO inom ramen för
sin tillsyn ska höra patienter och närstående om de förhållanden
som tillsynen rör, om detta inte är olämpligt eller obehövligt.
IVO måste ha ett visst utrymme att själv bedöma hur resurserna
ska användas för att tillgodose patientperspektivet i tillsynen. Om
det är obehövligt att höra patienter och närstående måste bedömas
utifrån tillsynens inriktning. Exempelvis kan en tillsyn som syftar
till att kontrollera allvarliga missförhållanden på en vårdcentral göras
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utan att man hör patienterna, om IVO bedömer att man trots detta
får tillräckligt underlag. IVO kan även i andra fall bedöma att tillsynens syfte uppfylls utan samtal med patienter och närstående.
Olämpligt att höra patienten kan vara om det på grund av patientens sjukdom vore allt för påträngande att ställa frågor.
8.3.4

Tillsyn över klagomålshanteringen

Utredningens bedömning: Inspektionen för vård och omsorg
bör sedan klagomålssystemet trätt i kraft genomföra en särskild
tillsynsinsats för att granska vårdgivarnas klagomålshantering.
Ett led i en patientcentrerad tillsyn är också att utöva tillsyn över
vårdgivarnas klagomålshantering och kontrollera att de lever upp
till bestämmelserna i patientsäkerhetslagen. Detta skapar ytterligare
ett incitament för vårdgivaren att hålla god kvalitet i hanteringen av
patientsynpunkter. Då vårdgivarna med utredningens förslag får ett
större ansvar för att själv hantera klagomål än tidigare, är det också
viktigt att tillsynsmyndigheten skaffar sig en överblick över hur
hanteringen fungerar.

8.4

Patientcentrerad utveckling av tillsynen

Utredningens förslag: Regeringen bör ge Inspektionen för vård
och omsorg i uppdrag att utveckla en patientcentrerad tillsyn.
Som framgått ovan bedömer utredningen att det inte räcker att frigöra resurser för att tillsynen ska bli mer patientcentrerad. Myndigheten behöver också förändra kultur och arbetssätt. Patienternas
erfarenheter och det faktiska vårdresultatet för patienterna bör få
större uppmärksamhet. Vi menar att begreppet patientcentrerad tillsyn bör etableras och ligga till grund för en sådan utveckling som vi
har beskrivit ovan. Lagförslagen och den resursöverföring som blir
konsekvensen av våra förslag kommer att göra detta möjligt. Men
myndigheten måste också själv styra och följa upp sin verksamhet
utifrån ett sådant perspektiv. Det svaga intresset för patientens
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synpunkter som bland annat kommit till uttryck genom att de inte
efterfrågas vid inspektioner tyder på att ett kulturarbete behöver
göras vid myndigheten. Förändringsarbetet bör bedrivas i öppenhet
och omfatta andra erfarenheter än myndighetens egna. En viktig
del kan vara att involvera personer med patienterfarenheter i ett
sådant arbete. Vi har beskrivit behovet av en ökad patientcentrering
i vården och menar att samma utveckling måste ske inom IVO. Vi
föreslår därför att regeringen ger myndigheten i uppdrag att utveckla
en patientcentrerad tillsyn.

8.5

IVO:s utredningsskyldighet begränsas till vissa
ärendetyper

Utredningens förslag: Av patientsäkerhetslagen (2010:659)ska
framgå att det inte finns någon begräsning för vilka klagomål
Inspektionen för vård och omsorg har möjlighet att utreda.
Inspektionens skyldighet att utreda ska emellertid begränsas till
vissa ärendetyper och infalla först om berörd vårdgivare fått
möjlighet att besvara klagomålet. I patientsäkerhetslagen införs
en bestämmelse som reglerar detta. Det rör sig om fall där
patienten har fått en sjukdom eller skada som uppkommit i
samband med vård och som är bestående och inte ringa eller har
lett till ett väsentligt ökat vårdbehov eller att patienten avlidit.
Klagomål från patienter som är föremål för tvångsvård ska alltid
utredas om klagomålet inte är uppenbart obefogat eller om det
rör ett beslut som går att överklaga till domstol. Likaså omfattas
händelser i vården som påverkat eller hotat patientens självbestämmande, integritet eller rättsliga ställning av inspektionens
utredningsskyldighet. Inspektionen för vård och omsorg får avstå
från att utreda klagomål om händelsen ligger mer än två år tillbaka i tiden.
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Skälen för en begränsning av IVO:s
utredningsskyldighet

Som framgått ovan anser utredningen att det finns ett särskilt avgörande skäl för en begränsning av IVO:s utredningsskyldighet. Det
är att öka IVO:s möjligheter att bedriva en patientcentrerad tillsyn
där ett riskbaserat och förebyggande arbetssätt är en viktig del samt
att förstärka patientnämndernas verksamhet.
Vi har i kapitel 6 beskrivit hur vi gjort våra överväganden kring
den begränsade utredningsskyldigheten. Vi konstaterar att förslaget
innebär att en rättighet för patienten begränsas, men eftersom vårt
underlag visar att det nuvarande systemet ofta inte tillgodoser
anmälarens behov är det inte fråga om en reell försämring. Vi har i
delbetänkandet beskrivit förändringar som syftar till att patientens
klagomål och synpunkter ska bemötas betydligt fortare än i dag
och av den som har bäst förutsättningar att tillgodose patientens
behov och kan genomföra förändringar i verksamheten. Klagomålshanteringen hos IVO är av formell karaktär. Det medför att myndigheten, även om den effektiviserar och förbättrar sin handläggning,
alltid kommer att behöva tid för att inhämta nödvändiga underlag
och eventuella expertutlåtanden för att kunna göra en objektiv
bedömning. Därför kommer det alltid ta en viss tid innan patienten
får svar på sina frågor. I oktober 2015 hade 57 procent av klagomålen
en handläggningstid på 6 månader eller längre. Medianhandläggningstiden för ärenden som utreddes i sak var 317 kalenderdagar.11
År 2014 hade 24 procent av de äldsta avslutade klagomålsärendena
en handläggningstid på minst 18 månader.12 Den långa väntetiden
är påfrestande för både anmälare och den vårdgivare och hälso- och
sjukvårdspersonal som anmälts.
Ett klagomålssystem ska tillgodose flera behov hos patienterna
och uppgifterna i systemet ska fördelas utifrån aktörernas roller
och uppdrag. Behoven av att få en förklaring av händelsen, ett äkta
engagemang, eventuellt en ursäkt och en vilja att förändra sitt arbetssätt är exempel på detta. Dessa behov tillgodoses bäst av den som
ansvarar för den verksamhet där händelsen inträffat.
11

Uppgift från IVO 2015-11-06.
Riksrevisionen (RIR 2015:12). Patientsäkerhet – har staten gett tillräckliga förutsättningar för
en hög patientsäkerhet? s. 81.
12
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Vi anser enligt samma resonemang att IVO ska utreda ärenden
där saklighet, objektivitet och oberoende är en viktig förutsättning
för hanteringen av klagomålet, och det därför också är rimligt att
utredningen får ta tid. Vi anser att IVO tydligare än i dag bör ta ställning till om ett handlande varit förenligt med gällande regelverk
vilket även omfattar en bedömning av om åtgärderna vidtagits i
enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.
8.5.2

IVO behöver inte utreda klagomål som inte först
framställts till vårdgivaren eller patientnämnden

Patienten ska i första hand vända sig till vårdgivaren eller patientnämnden med sitt klagomål. Utredningen menar att en sådan lösning
ger de bästa förutsättningarna för att lösa problem mellan vårdgivare och patient. IVO har inte nödvändiga detaljkunskaper, och
har inte heller varit närvarande i mötet mellan vårdgivaren och patienten och kan därför inte på samma sätt tillgodose anmälarens behov.
Av 7 kap. patientsäkerhetslagen ska därför framgå, att först när
vårdgivaren har fått möjlighet att besvara klagomålet ska IVO, om
de övriga kriterierna för utredningsskylighet är uppfyllda, ha skyldighet att pröva klagomålet. Utredningen anser inte att patienten vid
en anmälan till IVO ska behöva bevisa att vårdgivaren har besvarat
klagomålet. Det bör normalt räcka med att patienten uppger att så
är fallet. För att underlätta och tydliggöra för patienten kan IVO ta
fram blanketter för ändamålet.
8.5.3

Gränsen för IVO:s utredningsskyldighet

Det finns ingen begränsning i vilka klagomål som IVO har möjlighet
att utreda, utan myndigheten kan utreda alla klagomål man finner
skäl till. I syfte att förtydliga detta i lagstiftningen föreslår vi att det
i 7 kap. patientsäkerhetslagen uttryckligen ska framgå att IVO får
utreda alla klagomål.
Skyldigheten att utreda anser vi dock som framgått ovan ska
vara begränsad till situationer där det finns särskilda behov av en
oberoende bedömning av om en vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal har handlat felaktigt eller inte. I patientsäkerhetslagens 7 kap. ska därför införas en bestämmelse som anger vilka
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klagomål som IVO är skyldig att utreda. Det gäller ärenden där
patienten i samband med hälso- och sjukvård har fått en sjukdom
eller skada som är bestående och inte ringa eller har lett till ett
väsentligt ökat vårdbehov eller att patienten avlidit, och händelser i
vården som påverkat eller hotat patientens självbestämmande, integritet eller rättsliga ställning. Dessutom ska klagomål från patienter
som är föremål för viss tvångsvård alltid utredas om de inte är
uppenbart obefogade eller rör ett beslut som kan överklagas till
domstol.
Exempel på händelser där patienten drabbats av en skada eller
sjukdom som är bestående och inte ringa kan exempelvis vara nedsatt rörelseförmåga efter en operation, eller en blodsmitta som lett
till kronisk hepatit. Händelser som har lett till ett väsentligt ökat
vårdbehov omfattas också av utredningsskyldigheten. Det rör sig
om händelser som skapat mer påtagliga olägenheter för patienten
exempelvis genom att slutenvården förlängts eller att patienten
tvingats till långvarig medicinering med kontroller i öppenvården.
Att en skada gett ett väsentligt ökat vårdbehov innebär inte att
sådan vård måste ha kommit till stånd för att utredningsskyldighet
ska föreligga. Vidare finns inget krav på att skadan eller sjukdomen
ska vara resultatet av ett aktivt handlande. Även underlåtenhet att
vidta åtgärder omfattas. Så skulle exempelvis kunna vara fallet om
en patient på grund av bristande utredning inte i tid ordinerats
antibiotika mot infektion, vilket lett till blodförgiftning. Ett klagomål om att livsuppehållande behandling inte borde ha avbrutits ska
utredas även om beslutet att avbryta behandlingen har fattats för
att ansvarig läkare ansett det vara till gagn för patienten. Klagomålet måste i en sådan situation uppfattas som ett påstående om att
beslutet att avbryta behandlingen varit en underlåtenhet i strid med
vetenskap och beprövad erfarenhet.
Kriterierna för utredningsskyldigheten ligger nära kriterierna
för allvarlig vårdskada, men omfattar inte allvarligt lidande, då utredningen anser att detta begrepp är svårtolkat och kan leda till att
bedömningarna inte blir förutsägbara och rättvisa. Det finns inte
heller som i vårdskadebegreppet något krav på att skadan eller sjukdomen ska ha varit undvikbar. Om skadan eller sjukdomen varit
undvikbar är i stället något som får komma fram inom ramen för
utredningen. IVO:s skyldighet att utreda klagomålet ska inte påverkas av om händelsen är föremål för en utredning enligt 3 kap.
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5 § PSL (lex Maria). Skälet till att utredningen gjort den bedömningen är att patienten kan ha en annan bild av händelseförloppet
än vårdgivaren. Det kan också finnas skäl för IVO att rikta kritik i
klagomålsärendet, även om vårdgivarens utredning av händelsen
bedömts vara tillräcklig. IVO kan dock inte kräva att vårdgivaren
på grund av klagomålet ska göra en ny utredning av händelsen om
inte frågeställningen i klagomålet fordrar detta.
Klagomål från patienter som är föremål för tvångsvård enligt
lagen om rättspsykiatrisk vård och lagen om psykiatrisk tvångsvård
samt isolering enligt smittskyddslagen ska alltid utredas om klagomålet inte är uppenbart obefogat. Tvångsvården skiljer sig från alla
anda vårdsituationer, eftersom patienten inte har någon möjlighet
att avsluta vårdtillfället. Det ger patienter inom tvångsvården en
särskilt utsatt ställning som inte går att jämföra med andra grupper
som i och för sig kan befinna sig i en utsatt situation på grund av
sitt sjukdomstillstånd eller andra förhållanden. Patienten måste
därför i princip alltid ha möjlighet att få sitt ärende prövat vid misstanke om att vårdgivaren inte följer lagar och föreskrifter, exempelvis genom att vården inte är i enlighet med vetenskap och beprövad
erfarenhet eller att frihetsinskränkande åtgärder vidtagits utan stöd
i lag. Utredningsskyldigheten gäller emellertid inte om klagomålet
är uppenbart ogrundat. Det kan till exempel handla om att klagomålet har ett uppenbart psykotiskt innehåll. Utredningsskyldigheten ska inte heller omfatta beslut som kan överklagas till domstol.
Av utredningsskyldigheten omfattas även händelser i vården
som påverkat eller hotat patientens självbestämmande, integritet
eller rättsliga ställning, exempelvis om hälso- och sjukvårdspersonal
utfärdar intyg som allvarligt påverkar patientens möjlighet att få
rätt i en rättslig tvist. Det kan också handla om att patienten inte
samtyckt till en viss medicinsk behandling eller att en orolig och
utagerande patient utsatts för frihetsinskränkningar utan stöd i lag.
Vidare omfattas fall där en patient utsatts för en handling som hotat
dennes integritet. Så kan exempelvis vara fallet vid journalintrång
eller om patienten inom ramen för vårdsituationen utsatts för ett
övergrepp som inte har föranlett ett ökat vårdbehov eller en bestående skada. Det bör noteras att IVO i dessa fall inte ska göra en
straffrättslig utredning. Däremot kan myndigheten komma att göra
en åtalsanmälan enligt 7 kap. 23 och 29 §§ patientsäkerhetslagen.
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Klagomål om jäv kan, vad gäller offentliga vårdgivare, även anmälas
till Riksdagens ombudsmän (JO) och Justitiekanslern (JK).
Klagomål som rör äldre händelser är arbetskrävande att hantera
och har sämre förutsättningar att ges en tillförlitlig utredning. Ofta
är det inte ens möjligt, eftersom personal kan ha slutat och rutiner
ha förändrats. Utredningen anser därför att Inspektionen för vård
och omsorg även framöver inte ska behöva utreda händelser som
ligger mer än två år tillbaka i tiden. På grund av omständigheter i det
enskilda fallet bör dock även klagomål som är äldre än den föreskrivna preskriptionstiden kunna utredas om det finns skäl för det.

8.6

IVO ska ta ställning till om ett handlande
varit felaktigt eller inte

Utredningens förslag: I patientsäkerhetslagen (2010:659) ska
anges att om ett klagomål har utretts ska Inspektionen för vård
och omsorg uttala sig om huruvida en åtgärd eller underlåtenhet
av vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal strider mot lag
eller annan föreskrift eller är olämplig med hänsyn till patientsäkerheten. Om Inspektionen för vård och omsorg avser att
uttala att en åtgärd eller en underlåtenhet strider mot lag eller
annan föreskrift eller är olämplig med hänsyn till patientsäkerheten, ska berörd vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal
ges tillfälle att yttra sig över ett förslag till beslut innan ärendet
avgörs.
Utredningen anser att IVO:s roll i klagomålssystemet ska vara att
göra en oberoende bedömning av om en vårdgivare eller hälso- och
sjukvårdspersonal har handlat felaktigt eller inte. IVO har en viktig
funktion att fylla i situationer som kräver ett ställningstagande i
frågan om ett allvarligt fel har begåtts, och där resultatet av bedömningen kan leda till konsekvenser för enskilda eller verksamheter.
7 kap. 18 § patientsäkerhetslagen ska därför ändras på så sätt att det
framgår att myndigheten ska ta ställning till om ett handlande eller
en underlåtenhet att handla varit i strid med lag eller annan föreskrift eller varit olämplig med hänsyn till patientsäkerheten. I detta
ingår att ta ställning till om ett handlande varit förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet, exempelvis om behandlingen av en
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patient varit i enlighet med aktuell forskning och praxis. Det är
därför viktigt att myndigheten har tillgång till specialistkompetens
inom det område som klagomålet rör. Som framgått ovan anser utredningen att tillsynsuppdraget måste rymma bedömningar av till
exempel lämpligheten i medicinska beslut och inte endast inriktas
på förekomsten av dokumentation och egenkontroll. Detta gäller
även de klagomål som ska prövas av myndigheten. Vid prövningen
av klagomålet måste bedömningen av handlandet i det enskilda fallet
integreras med frågan om hälso- och sjukvårdssystemet som sådant
haft betydelse för att händelsen inträffade. Exempel på detta skulle
kunna vara brister i utskrivning till öppen eller kommunal vård,
bristande uppföljning eller brister i remisshantering.
IVO:s bedömningar och ställningstaganden måste vara tydliga,
väl formulerade och möjliga att förstå även om man inte har medicinsk kunskap. Det måste klart och tydligt gå att utläsa huruvida
ett handlande varit felaktigt eller inte. Utredningen kan konstatera
att så inte alltid är fallet i dag.13 Ställningstagandet innebär inte att
IVO ska göra en straffrättslig bedömning. Myndigheten ska dock i
vissa fall göra en åtalsanmälan.14
Om IVO finner att ett handlande eller en underlåtenhet att handla
strider mot en föreskrift eller är olämplig med hänsyn till patientsäkerheten, gäller sedan tidigare att myndigheten får rikta kritik
mot hälso- och sjukvårdspersonal eller mot den vårdgivare som bedriver verksamheten. Utredningen avser inte att åstadkomma några
förändringar i den delen. Några remissinstanser har dock framfört
att ordet kritik inte uttryckligen bör framgå av lagtexten, då det kan
komma att uppfattas som en form av disciplinpåföljd i likhet med
dem som tidigare utdelades av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.
Utredningen har därför valt att formulera förutsättningarna för
IVO:s skyldighet att kommunicera förslag till beslut på annat sätt
än i delbetänkandet.

13
14

Uttalandet baseras på utredningens granskning av ett hundratal beslut i klagomålsärenden.
7 kap. 23 och 29 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659).
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IVO kan överlämna klagomål som inte först
besvarats av vårdgivaren

Utredningens förslag: I patientsäkerhetslagen (2010:659) anges
att Inspektionen för vård och omsorg får överlämna ett klagomål till vårdgivaren eller berörd patientnämnd, om berörd vårdgivare inte fått möjlighet att fullgöra sina skyldigheter enligt
3 kap. 8 b §.
IVO ska, som tidigare framgått, inte vara första instans i klagomålssystemet. Patienten eller den närstående ska först framställa
sitt klagomål till vårdgivaren eller patientnämnden, eftersom det är
vårdgivaren som bäst kan besvara patientens frågor.
Av 7 kap. patientsäkerhetslagen ska därför framgå att IVO får
överlämna ett klagomål till vårdgivaren eller berörd patientnämnd,
om patienten har anmält klagomålet direkt till IVO utan att först
ha givit vårdgivaren möjlighet att besvara det. Klagomål bör i första
hand överlämnas till vårdgivaren om inte anmälaren uttryckligen
har motsatt sig detta.
Enligt nuvarande lagstiftning har IVO möjlighet att överlämna
ett klagomål till patientnämnden om klagomålet avser brister i kontakten mellan en patient och hälso- och sjukvårdspersonalen eller
något annat liknande förhållande inom verksamhet som avses i 1 §
lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

8.8

IVO behöver endast kommunicera handlingar
i ärenden som utreds

Utredningens förslag: 7 kap. 15 och 16 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659) ändras så att det framgår att skyldigheten att
överlämna anmälan till berörd vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal samt kommunicera handlingar endast gäller om
Inspektionen för vård och omsorg beslutar att utreda klagomålet.
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Om IVO beslutar att inte utreda klagomålet på grund av att vårdgivaren inte fått möjlighet att besvara det, har IVO, som framgått
ovan, möjlighet att överlämna klagomålet till vårdgivaren eller berörd patientnämnd. Om IVO av annan anledning beslutar att inte
utreda klagomålet, det vill säga om övriga kriterier för utredningsskyldigheten inte är uppfyllda, behöver myndigheten inte överlämna
anmälan eller andra handlingar till vårdgivaren.
7 kap. 15 och 16 §§ patientsäkerhetslagen ska därför ändras så
att det framgår att skyldigheten att överlämna anmälan och kommunicera handlingar med den vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal som klagomålet kan anses vara riktat mot endast gäller om
IVO beslutar att utreda klagomålet.
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9

Hälso- och sjukvården behöver
bli mer patientcentrerad

Utredningens bedömning: En viktig förutsättning för att klagomålssystemet ska bli ändamålsenligt är att hälso- och sjukvården
blir mer patientcentrerad.
Utredningens uppdrag är att föreslå en mer ändamålsenlig hantering
av klagomål i hälso- och sjukvården. En viktig slutsats som vi drar
är att regel- och författningsändringar inte kommer att vara tillräckliga för att skapa ett ändamålsenligt klagomålssystem som tillgodoser patientens behov. Vårdanalys har genomfört en baslinjemätning
för att kunna följa patientlagens genomslag och effekter. Studien
visar att många författningar, som i vissa fall gällt i mer än 30 år, inte
följs fullt ut av vården.1 En tolkning av detta är att lagstiftning har
sina begräsningar som metod för att skapa förändring i hälso- och
sjukvården.
Vi anser därför att det förutom författnings- och regeländringar
kommer att krävas att vårdens kultur och arbetssätt utvecklas för
att klagomålsystemet ska bli ändamålsenligt. Att besvara patientens
frågor och så långt möjligt återupprätta dennes förtroende för
hälso- och sjukvården, måste ses som en av vårdgivarens uppgifter i
kvalitetsarbetet. Vidare måste synpunkter och klagomål i större utsträckning användas som en kunskapskälla och drivkraft i verksamhetsutvecklingen.

1

Myndigheten för Vårdanalys(2015:1) Patientlagen i praktiken: en baslinjemätning, s. 9.
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Patientcentrerad vård bidrar
till en ändamålsenlig klagomålshantering

Det finns enligt Vårdanalys inte en enhetlig definition av patientcentrerad vård.2 Myndigheten använder följande fem dimensioner
för att beskriva patientcentrerad vård: patienter som medaktörer i
vården genom information och utbildning, respekt för patienters
individuella behov, preferenser och värderingar, samordning och
kontinuitet såväl inom som mellan vård och omsorg, helhetssyn på
patienter som människor med både medicinska och ickemedicinska
behov samt involvering av familj och närstående i vården enligt
patienters önskemål.3
Andra aktörer använder begreppet personcentrerad vård där ett
starkare fokus läggs på de resurser varje person har. En definition av
personcentrerad vård är att ”genom att lyssna på patientens berättelse
kan mänskliga resurser och möjligheter identifieras, vilket kan ligga
till grund för en gemensamt formulerad hälsoplan, ett partnerskap.
Relationen mellan professionell och patient underbyggs av centrala
värden såsom ömsesidig respekt och förståelse för patientens självkänsla och vilja”.4 En personcentrerad vård innebär i praktiken att
vårdpersonal i början av ett vårdmöte lyssnar på patientens berättelse,
att personal och patient gemensamt identifierar patientens resurser
och behov och formulerar en överenskommelse som sedan dokumenteras i patientjournalen.5
Regeringen har angett möjligheten till delaktighet och självbestämmande för patienterna som ett viktigt generellt mål inom svensk
hälso- och sjukvårdspolitik.6 Patientfokusering lyfts av Socialstyrelsen fram som en av sex viktiga förutsättningar för en god vård. 7
Det finns vetenskapligt stöd för att patientcentrerad hälso- och
sjukvård ger positiva effekter, så som bättre hälsoresultat och nöjdare
2

Myndigheten för vårdanalys (2012:5) Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård: en
extern utvärdering och sex rekommendationer för förbättring, s. 16.
3
A.a. s. 10.
4
Ekman, I. red. (2014) Personcentrering inom hälso-och sjukvården: från filosofi till praktik.
s. 79.
5
A.a. s. 80.
6
Regeringskansliet (2014) Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar
2014–2017, s. 5.
7
Socialstyrelsen(2009)Nationella indikatorer för God vård: hälso- och sjukvårdsövergripande
indikatorer, indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer, s. 21.
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patienter.8 Studier visar att patienter upplever en ökad känsla av
trygghet i relation till sjukdom och behandling när det fått personcentrerad vård. De visar även 30 till 50 procents kortare vårdtider
på sjukhus och 40 procents reduktion av kostnader för vården vid
personcentrerad vård.9
Utredningen har valt att använda begreppet patientcentrerad
vård, vilket är det begrepp som används i den utredning som ligger
till grund för patientlagen. På så sätt skapas förutsättningar för att
bestämmelserna om klagomål har samma utgångspunkt som andra
bestämmelser i lagstiftningen som har till syfte att stärka patientens
ställning. Utredningen anser dock att en utveckling mot både en
patientcentrerad- och en personcentrerad hälso- och sjukvård skapar
förutsättningar för en ändamålsenlig klagomålshantering. Två anledningar till detta redogörs för nedan.
Patientcentrerad klagomålshantering
Vi anser för det första att det förhållningssätt och de attityder som
krävs när en patient eller närstående klagar måste vara patientcentrerade för att vårdgivaren ska kunna bemöta klagomålet på ett
ändamålsenligt sätt. Det innebär att vårdgivaren måste utgå från
patientens upplevelser av en händelse för att kunna förstå hur man
på bästa sätt ska bemöta klagomålet. Till exempel så räcker det inte
att besvara de frågor som vårdgivaren upplever som medicinskt relevanta, utan vårdgivaren måste också bemöta de synpunkter och frågor
patienten har kring exempelvis bristande kommunikation eller ett
otrevlig eller respektlöst bemötande, frågor som kan vara centrala
för patienten. Det är även viktigt att ta reda på vad patienten vill
uppnå med sitt klagomål.
Utredningen anser för det andra att det krävs en kultur som
värderar patientens erfarenheter om vården i högre utsträckning ska
lära sig av klagomål och synpunkter. Det måste vara tydligt i hela
organisationen att patientens erfarenheter, synpunkter och klagomål

8

Myndigheten för vårdanalys (2012:5) Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård: en
extern utvärdering och sex rekommendationer för förbättring, s. 9.
9
Ekman, I. red. (2014) Personcentrering inom hälso- och sjukvården: från filosofi till praktik,
s. 89.
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ska tas omhand och användas i verksamhetsutvecklingen. För detta
krävs ett tydligt ledarskap och etablerade arbetssätt.
I delbetänkandet konstateras att vården inte alltid präglas av en
kultur som sätter värde på patientens erfarenheter. Andra slutsatser
är att vårdgivarens klagomålshantering varierar stort och att det
lärande som sker utifrån klagomål och synpunkter ofta inte är
systematiskt eller långsiktigt.10 Även Riksrevisionen har dragit slutsatsen att det finns brister i vårdgivarnas lärande och förebyggande
arbete.11 Sammantaget skapar detta brister i vårdens förmåga att
utveckla ett lärande utifrån misstag och oönskade händelser, vilket i
sin tur försämrar patientsäkerheten.
Förebygga klagomål
Utredningen anser också att en mer patientcentrerad vård kan förebygga att klagomål uppstår. I avsnitt 3.1 konstaterar vi att många
klagomål bottnar i bristande kommunikation och bemötande, vilket
är ett tecken på otillräcklig patientcentrering i vården. Patienter får
i vissa fall otillräcklig eller svårtillgänglig information om sin diagnos, behandling och det förväntade resultatet av behandlingen.
Patienter upplever inte heller alltid att de blir hörda. Om patientens
önskemål, erfarenheter och synpunkter skulle efterfrågas, och om
patienten skulle bli mer delaktig i sin vård och få information som
denne kan ta till sig, skulle många klagomål sannolikt förhindras eller
snabbt redas ut.
Klagomål kan även förebyggas om vården förbättrar sin förmåga
att på ett systematiskt sätt samla in patienters synpunkter. På så
sätt kan brister identifieras och åtgärdas innan de nödvändigtvis
resulterar i ett klagomål. Utredningen anser därför att vården bör
utveckla fler kanaler eller fora där patienter, närstående och andra
kan lämna sina synpunkter på den verksamhet vårdgivaren bedriver.
Delvis skulle man i högre utsträckning än i dag kunna diskutera
vårdens kvalitet med patienter som en naturlig del av vårdprocessen,
exempelvis vid ett utskrivningssamtal. Patienter kan även efter ett
10

SOU 2015:14 Sedd hörd och respekterad, ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och
sjukvården, s. 58 f.
11
Riksrevisionen (RR 2015:12) Patientsäkerhet: har staten gett tillräckliga förutsättningar för en
hög patientsäkerhet? s. 104.
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slutenvårdstillfälle få mycket tankar och idéer om vad som kunde
gjort deras upplevelse bättre. Metoder för att samla in dessa erfarenheter bör utvecklas och implementeras.
I dag är det vanligast att samla in synpunkter genom enkätutskick
till patienter, exempelvis den Nationella patientenkäten. Enkätdata
ger dock ofta en begränsad bild av en grupps uppfattningar om ett
ämne. Exempelvis kan man utläsa att en viss procentsats inte är nöjd
med den information som givits, men vårdgivaren får inte någon
mer detaljerad information om vad missnöjet grundar sig i eller vad
som behöver förändras för att gruppen ska bli mer nöjd. De kvantitativa data som samlas in genom enkätstudier bör därför kompletteras med andra sätt att fånga upp patienters erfarenheter, exempelvis
olika former av kvalitativa metoder. Dessa kan ge en mer djupgående
förståelse för patienternas upplevelser och även ta tillvara deras förbättringsförslag.
På Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm har man arbetat med
att på ett systematiskt sätt tillvarata patienters och närståendes synpunkter och förbättringsförslag. Detta ser man som ett viktigt inspel
till det ständiga förbättringsarbetet som bedrivs på sjukhuset. På
alla sjukhusets mottagningar och avdelningar finns så kallade synpunktskort där patienter kan lämna förbättringsförslag, se figur 9.1
och 9.2. Synpunktskorten behandlas sedan på de olika enheternas
regelbundna förbättringsmöten, där åtgärdsförslag tas fram. Dessa
återkopplas till patienterna genom att förslagen och åtgärderna presenteras på så kallade patienttavlor som finns i dagrum och väntrum på samtliga kliniker på sjukhuset12, se figur 9.3. Personal på
Capio S:t Görans sjukhus anger att synpunktskorten har blivit en
mycket användbar metod för att få in patientens röst i sitt utvecklingsarbete.

12

www.capiostgoran.se/globalassets/capio-st-goran/om-oss/nyheter/patientsakerhetsdag2015/handout---forbattringstavlor-for-patienter---karin-svardsudd.pdf,
hämtad den 13 november 2015.
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Långsam utveckling mot en patientcentrerad
vård

En utveckling mot en mer patientcentrerad vård kommer således
både skapa förutsättningar för en ändamålsenlig klagomålshantering
och förebygga att klagomål uppkommer. Utredningen drog i delbetänkandet slutsatsen att det pågår en utveckling mot en patient-
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centrerad vård, men att den går långsamt.13 Undersökningar från
Vårdanalys bekräftar denna bild. Internationella jämförelser visar
att Sverige i många fall presterar sämre resultat än andra länder på
en rad områden som beskriver patientens erfarenheter av kontakter
med vården.14 Exempelvis inbjuds svenska patienter i mindre utsträckning av sina läkare att delta i beslut angående den egna hälsan
och vården.15 Vårdanalys undersökningar visar även andra brister
gällande delaktighet i vården. Exempelvis får cirka 20 procent av
patienterna sällan eller aldrig information om vad de ska vara uppmärksamma på när de kommer hem efter en sjukhusvistelse.16
Vårdanalys undersökningar visar även att verksamhetschefer
värderar åtgärder som att stärka patientens ställning och tillvarata
patienters upplevelser genom att till exempel systematiskt involvera
patienter i vårdens förbättringsarbete som mindre viktiga utvecklingsområden än interna faktorer. Detta är till exempel verksamhetens
struktur och organisation, och den egna organisationens vårdkedjor
och medarbetartillfredställelse.17 Det kan tolkas som att de vårdgivare som svarat på enkäten i första hand fokuserar på den egna
organisationen i utvecklingsarbetet.
Av utredningens enkät som inkluderar svar från företrädare vid
en majoritet av läkar- och sjuksköterskeutbildningarna, framgår att på
alla sjuksköterskeutbildningar och på cirka 80 procent av läkarutbildningarna får studenterna kunskap om patient- eller personcentrerad
vård. Vidare framgår att studenterna får kunskaper i kommunikation med patienter på alla läkar- och sjuksköterskeutbildningar. På
80 procent av sjuksköterskeutbildningarna och på cirka 70 procent
av läkarutbildningarna får studenterna kunskap i hur klagomål bör
hanteras. När det gäller kunskap i att kommunicera med patienter
om negativa händelser eller tillbud i vården, framgår att detta ingår i
undervisningen på 80 procent av sjuksköterskeutbildningarna och
på cirka 70 procent av läkarutbildningarna. Kunskap om hur patienters erfarenheter kan användas i vårdens förbättringsarbete ges
enligt undersökningen på 75 procent av sjuksköterskeutbildningar13

SOU 2015:14 Sedd hörd och respekterad, ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och
sjukvården s. 65.
14
SKL (2015) Svensk sjukvård i internationell jämförelse, s. 6.
15
Myndigheten för vårdanalys (2012:5) Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård: en
extern utvärdering och sex rekommendationer för förbättring, s. 9.
16
Myndigheten för Vårdanalys(2015:1) Patientlagen i praktiken: en baslinjemätning, s. 9.
17
A.a. s. 177.
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na, men endast i liten utsträckning på läkarutbildningarna. Sammantaget visar undersökningen att framtida sjuksköterskor och läkare i
relativt hög utsträckning kommer att ha med sig kunskaper i patienteller personcentrerad vård, kommunikation och klagomålshantering
när de tar klivet ut i arbetslivet. För att denna kunskap ska kunna
omsättas i praktiken krävs dock att de nyutexaminerade sjuksköterskorna och läkarna möter en hälso- och sjukvård där dessa
kunskaper efterfrågas, och där det finns förutsättningar för att praktisera dem.

9.3

Flera hinder för en patientcentrerad vård

Att patienten ska vara i centrum för vården är ingenting nytt i svensk
hälso- och sjukvård. Trots detta har vården fortfarande en lång väg
att gå innan den kan anses vara patientcentrerad. Utredningen har
därför kartlagt hinder som gör att utvecklingen går långsamt. Om
dessa hinder övervinns ökar sannolikheten för att en patientcentrerad vård kommer att kunna erbjudas och att klagomålssystemet i
hälso- och sjukvården ska bli ändamålsenligt.
Brist på kunskap och kompetens
Ett hinder för implementeringen av en patientcentrerad vård är att
det finns en brist på erfarenhet, metoder och kompetens kring hur
vården ska bli mer patientcentrerad. Hälso- och sjukvården saknar
exempelvis metoder för hur patienter ska ges större möjlighet att
vara delaktiga i sin egen vård. Socialstyrelsens mätning av patientsäkerhetskultur i hälso- och sjukvården visar att det finns en stor
efterfrågan på utbildningar om patient- och närståendedelaktighet
ur ett patientperspektiv. 90 procent av landstingen anger att de har
ett behov av utbildning i patient- och närståendedelaktighet och
70 procent av landstingen efterfrågar utbildning i patientens möjlighet att lämna synpunkter och klagomål. I Riksrevisionens granskning av patientsäkerhet uttrycker landstingen osäkerhet kring hur
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det ska gå till när patienter involveras i det förebyggande patientsäkerhetsarbetet, och man anger att man famlar i frågan.18
I Värmlands läns landsting finns verksamheten Experio Lab, som
är ett nationellt center för patientnära tjänsteinnovation. Här involveras personal, patienter och närstående för att tillsammans utforma
vårdtjänster som skapar värde i människors vardag med hjälp av
tjänstedesignmetoder.19 Ett annat mål för Experio Lab är att ge
vårdpersonal anpassade och praktiska verktyg för att kontinuerligt
involvera patienter i verksamhetsutvecklingen.20 Vårdpersonal som
deltagit i Experio Labs projekt är ofta positiva till arbetssättet och
vill fortsätta att använda dessa metoder sedan projektet avslutas.
Personalen uppger dock att det saknas nätverk och stöd för att
självständigt kunna fortsätta att arbeta med att involvera patienter i
utvecklingsarbetet.21
Dålig arbetsmiljö
Ett annat hinder för införandet av patientcentrerad vård är att
besparingskrav, personal- och kompetensbrist och höga krav på
dokumentation och administration kan leda till dålig arbetsmiljö.
Detta kan försämra förutsättningarna för arbetsgivare och vårdpersonal att arbeta med frågor kring kultur och värderingar, och för
att utarbeta patientcentrerade arbetsmetoder. Företrädare från Vårdförbundet och Läkarförbundet som utredningen träffat har även
angett att hög personalomsättning, och ständiga omorganisationer
är andra faktorer som gör det svårare att etablera en kultur där
patienters erfarenheter värderas och används i kvalitetsarbetet.
Läkarförbundet lyfter även fram utlokalisering av patienter,
brist på vårdplatser och kontinuitet i patientens vård samt begränsade möjligheter för vårdpersonal att påverka som hinder för att
utveckla en patientcentrerad vård. Viljan att ta ett större ansvar för

18

Riksrevisionen (RR 2015:12) Patientsäkerhet: har staten gett tillräckliga förutsättningar för en
hög patientsäkerhet? s. 71.
19
Tjänstedesignmetoder är involverande och utgår från användares behov, vilket gör det
möjligt för patienter, närstående, personal och designer att tillsammans utforma hållbara
vårdtjänster och bättre patientupplevelser.
20
www.experiolab.se/?page_id=24, hämtad den13 juli 2014.
21
Uppgift från Experio Lab.
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sina patienter och följa upp de insatser som ges finns, men det är
inte alltid läkare ges de förutsättningar som krävs.
Produktions- och rutinfokus
Ett tredje hinder som framkommit är att vårdens styrning snarare
präglas av ett fokus på produktion, ekonomi och rutiner än på att
skapa värde för patienten. Hälso- och sjukvården kan ses som styrd
av en produktionslogik där vårdbesök eller vårdepisoder ska produceras med så hög produktivitet som möjligt och där kunden, i detta
fall patienten, är en passiv mottagare av den producerade varan.
I boken Tjänstelogik för offentlig förvaltning 22 diskuteras hur fabriken
ofta har fått stå modell för hur man organiserar offentlig sektor.
I denna modell sätts fokus på att vårdpersonal ska arbeta på ett
enhetligt och standardiserat sätt i kartlagda processer och producera23 och registrera utförda insatser i förbestämda kategorier. Vårdverksamheterna är dessutom uppdelade i separata enheter med eget
budgetansvar, där man fokuserar på att producera och förbättra
verksamheten inom sitt eget verksamhetsområde, vilket leder till
ett bristande helhetsansvar för patienten. Dessa system är inte optimalt anpassade för att möta den variation24 som finns hos patienter
och deras närstående. Patienter kan exempelvis ha flera diagnoser,
behöva extra stöd för att förstå den vårdprocess man ska genomgå
eller ha egna bestämda åsikter om hur vården ska utföras. En risk
med denna typ av styrning är att de olika behov som patienter har
inte identifieras eller klumpas samman, och att personalen fokuserar på att följa rutiner, uppfylla fördefinierade mål eller dokumentera på det sätt som bestämts25, eftersom det premieras i systemet.
Ett produktionsfokuserat styrsystem och synsätt kan även komma
att påverka implementeringen av ny lagstiftning. Vårdanalys anger
exempelvis att ett hinder för implementeringen av patientlagen är
att det finns en risk att det förbättringsarbete som krävs för att
lagens intentioner ska förverkligas kommer att fokuseras på revide22

Quist, J. och Fransson, M. (2014) Tjänstelogik för offentlig förvaltning: en bok för förnyelsebyråkrater.
23
A.a. s. 140 ff.
24
A.a. s. 143 ff.
25
A.a. s. 160.
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ring av administrativa rutiner i stället för på att skapa förändring i
organisationens sätt att arbeta och möta patienter.26
Produktionsfokuset kan även ha bidragit till att hälso- och sjukvården fokuserat på de specifika kliniska insatserna och inte på
patientens hela ”tjänsteupplevelse” i vården. Med tjänsteupplevelse
avses patientens hela resa genom en vårdprocess, från det initiala
informationssökandet, kanaler och verktyg för att boka in besök och
bemötande i receptionen till kommunikation med och relation till
vårdpersonal samt överlämningar eller information efter avslutad
vårdkontakt. I internationella jämförelser får svensk hälso- och sjukvård ofta sämre resultat än andra länder inom dessa områden.27
Vårdtjänster som inte tar hänsyn till patienters behov eller förväntningar kan leda till frustration och missnöje, men även till att
resurser måste läggas på att tillgodose nya behov som vården själva
varit med om att skapa. Ett exempel är när patienter inte får tillräckligt med information efter utskrivning från sjukhus och vid nya
symptom upprepade gånger ringer till mottagningen för att få hjälp,
och om de inte får något svar, eventuellt söker akut vård. Patientens
tjänsteupplevelse är således inte endast en fråga om god service, utan
central för att vårdgivare ska kunna uppnå sina verksamhetsmål,
exempelvis gällande effektivitet.

9.4

Styrsystem och ledarskap behöver utvecklas
mot en patientcentrerad vård

Följande lösningar anser utredningen kan påskynda utvecklingen
mot en patientcentrerad vård:
Utvecklad styrning
Hälso- och sjukvården måste förändra sina styrsystem inklusive
ersättningsmodeller så att de stödjer en patientcentrerad vård. Hälsooch sjukvården bör i större utsträckning se sig själv som en organi26

Myndigheten för Vårdanalys(2015:1) Patientlagen i praktiken: en baslinjemätning s. 183.
Myndigheten för vårdanalys (2012:5) Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård: en
extern utvärdering och sex rekommendationer för förbättring, s. 9 och SKL (2015) Svensk
sjukvård i internationell jämförelse, s. 6.
27
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sation som producerar tjänster, och därför styras av en tjänstelogik,
snarare än en produktionslogik. Detta kan exemplifieras med att
personal i en ortopedisk verksamhet ser som sin uppgift att hjälpa
och stödja patienter så de ska kunna gå igen, i stället för att se sig
själva som en verksamhet där man opererar knän. På så sätt inkluderas patienten och dennes resurser i tjänsten och man fokuserar på
hela det vårdförlopp som i slutändan skapar värde för patienten,
nämligen att denne återför sin rörelseförmåga.
Implementeringen av personcentrerad vård i Landstinget Sörmland
visar att ett sådant införande inte kan bedrivas som ett tillfälligt
projekt. Satsningen måste involvera hela landstinget inklusive landstingets styrning och ledning. Satsningen måste även fokusera på
attityder och värderingar och ha ett långsiktigt perspektiv. I beslutet
om implementeringen anges att ”införa personcentrerad vård innebär en radikal förändring av rådande kultur”.28 Detta innebär att det
nya arbetssättet måste genomsyra organisationen, den fysiska miljön
och journalsystemen, men även sociala strukturer så som relationer
och värderingar i hälso- och sjukvården.29
Ledarskap
Ledarskap är ett särskilt viktigt område för att stimulera utvecklingen mot en patientcentrerad vård. Vårdens ledare behöver ha
kunskap om patientcentrerad vård, avsätta tid och skapa förutsättningar för förändringsarbete samt sätta upp mål och efterfråga
resultat.30 För att arbeta med utveckling och förbättring krävs dock
i många fall andra kunskaper än de som är relaterade till vårdyrket,
exempelvis förändringspsykologi, lärandestyrt förändringsarbete
och metoder för att mäta resultat. Ett införande av patientcentrerad
vård kräver även ett systematiskt och långsiktigt arbete som präglas
av uthållighet.31 Utredningens kartläggning visar att verksamhetschefer ofta har en avgörande betydelse för praktisk implementering
i hälso- och sjukvården. Kunskap och engagemang för patientcentre28

Landstinget Sörmland, dnr LS-LED 13-354.
A.a.
www.vardforbundet.se/Agenda/I-fokus/2masten/2-Personcentrera-varden/Inforpersoncentrerat-arbetsatt-i-varden/, hämtad den 5 juni 2015.
31
www.vardforbundet.se/Min-profession/Forbattringskunskap/, hämtad den 15 juni 2015.
29
30
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rad vård måste dock finnas på alla nivåer i hälso- och sjukvårdsorganisationer, även bland ledningen, för att ett långsiktigt och hållbart
arbete ska vara möjligt.
I diskussioner med företrädare från Vårdförbundet och Läkarförbundet framkommer även att ledarskapet på en enhet eller
mottagning behöver vara närvarande. Verksamhetschefer har i dag
ofta många underställda och därför i många fall för lite tid för att
arbeta med utveckling av attityder eller nya arbetssätt. Chefers tid
kan också i stor utsträckning upptas av administrativa uppgifter,
vilket gör att de inte har möjlighet att fokusera på sitt ledarskap.
Stöd för vårdpersonal
I diskussioner med läkare och sjuksköterskor har det framkommit
att det ofta fattas stöd för chefer och medarbetare för att diskutera
svåra frågor kring patientarbetet, exempelvis när en vårdskada skett.
En genomgång av forskningslitteratur visar att bristande stöd från
arbetsgivaren är ett hinder för att vårdpersonal ska lära sig av
patienters erfarenheter och misstag i vården.32 Andra studier visar
att införandet av patientcentrerad vård underlättas om det finns
stöd och forum för diskussion för vårdpersonal. Brittiska King’s
Fund:s33 utvärdering av ett pilotförsök med så kallade Schwartz
Center Rounds visar att organisationer som klassas som patientcentrerade ofta har genomarbetade strategier och stödsystem för att
ta hand om sin personal.34 Schwartz Center Rounds har arrangerats
på sjukhus i USA i 14 år och används i dag på 225 olika amerikanska sjukhus.35 Schwartz Center Rounds innebär att vårdpersonal
från olika yrkeskategorier regelbundet träffas på öppna möten för
att diskutera de sociala och känslomässiga utmaningar som de möter
i patientarbetet. Mötena inleds med en panel med vårdpersonal som
berättar om sina personliga erfarenheter från faktiska fall.36

32

SOU 2015:14 Sedd. hörd och respekterad: ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och
sjukvården, s. 34 f.
33
King’s Fund är en oberoende ideell organisation som arbetar för att förbättra hälsa och
hälso- och sjukvården i England.
34
King’s Fund (2011) Schwartz Center Rounds: Evaluation of the UK Pilots, s. 2.
35
A.a. s. 1.
36
A.a. s. 2.
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Sådana regelbundna möten testades på två sjukhus i Storbritannien
år 2009 och 2010, och utvärderingen visar goda resultat. Bland annat
ökade personalens självförtroende i att hantera känsliga frågor. Vårdpersonalens syn på empatins betydelse och den empati som sedan
kom att uttryckas gentemot patienterna ökade också. Detsamma
gällde deras öppenhet för att diskutera tankar, frågor och känslor
om patientarbetet med kollegor.37
Utredningen anser att vårdgivaren, utöver att erbjuda stöd, bör
uppmuntra att vårdpersonal använder sin kunskap och kompetens
om en patients hälsa och situation på ett sådant sätt att patienten
ges möjlighet till inflytande och delaktighet i sin egen vård.
Patientinvolvering
Ett annat sätt att stimulera utvecklingen mot en patientcentrerad
vård är att patienter, närstående och deras företrädare i större utsträckning deltar när vården utformas.38 Om patienter involveras i
utvecklandet av exempelvis en vårdprocess, kan deras erfarenhetsbaserade kunskap om hur det är att leva med och få vård för en viss
sjukdom, tillsammans med vårdpersonalens kliniska erfarenhet,
resultera i en vårdprocess som i större utsträckning är förståelig för
patienten, tillgodoser dennes behov, och på så sätt skapar ett värde
för patienten. Vårdanalys skriver i rapporten Patientcentrering i
svensk hälso- och sjukvård att ”den svenska vården ligger påtagligt
efter ledande internationella hälso- och sjukvårdssystem när det
gäller att stötta patienterna i deras roll som medaktörer och medproducenter i vården. Det finns dåligt med information, utbildning
och stöd för patienter som vill vara mer aktiva i sin vård”.39
En enkätundersökning från Statistiska Centralbyrån som syftade
till att undersöka innovationer på landets sjukhus och vårdcentraler
visar att på de mest innovativa vårdcentralerna och sjukhusen i studien
fick 70 procent av vårdcentralerna och 90 procent av sjukhusen
idéer från patienter. I den grupp av vårdgivare som var minst inno-

37

A.a. s. 5.
Myndigheten för vårdanalys (2012:5) Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård: en
extern utvärdering och sex rekommendationer för förbättring, s. 125 f.
39
A.a.
38
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vativa i studien fick man nästan inga idéer från patienter.40 På de
mest innovativa sjukhusen hade man också i mycket högre utsträckning samarbete med patient-, närstående- och brukarorganisationer
och enskilda patienter än på sjukhus med få innovationer. 62 procent av sjukhusen och 37 procent av vårdcentralerna uppgav även
att önskemål från patienter är en drivkraft för innovation.41 Detta
tyder på att insamling av patienters erfarenheter och förbättringsförslag och involvering av patienter i vårdens utveckling kan bidra
till en mer innovativ vård.
Patientdelaktighet eller involvering kan göras på många olika
sätt och på olika nivåer, både när vården utformas, när den planeras,
implementeras och utvärderas.42 I matrisen nedan ges exempel på
dessa olika nivåer. Exempelvis kan patienter eller deras företrädare
vara med och identifiera och prioritera förbättringsbehov, de kan
finnas med i anställningskommittéer, i grupper som tar fram informationsmaterial, men även som rådgivningsgrupper inför utvärderingar.43

40

SCB (2015) Innovationer i sjukvården 2012 – 2013: en enkätundersökning av Sveriges
sjukhus och vårdcentraler, s. 38.
41
A.a. 33.
42
Lind, C.(2014) Partnerskap mellan patient och vårdprofession: exempel, bästa praxis och
rekommendationer, QRC Stockholm Kvalitetsregistercentrum, s. 7.
43
A.a.
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Källa: Lind, C. (2014) Partnerskap mellan patient och vårdprofession: exempel, bästa praxis och
rekommendationer, QRC Stockholm.
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Strategi för en mer patientcentrerad vård

Utredningens bedömning: Varje sjukvårdshuvudman och vårdgivare bör utveckla sin verksamhet mot en mer patientcentrerad
hälso- och sjukvård. Arbetet bör bedrivas utifrån en strategi
som omfattar styrning, ledarskap, utrymmet för att använda
professionell kunskap samt metoder för patientinvolvering. Om
regeringen avser att stimulera utvecklingen mot en patientcentrerad vård bör inriktningen koncentreras på dessa områden.
I våra kontakter med vårdpersonal och fackliga företrädare har det
framkommit att många som arbetar i vården tycker att de arbetar
patientcentrerat. Vi delar bilden av att vårdpersonal i de allra flesta
fall drivs av att göra vården så bra som möjligt för patienten, men
anser inte att det självklart leder till att man utgår från patientens
resurser, behov och förutsättningar. Dessutom är de system, strukturer och den kultur som vården byggs upp av inte alltid sprungna
ur ett perspektiv där patientens behov är styrande. Det är snarare
organisationens behov och perspektiv som är utgångspunkten.
Utredningen anser att en ändamålsenlig klagomålshantering förutsätter att vårdens kultur och arbetssätt utvecklas mot en patientcentrerad vård. Denna omställning kommer att kräva en omfattande kulturförändring där mötet mellan patient och vårdpersonal
ska ske på patientens villkor och bli utgångspunkt för ledning,
resursfördelning och kompetensutveckling i vården.
Utredningen bedömer att varje sjukvårdshuvudman och vårdgivare bör ha en samlad strategi som syftar till att stimulera en mer
patientcentrerad hälso- och sjukvård. I detta arbete bör enskilda
patienter och patient-, närstående- och brukarorganisationer involveras redan från start. Utredningen har inte tagit ställning till effekten av eventuella statliga satsningar, utan lämnar den bedömningen
till regeringen. Vi anser emellertid att om regeringen väljer att
stimulera utvecklingen mot en ökad patientcentrering i vården bör
det ske samlat och omfatta de områden som beskrivs nedan.
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Styrning
Styrsystem och ersättningsmodeller för en patientcentrerad vård
behöver utvecklas, prövas och utvärderas. Styrsystem inkluderar
faktorer så som mål, strategier, uppföljningsmått och mätmetoder
för utvärdering och uppföljning. Tjänstedesign och arbete med
innovation bör vara viktiga inslag i arbetet.
Ledarskap
Ledarskapet i vården behöver förändras så att det stödjer en patientcentrerad vård. Alla ledare i hälso- och sjukvården måste ta patienters samlade behov, erfarenheter och synpunkter på allvar och stödja
att en sådan kultur utvecklas i varje verksamhet. Ledare bör även
säkerställa att medarbetare får det utrymme som krävs för att kunna
använda sin professionella kunskap i patientcentrerade arbetssätt.
Vårdens ledare behöver således utökade kunskaper om patientcentrerad vård samt redskap för att genomföra förändringar. Detta
kan ske genom exempelvis utbildningar i patientcentrerat ledarskap.
Utrymme för att använda professionell kunskap
Vi anser att vårdpersonal måste få förutsättningar att använda hela
sin kunskap och kompetens för att säkerställa att vården utgår från
patientens behov och livssituation. En allt för produktionsinriktad
vård utan utrymme för medarbetarnas initiativkraft och engagemang bidrar inte till patientcentrering. Vårdpersonal måste även ges
möjlighet att använda sin kunskap i vårdens utveckling och kvalitetsförbättring.
Vårdpersonal och chefer behöver även stöd för att diskutera
svåra frågor kring patientarbetet, exempelvis när en vårdskada skett.
Studier visar att införandet av patientcentrerad vård underlättas om
det finns stöd och forum för diskussion för vårdpersonal.44

44

King’s Fund (2011) Schwartz Center Rounds: Evaluation of the UK Pilots, s. 5.
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Metoder för patientinvolvering
Utredningen anser att vårdgivare, landsting och kommuner måste
ha lokalt förankrade metoder för att involvera patienter i sin egen
vård och för att lära av patienter som kollektiv. Patienterna och
deras företrädare bör således göras mer delaktiga i vårdprocessen
och både vårdgivare och sjukvårdshuvudmän bör ha kunskap om
och använda metoder för att involvera patienterna i hälso- och sjukvårdens utvecklingsarbete. Metoderna behöver utvecklas, anpassas
och utvärderas. Patient- närstående och brukarorganisationer är
viktiga samarbetspartners när ett sådant arbete genomförs.
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10

Konsekvenser

10.1

Inledning

Enligt 14–15 a §§ kommittéförordningen (1998:1474) ska en utredning redovisa vilka konsekvenser som utredningens förslag får för
kostnader och intäkter för staten, kommuner, landsting, företag
eller andra enskilda. När det gäller kostnadsökningar eller intäktsminskningar för staten, kommuner eller landsting ska utredningen
föreslå en finansiering. Om förslagen innebär samhällsekonomiska
konsekvenser ska även dessa redovisas.
Om förslagen har betydelse för den kommunala självstyrelsen,
brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, för sysselsättning
och offentlig service i olika delar av landet, för små företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i förhållande
till större företags, för jämställdheten mellan kvinnor och män eller för
möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen, ska detta också
beskrivas. Om ett betänkande innehåller förslag till nya eller ändrade
regler ska föreskrifternas konsekvenser redovisas i en konsekvensutredning i enlighet med bestämmelserna i 6 och 7 §§ förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

10.2

Finansiella konsekvenser

Utredningens bedömning: Förslagen innebär att det inom
Inspektionen för vård och omsorgs anslag kan anses skapas ett
finansiellt utrymme motsvarande 74,6 miljoner kronor per år.
Utredningens förslag om ett förstärkt och förtydligat uppdrag för patientnämnderna innebär ökade kostnader för landstingen med 19,4 miljoner kronor per år. Förslagen aktualiserar
den kommunala finansieringsprincipen, vilket innebär att lands-
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tingen bör kompenseras med 19,4 miljoner kronor per år. Denna
kompensation bör finansieras med de medel som kan anses skapas
inom IVO:s anslag. Av det finansiella utrymme som kan anses
skapas inom IVO:s anslag återstår då 55,2 miljoner kronor som
utredningen anser att myndigheten bör använda för att utveckla
en patientcentrerad tillsyn.
Utredningen anser att det är mest sannolikt, och lämpligt, att de förslag som vi lägger fram kommer att innebära att IVO tar emot 70 procent av dagens volym av cirka 7 000 inkomna klagomål. Vi bedömer
att 48 procent av dessa inkomna ärenden utreds. IVO har till utredningen angett att genomsnittkostnaden för klagomål som tas emot
av myndigheten men inte utreds uppskattas till 3 780 kronor. Genomsnittskostnaden för klagomål som utreds uppskattas till 38 740 kronor.1 Vi bedömer således att det är sannolikt att IVO kommer att
utreda 2 352 klagomål till en kostnad av 93,72 miljoner kronor. IVO
kommer även att ta emot 2 548 klagomål som inte utreds till en
kostnad av 9,93 miljoner kronor. I utredningens beräkningar anges
kostnaden för IVO:s hantering av klagomål i dag till 178,24 miljoner
kronor. Detta innebär att det inom IVO:s anslag kan anses skapas
ett finansiellt utrymme om 74,6 miljoner kronor.
Av detta utrymme bör landstingen, med anledning av förslagen
om patientnämnderna, kompenseras med 19,4 miljoner kronor
enligt den kommunala finansieringsprincipen.
Av det utrymme som kan anses skapas inom IVO:s anslag återstår då 55,2 miljoner kronor som utredningen anser att myndigheten ska använda för att utveckla en patientcentrerad tillsyn. Detta
innebär exempelvis att IVO kan utföra ytterligare 813 inspektioner.
Nedan beskrivs hur utredningen kommit fram till ovanstående slutsatser.
Eftersom det är svårt att förutse hur patienters och närståendes
beteenden kommer att förändras i det nya klagomålssystemet, exempelvis till vilka aktörer de kommer att vända sig, finns ett antal osäkerhetsfaktorer i våra beräkningar av de ekonomiska konsekvenserna
1

Uppgift från IVO 2015-08-21.
Omräknat i 2017 års penningvärde.
3
Omräknat i 2017 års penningvärde.
4
Omräknat i 2017 års penningvärde.
2
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av förslagen. För att kunna ge en indikation på möjliga konskevenser av utredningens förslag, är det därför nödvändigt att göra ett
antal antaganden om hur klagomålen kommer att hanteras i det
föreslagna systemet. Utredningen har därför valt att presentera ett
antal scenarier som åskådliggör möjliga ekonomiska konsekvenser
av våra förslag.
De scenarier som presenteras visar konsekvenser av utredningens förslag på kort sikt. Utredningen har bedömt att det inte finns
underlag för att göra prognostiseringar av hur klagomålshanteringen
kommer att utvecklas på längre sikt. Däremot anser vi att det system
som föreslås måste kunna fungera även i de fall där klagomålen kan
komma att öka.
Inledningsvis presenteras ett nuläge gällande IVO:s hantering av
klagomål. Sedan presenteras vilka ekonomiska konsekvenser som
skulle kunna uppstå om utredningens förslag om begränsad utredningsskyldighet för IVO i sin helhet genomförs. Detta innebär att
utredningsskyldigheten infaller först när vårdgivaren har givits möjlighet att besvara klagomålet samt att nya kriterier för utredningsskyldigheten införs, se avsnitt 8.5. Sedan följer resonemang om vilka
konsekvenser som skulle kunna uppkomma om förslaget endast
införs delvis. Det innebär att IVO:s utredningsskyldighet infaller
först när vårdgivaren givits möjlighet att besvara klagomålet, men
att kriterierna för utredningsskyldigheten i övrigt förblir de samma
som i dag.
Utredningen presenterar sedan det scenario som vi anser är mest
sannolikt. Scenariot innebär att våra förslag om en begränsad utredningsskyldighet för IVO genomförs i sin helhet. Uppgifterna från
scenariot har vi sedan använt för att räkna ut vilka nya kostnader
som kan uppstå i patientnämndernas verksamheter. Vi redogör sedan
för vilka medel som bör överföras från IVO:s anslag till landstingen
med anledning av det förtydligade uppdrag som nämnderna föreslås
få. Sedan beskriver vi hur det finansiella utrymme som skapas hos
IVO bör användas i myndighetens verksamhet och hur många ytterligare inspektioner som kan genomföras på grund av de minskade
kostnaderna. Detta för att exemplifiera vad det utökade utrymmet
kan användas till. Utredningen redovisar slutligen finansiella konsekvenser för vårdgivare på grund av de framlagda förslagen.
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10.2.1

Konsekvenser för IVO

Nuläge
I tabellen nedan beskrivs det antal klagomål som tagits emot och
utretts av IVO i genomsnitt. I tabellen redovisas även relaterade
kostnader.

Antalet inkomna klagomål till Socialstyrelsen och IVO har sedan år
2011 varit cirka 7 000.5 Statskontorets granskning visar att Socialstyrelsen och IVO åren 2011–2014 utredde cirka 60 procent av
anmälningarna.6 De genomsnittskostnader som redovisas i tabellen
är IVO:s uppskattning av kostnader för att ta emot och utreda
klagomål, baserat på Statskontorets tidsgranskning av klagomålshanteringen.7
IVO har till utredningen uppgett att man anser att genomsnittskostnaderna för att ta emot och utreda klagomål kommer att bli
högre än de genomsnittskostnader som redovidas i tabellen om utredningens förslag genomförs.8 Detta på grund av att IVO bedömer
att det blir mer komplicerat att tillämpa de nya kriterierna för när
IVO:s utredningsskyldighet inträder, och för att de ärenden myndigheten kommer att utreda kommer att vara mer komplexa.
5

Riksrevisionen (RR 2015:12) Patientsäkerhet: har staten gett tillräckliga förutsättningar för en
hög patientsäkerhet, s. 26.
6
Statskontoret (2014:23) Patientklagomål och patientsäkerhet: utvärdering av hanteringen av
enskildas klagomål mot hälso- och sjukvården, s. 48.
7
Uppgift från IVO 2015-08-20.
8
Uppgifter från IVO 2015-10-14.
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Utredningen avfärdar inte att vissa ökningar av genomsnittskostnader för att ta emot eller utreda ärenden skulle kunna uppstå,
men har inga underlag som beskriver på vilket sätt kostnaderna kan
komma att öka. Vi menar också att våra förslag skulle kunna innebära minskade kostnader för myndigheten. En majoritet av alla vårdgivare kommer i det nya klagomålssystemet att känna till klagomålet
när det anmäls till IVO, och vårdgivaren kommer därför i många
fall redan ha utrett klagomålet i tillräcklig utsträckning. Detta kan
underlätta IVO:s egen utredning. Vi anser även att effekterna av förändrade genomsnittkostnader är relativt små och har en begränsad
påverkan på de beräkningar som presenteras. Utredningen bedömer
därför att de redovisade faktiska genomsnittskostnaderna är de som
är mest relevanta att använda.
IVO redovisar inte kostnaden för inspektioner i hälso- och sjukvården separat, men har till utredningen uppgett att ett initiativärende som rör tillsyn av verksamhet är det som närmast motsvarar
en inspektion och oftast innebär en inspektion av vårdverksamhet.
Av IVO:s årsredovisning för år 2014 framgår att kostnaden per
initiativärende var 66 000 kronor.9
IVO har även framfört att utredningens förslag om en mer
patientcentrerad tillsyn kan medföra att varje inspektion blir dyrare
än kostnaden för år 2014, exempelvis på grund av att myndigheten
även ska prata med patienter.10 Utredningen anser att det kan ingå
en rad olika informationsinsamlingsmoment under en inspektion,
exempelvis att prata med verksamhetens ledning, personal, och
patienter samt inspektera lokaler. Vi delar inte bedömningen att det
faktum att man pratar med just patienter ökar kostnaden för inspektionen, utan ser patientintervjuer som ett av flera verktyg som
myndigheten bör använda sig av vid en inspektion.

9

IVO(2015) Årsredovisning 2014, s. 17.
Uppgifter från IVO 2015-10-14.

10
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Scenarier som beskriver konsekvenser om en begränsning
av utredningsskyldigheten genomförs i sin helhet
Här beskriver vi konsekvenser av förslaget att IVO:s utredningsskyldighet infaller först då vårdgivaren givits möjlighet att besvara
klagomålet samt att nya kriterier för IVO:s utredningsskyldighet
införs. Utredningen bedömer att det förslag som vi lägger fram
kommer att innebära att IVO både tar emot och utreder färre ärenden. IVO:s kostnader för verksamheten blir därför lägre. Nedan
följer en beskrivning av de antaganden och beräkningar som utredningen gjort.
Steg 1 – klagomål som IVO tar emot
Vårdgivarna får enligt utredningens förslag en preciserad skyldighet
att besvara patienters klagomål, vilket allmänheten kommer att
informeras om. Samtidigt infaller IVO:s utredningsskyldighet först
när vårdgivaren har givits möjlighet att besvara klagomålet. Detta
kommer att medföra att fler patienter i första hand kommer att
vända sig till vårdgivaren eller patientnämnden med sitt klagomål.
Dessutom bedömer vi att färre patienter kommer att vända sig till
IVO för en ytterligare bedömning sedan deras klagomål har hanterats av vårdgivaren eller patientnämnden. Utredningen bedömer
därför att IVO kommer att ta emot färre ärenden än i dag.
Detta antagande bygger på ett antal underlag. Inledningsvis har
utredningen undersökt hur många av dem som anmäler ett klagomål
till IVO i dag som har varit hos vårdgivaren först. IVO har granskat 324 klagomålsärenden för att ta reda på om vårdgivarna kände
till klagomålet sedan tidigare. Utav dessa kunde man i 100 ärenden
utläsa huruvida vårdgivaren känt till händelsen sedan tidigare, och i
50 av dessa 100 fall framgick det att vårdgivaren inte kände till
händelsen sedan tidigare.11 Vid intervjuer med handläggare på IVO
framkom att det är mycket vanligt att vårdgivaren inte känner till
klagomålet, och man uppskattar att det kan vara så mycket som i
50 procent av fallen. Utredningen bedömer därför att det är rimligt
att utgå från att hälften av dem som vänt sig till tillsynsmyndigheten i dag inte först har varit hos vårdgivaren med sitt klagomål.
11

Uppgift från IVO 2015-01-21.
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Vi anser därför att man kan anta att upp till hälften av de som
anmäler ett klagomål till IVO i dag skulle kunna vända sig till en
annan instans i det nya klagomålssystemet.
Andra underlag visar vilka vägar patienter och närstående tar
i dag när de vill klaga på vården. Vårdanalys enkät som besvarats av
13 000 svenskar visar att av de patienter som velat framställa klagomål uppgav 58 procent att de valt att inte framställa klagomål till
någon organisation. Av dem som framställt klagomål eller synpunkter hade den största andelen, 30 procent, vänt sig till personal eller
chef på den enhet som saken gällde. 7 procent hade vänt sig till
patientnämnden och 2 procent till IVO.12 Svenskt kvalitetsindexs
enkätundersökning av klagomål i vården 2005–2013 visar att det var
mycket vanligare att man vände sig till vårdgivaren än till en extern
aktör med sitt klagomål.13 Detta visar att det finns en tendens till
att anmälare vänder sig till vårdgivaren i första hand. Utredningen
bedömer att om det förslag om enhetlig nationell information som
lades fram i delbetänkandet genomförs, där det tydligt anges att
vårdgivaren och patientnämnden är första instanser, kommer det
ytterligare påverka patienter att i första hand vända sig till vårdgivaren med sitt klagomål.
Ett tredje underlag ger en indikation om i vilken utsträckning
patienters behov tillgodoses när deras klagomål besvaras av vårdgivaren, och i vilken utsträckning patienterna därför inte kommer
att vända sig till IVO efter vårdgivarens eller patientnämndens
hantering. I Danmark har en utvärdering visat att patienterna över
lag blev mer nöjda med behandlingen av sitt klagomål om det avslutades efter en dialog med vårdgivaren. Efter avslutad dialog valde
43 procent av patienterna att inte gå vidare med sitt klagomål till
tillsynsmyndigheten.14
Utredningen föreslår att vårdgivaren får en lagstadgad skyldighet
att besvara patientens klagomål samtidigt som patientnämnderna får
ett förtydligat uppdrag och förstärkta resurser för att hjälpa patienten. Med vägledning av det danska exemplet är det därför rimligt
att anta att fler patienter kommer att bli nöjda med den hantering
12

Myndigheten för vårdanalys (2015) Patientlagen i praktiken: en baslinjemätning, s. 151.
Svenskt kvalitetsindex (2014) Resultatsammanställning av klagomål inom sjukvården 20052013, underlag beställt av utredningen. Uppgift inkommen 2014-10-07.
14
Ministeriet för Sundhed og Forebyggelse och Cowi (2015) Evaluering af sundhedsvaesenets
patientklagesystem, s. 24.
13
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de får hos vårdgivaren, och därför inte vända sig till IVO för en ytterligare prövning av klagomålet. Denna nöjdhet kommer troligtvis att
öka över tid när vårdgivarnas klagomålshantering successivt förbättras.
Med utgångspunkt i ovanstående resonemang använder utredningen två alternativ för att beskriva den minskning av ärenden som
inkommer till IVO.
Även om patienterna kommer att informeras om att de i första
hand ska framställa sitt klagomål till vårdgivaren, bedömer utredningen det inte sannolikt att 50 procent av alla patienter, vilket uppskattningsvis är samma andel som i dag anmält klagomål till IVO
utan att först ha varit hos vårdgivaren, kommer att vända sig till
vårdgivaren eller patientnämnden först i det framtida klagomålssystemet. Vi tar således höjd för att en grupp patienter antingen inte
kommer att ta del av information om klagomålssystemet eller att
de kommer att välja att ignorera denna information, och därför fortsätta att vända sig till IVO direkt. Vi antar därför att IVO tar emot
60 eller 70 procent av dagens volym av klagomål.
Steg 2 – klagomål som IVO utreder
IVO utreder i genomsnitt 60 procent av de klagomål som anmäls
till myndigheten. Om IVO tar emot färre klagomål än i dag, som vi
påstår ovan, kommer det möjligen att innebära att IVO kommer att
utreda ett större antal av de klagomål som anmäls. Detta för att fler
patienter än i dag först kommer att ha varit hos vårdgivaren eller
patientnämnden med sitt klagomål och hos dessa aktörer fått information om IVO:s uppdrag och utredningsskyldighet. Det kan påverka vilka patienter som väljer att gå vidare med sitt klagomål och
gör en anmälan till IVO. På så vis kan en större andel av de klagomål som kommer in till myndigheten komma att falla inom ramen
för utredningsskyldigheten. Vi föreslår därför två olika alternativa
scenarier. Ett där IVO utreder samma andel klagomål som i dag,
60 procent, och ett där IVO utreder 80 procent av inkomna klagomål.
IVO har i samarbete med utredningen genomfört en undersökning för att få en övergripande bild av hur stor andel av klagomålen
som skulle utredas med de kriterier som utredningen föreslår för
IVO:s utredningsskyldighet. I undersökningen har IVO granskat
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150 slumpmässigt utvalda klagomål som utretts vid tre olika avdelningar på myndigheten, och där beslut har fattats under första
tertialet 2015. IVO:s undersökning visar att 60 procent av dagens
utredda klagomål skulle utredas med våra föreslagna kriterier. Utredningen anser det därför rimligt att utgå från att den ärendemängd
som IVO i dag utreder kommer att minska med 40 procent om de
nya kriterierna för utredningsskyldighet införs.
Beräkningar
Sammantaget innebär detta att de beräkningar som vi genomfört
för att uppskatta hur många ärenden som IVO kommer att utreda i
det nya klagomålssystemet består av tre led. Vi har först beräknat
hur många klagomål myndigheten kommer att ta emot i relation till
dagens volym, vilket vi antar blir cirka 60–70 procent. Sedan har vi
beräknat hur många procent av de klagomål som IVO utreder i dag
som skulle utredas i vårt föreslagna system. Detta antar vi vara cirka
60–80 procent. I ett tredje led har vi dessutom beräknat hur många
färre ärenden som IVO skulle utreda på grund av de nya kriterierna,
nämligen 40 procent. Samtliga kostnader i beräkningarna är omräknade i 2017 års penningvärde, eftersom det är det år då utredningen
föreslår att de nya bestämmelserna införs.
Nedan presenteras fyra scenarier som utredningen anser åskådliggör möjliga ekonomiska konsekvenser av våra förslag gällande IVO:s
verksamhet. Utfallet i varje scenario presenteras i tabell 10.2, se nedan.
Scenario 1
70 % av dagens volym av klagomål kommer in till IVO och 36 % 15
av dessa ärenden utreds.
Scenario 2
70 % av dagens volym av klagomål kommer in till IVO och 48 % 16
av dessa ärenden utreds.
15

IVO utreder som i dag 60 procent av inkomna ärenden. Som en konsekvens av de nya
kriterierna utreder IVO 60 procent av dessa klagomål. IVO utreder alltså 36 procent (06*0,6)
av inkomna klagomål.
16
IVO utreder 80 procent av inkomna klagomål. Detta för att åskådligöra effekten av att fler
klagomål ”kommer rätt” när myndigheten tar emot färre ärenden. Som en konsekvens av de nya
kriterierna utreder IVO 60 procent av dessa klagomål. IVO utreder alltså 48 procent (0,8*0,6) av
inkomna klagomål.
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Scenario 3
60 % av dagens volym av klagomål kommer in till IVO och 36 % 17
av dessa ärenden utreds.
Scenario 4
60 % av dagens volym av klagomål kommer in till IVO och 48 % 18
av dessa ärenden utreds.

* Bygger på av IVO uppskattad snittkostnad för klagomål som tas emot av myndigheten men ej utreds à
3 780 kr, och snittkostnad för klagomål som utreds à 38 740 kr. Den minskade kostnaden anges i 2017 års
penningvärde.
** Här har den resursförstärkning om 19,4 miljoner kronor som utredningen anser att patientnämnderna
bör tilldelas, räknats bort. IVO uppger att kostnaden för ett initiativärende/inspektion var 66 000 kr år
2014.

17

IVO utreder som i dag 60 procent av inkomna ärenden. Som en konsekvens av de nya
kriterierna utreder IVO 60 procent av dessa klagomål. IVO utreder alltså 36 procent (06*0,6)
av inkomna klagomål.
18
IVO utreder 80 procent av inkomna klagomål. Detta för att åskådligöra effekten av att fler
klagomål ”kommer rätt” när myndigheten tar emot färre ärenden. Som en konsekvens av de nya
kriterierna utreder IVO 60 procent av dessa klagomål. IVO utreder alltså 48 procent (0,8*0,6) av
inkomna klagomål.
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Scenarierna visar att IVO, med utgångspunkt från ovan beskrivna
antaganden, kommer att ta emot 4 200–4 900 klagomål och utreda
1 512–2 352 av dessa i det föreslagna systemet. Detta innebär en
avsevärd reduktion jämfört med i dag, då IVO år 2014 tog emot
cirka 7 000 klagomål, varav cirka 4 200 utreddes. Detta frigör mellan
75–108 miljoner kronor och möjliggör att IVO kan genomföra ytterligare 813–1 298 inspektioner. År 2014 genomförde IVO 288 inspektioner i hälso- och sjukvården.19
Scenarier som beskriver konsekvenser av ett krav att i första
hand framställa klagomål mot vårdgivaren, men med i övrigt
oförändrade kriterier för IVO:s utredningsskyldighet
Dessa scenarier beskriver konsekvenser av förslaget att IVO:s utredningsskyldighet infaller först när vårdgivaren givits möjlighet att
besvara klagomålet, men att kriterierna för utredningsskyldigheten
i övrigt förblir de samma som i dag.20 Detta för att visa alternativ
till de förslag som utredningen lägger fram. Nedan följer en beskrivning av de antaganden och beräkningar som utredningen gjort.
Steg 1 – klagomål som IVO tar emot
Enligt samma resonemang som ovan gör vi ett antagande att IVO
tar emot färre klagomål i det föreslagna systemet, eftersom fler
patienter i första hand kommer att vända sig till vårdgivaren eller
patientnämnden. Eftersom alternativet endast innebär en mindre
begränsning av IVO:s utredningsskyldighet, bedömer vi att det är
fler som kommer att fortsätta att vända sig till IVO med sitt klagomål än vid den större begräsningen. Detta på grund av den information de får av vårdgivare eller patientnämnd eller på grund av att de
tror att det är sannolikt att IVO kommer att utreda deras ärenden.
Utredningen utgår därför från att IVO kommer att ta emot 80 procent av dagens volym av klagomål. Utredningen bedömer att det är
19

IVO (2015) Årsredovisning 2014, s. 30.
7 kap. 12 § patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg får avstå från att utreda ett klagomål om det är uppenbart att klagomålet är obefogat, eller om klagomålet saknar direkt betydelse för patientsäkerheten och det saknas skäl att överväga åtalsanmälan
enligt 23 eller 29 §.
20
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osannolikt, i alla fall på kort sikt, att IVO skulle ta emot en mindre
volym klagomål än 80 procent i det beskrivna scenariot med de
endast till mindre del begränsade kriterierna för utredningsskyldigheten.
Steg 2 – klagomål som IVO utreder
IVO utreder i genomsnitt 60 procent av de klagomål som kommer
in till myndigheten. Om IVO tar emot färre klagomål än i dag, som
vi påstår ovan, kommer det möjligen att innebära att IVO kommer
att utreda ett större antal av de klagomål som kommer in till myndigheten enligt resonemanget ovan. Vi beskriver därför två olika alternativ där IVO, som i dag, utreder 60 procent av inkomna klagomål,
eller 80 procent av inkomna klagomål.
Nedan presenteras två scenarier som utredningen anser åskådliggör möjliga ekonomiska konsekvenser av detta alternativ. Utfallet i
varje scenario presenteras i tabell 10.3, se nedan.
Scenario 5
80 % av dagens volym av klagomål kommer in till IVO och 60 % av
dessa ärenden utreds.
Scenario 6
80 % av dagens volym av klagomål kommer in till IVO och 80 % av
dessa ärenden utreds.
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* Bygger på av IVO uppgivna snittkostnader för klagomål som tas emot av myndigheten men ej utreds
à 3 780 kr och snittkostnaden för klagomål som utreds à 38 740 kr. Den minskade kostnaden anges i 2017
års penningvärde.
** Här har den resursförstärkningen som utredningen anser att patientnämnderna bör tilldelas,
på 19,4 miljoner kronor räknats bort. IVO uppger att kostnaden för ett initiativärende/inspektion
var 66 000 kr år 2014.

Scenarierna visar att IVO, med utgångspunkt från ovan beskrivna
antaganden, kommer att ta emot 5 600 klagomål och utreda 3 360–
4 480 av dessa. I scenario 6 blir klagomålshanteringen 5 miljoner
kronor dyrare, vilket inte ger något utrymme för omfördelning av
resurser till patientnämnden och för utveckling av en patientcentrerad tillsyn. I scenario 5 blir kostnadsminskningen hos IVO större,
36 miljoner kronor, men ändå inte av den storleksordningen att vi
bedömer att den är tillräcklig för omfördelning av resurser till
patientnämnder och till en patientcentrerad tillsyn.
Val av scenario
Utredningen anser att det är mest sannolikt, och lämpligt, att de
förslag som vi lägger fram kommer att få konsekvenser liknande de
som presenteras i scenario 2. Scenariot innebär att 70 procent av
dagens volym av klagomål kommer in till IVO och att 80 procent
av dessa inkomna ärenden utreds. Av dessa utreds 60 procent. IVO
utreder alltså 48 procent av inkomna klagomål. Vårt val grundar sig
på följande argument.
Utredningen gör bedömningen att upp till 50 procent av de som
anmält klagomål till IVO i dag inte först har varit hos vårdgivaren
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med klagomålet. Detta visar att det finns en teoretisk möjlighet att
hälften av de som anmält ett klagomål till IVO i dag skulle kunna
vända sig till en annan aktör i det framtida systemet.
Enhetlig nationell information, som beskriver att IVO inte utreder
ärenden där vårdgivaren inte givits möjlighet att besvara klagomålet
samt anger att vårdgivaren och patientnämnden är första linjen i klagomålssystemet, skulle sannolikt leda till att färre patienter vänder sig
till IVO i första hand. Vi gör även bedömningen att fler patienter
kommer att få sina behov tillgodosedda av den hantering av klagomålet som sker hos vårdgivaren och hos patientnämnden, och att
dessa patienter därför inte kommer att vända sig till IVO för en ytterligare bedömning av klagomålet. Sammantaget innebär detta att IVO
kommer att ta emot färre klagomål. Vi bedömer det dock inte sannolikt att hela den grupp om 50 procent av patienter som omnämns
ovan kommer att ändra sitt beteende och i första hand vända sig till
vårdgivaren eller patientnämnden i det framtida klagomålssystemet,
även om patienterna kommer att informeras om att så ska ske. Vi
gör bedömningen att en förhållandevis stor grupp patienter kommer
att fortsätta att vända sig till IVO direkt. Vår bedömning är därför
att IVO kommer att ta emot 70 procent av dagens volym av klagomål.
Det finns inga tydliga tecken på en ökning av antalet klagomål
som kommer in till tillsynsmyndigheten. Däremot kan man tänka
sig att framtidens patienter, som kan komma att vara bättre informerade och ställa högre krav på vården, eventuellt också kommer
att vara mer benägna att klaga. Vårdanalys undersökningar visar att
en klart större andel yngre respondenter än äldre uppgav att de velat
framföra ett klagomål eller synpunkter, 22 respektive 13 procent.21
Vår bedömning att IVO tar emot 70 procent av dagens ärendemängd
tar således höjd för en eventull ökning av klagomål över tid, och är i
vår mening en försiktig bedömning av det minskade antalet klagomål som kommer att komma in till myndigheten. På så sätt undviks
att underskatta hur många klagomål som, i alla fall på kort sikt,
kommer att inkomna till IVO.
Om IVO tar emot 70 procent av den ärendemängd som inkommer till myndigheten i dag innebär det att de tar emot 4 900 klagomål. Detta innebär en minskning med 2 100 klagomål per år. Det är
21

Myndigheten för vårdanalys (2015) Patientlagen i praktiken: en baslinjemätning, s. 147.
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möjligt att antalet anmälningar som inkommer till IVO kommer att
minska ännu mer över tid när vårdgivarnas klagomålshantering har
förbättrats ytterligare och det nya systemet är väletablerat.
IVO utreder i genomsnitt 60 procent av de klagomål som myndigheten tar emot. Utredningen anser dock att om det blir färre
patienter som skickar in anmälningar till IVO bör de anmälningar
som inkommer i större utsträckning vara sådana som faller inom
ramen för IVO:s utredningsskyldighet. Vi har därför i det scenario
som vi valt bedömt att det är sannolikt att IVO kommer att utreda
80 procent av de klagomål som inkommer till myndigheten.
IVO har undersökt hur stor andel av de klagomål som myndigheten utreder i dag som skulle utredas med de nya kriterier som vi
föreslår, vilket resulterade i 60 procent. Utredningen anser att undersökningen är ett tillförlitligt underlag och bedömer att en sådan
minskning är sannolik. Vi har därför minskat antalet ärenden som
IVO ska utreda med ytterligare 40 procent.
Vi bedömer därför att det är sannolikt att IVO kommer att utreda
2 352 klagomål till en kostnad av 93,7 miljoner kronor. IVO kommer sannolikt ta emot 2 548 klagomål som inte kommer att utredas
men måste behandlas av myndigheten, till en kostnad av 9,9 miljoner
kronor. Kostnaden för IVO:s klagomålshantering i dag är enligt utredningens beräkningar 178,2 miljoner kronor. Utredningen bedömer
således att det, som ett resultat av våra förslag, kan anses skapas ett
finansiellt utrymme om 74,6 miljoner kronor inom IVO:s anslag.
Konsekvenser av utredningens övriga förslag
Utredningen föreslår att IVO ska säkerställa att patienterfarenheter
fortlöpande används som underlag för beslut om tillsynens inriktning.
Myndigheten ska även inom ramen för sin tillsyn höra patienter
och närstående om de förhållanden som tillsynen rör, om detta inte
är olämpligt eller obehövligt. Detta kan innebära att det måste ske
en viss metodutveckling på myndigheten. Denna utveckling anser
vi dock vara en del av den metodutveckling som myndigheten fortlöpande måste bedriva med hänsyn till hälso- och sjukvårdens ständiga förändring, och ryms därmed inom nuvarande anslag.
Övriga förslag bedöms inte påverka IVO:s kostnader.
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10.2.2

Konsekvenser för landsting och kommuner

Enligt gällande och föreslagen lagstiftning ska varje landsting och
varje kommun ha en eller flera patientnämnder. I princip samtliga
kommuner har slutit avtal med landsting om att landstingets patientnämnd även ska hantera klagomål avseende sådan hälso- och sjukvård för vilken kommunen är huvudman.
Inledningsvis beskrivs konsekvenserna av IVO:s förändrade utredningsskyldighet för patientnämnderna. Sedan beskrivs konsekvenser
relaterade till det förtydligade uppdrag som utredningen föreslår
för nämnderna.
På grund av svårigheter att förutse patienters och närståendes
beteenden i det nya klagomålssystemet samt på grund av att patientnämndernas registrering och arbetssätt skiljer sig åt i dag, finns ett
antal osäkerhetsfaktorer i utredningens beräkningar. Vi anser dock
att antagandena och beräkningarna nedan på en övergripande nivå
beskriver vilka konsekvenser våra förslag kommer att få för nämndernas verksamhet.
I dag finns i landet 17 patientnämnder i län där befolkningen
varierar mellan cirka 443 000 invånare (Östergötland) och 127 000 invånare (Jämtland). Många av dessa län har cirka 300 000 invånare.22
Dessa patientnämnder tar emot mellan cirka 550 ärenden och
1 500 ärenden per patientnämnd. En del av skillnaderna i antalet
ärenden hos dessa patientnämnder beror på olikheter i hur man
registerar och definierar ärenden. Gotland sticker ut som den absolut
minsta regionen med cirka 57 000 invånare och 217 klagomål. I de
tre storstadsregionerna finns det tre patientnämnder som har ett
befolkningsunderlag om 2,2 miljoner invånare (Stockholms län),
1,6 miljoner invånare (Västra Götalandsregionen) respektive 1,3 miljoner invånare (Region Skåne).23 Dessa patientnämnder tar emot
cirka 5 000 ärenden var per år.

22
23

Befolkningsstorlek per län 1 april–30 juni 2015, SCB.
A.a.
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Konsekvenser av IVO:s förändrade utredningsskyldighet
En del av de klagomål som IVO hanterar i dag ska i stället patientnämnderna och vårdgivarna ta omhand om våra förslag genomförs.
Utredningen bedömer att av de 2 100 klagomål som uppskattningsvis inte kommer att anmälas till IVO enligt det valda scenario 2, se
tabell 10.2, skulle sannolikt en större del framställas till vårdgivaren.
Undersökningar från Vårdanalys och från Svenskt kvalitetsindex
visar att anmälare verkar vända sig till vårdgivaren i första hand. Vi
gör därför antagandet att två tredjedelar eller 1 400 klagomål skulle
skickas in till vårdgivaren och en tredjedel, 700, till patientnämnden.
IVO skulle i det nya systemet inte utreda 2 548 av de klagomål
som skulle komma in till myndigheten. Vi antar att 67 procent av
anmälarna i dessa ärenden först framställt sitt klagomål till vårdgivaren, eftersom vi anser att det är sannolikt att många, dock inte
alla, anmälare följer den enhetliga nationella information om klagomålssystemets uppbyggnad som vi föreslår ska tas fram. När IVO
beslutar att inte utreda dessa klagomål är det ingen idé att skicka
tillbaka dem till vårdgivaren eller patientnämnden utan de avslutas
hos IVO. 1 707 ärenden avslutas på detta sätt. Kvar blir 841 ärenden
som kan överlämnas till patientnämnden eller vårdgivaren, eftersom
vårdgivaren inte har fått möjlighet att besvara klagomålet. Om
hälften antas överlämnas till vårdgivaren och hälften till patientnämnden blir det 420 ärenden till patientnämnden och 420 ärenden
till vårdgivarna. Totalt sett uppskattas patientnämnden därför ta
över 1 120 ärenden från IVO och vårdgivarna 1 820 ärenden. Se
tabell 10.4 nedan.
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Patientnämnderna skulle alltså ta över 1 120 klagomål från IVO
enligt våra antaganden och beräkningar. Dessa har vi fördelat per
patientnämnd utifrån hur många klagomål som inkom till IVO per
län år 2014. Utifrån den enkät som skickats ut till samtliga patientnämnder har utredningen beräknat att en årsarbetskraft hos patientnämnden kan handlägga cirka 365 ärenden.
I tabell 10.5 nedan redovisas antal ärenden från IVO som
patientnämnderna skulle ta emot fördelat per län samt vilken andel
av en årsarbetskraft de nya ärendena som nämnderna tar över från
IVO skulle ta i anspråk.
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Tabellen visar att antalet nya ärenden skulle variera stort mellan
olika patientnämnder. De tre patientnämnderna i storstadsregionerna skulle ta emot 135–259 nya ärenden per år per patientnämnd.
De resterande mindre patientnämnderna skulle ta emot 10–45 nya
ärenden per år per patientnämnd. Vid de tre patientnämnderna i
storstadsregionerna skulle de nya ärendena ta 37–71 procent av en
årsarbetskraft i anspråk per patientnämnd. Vid de mindre patientnämnderna skulle de nya ärendena ta 3–12 procent av en årsarbetskraft i anspråk per patientnämnd.
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Konsekvenser relaterade till patientnämndernas
förstärkta uppdrag
Utredningens förslag om ett förstärkt och förtydligat uppdrag för
patientnämnderna innebär i huvudsak att patientnämnderna kommer
att fortsätta arbeta på ett liknande sätt som i dag. Utredningen
bedömer dock att våra förslag kommer att innebära ett ökat antal
ärenden, vissa nya uppgifter och därmed en höjd ambitionsnivå för
nämnderna. På så sätt aktualiseras finansieringsprincipen och landstingen bör kompenseras för ökade kostnader.
Det faktum att patientnämnderna i större utsträckning ska kunna
erbjuda stöd och hjälp till patienter och ha en aktiv roll i att säkerställa att patienter får svar av vårdgivarna, exempelvis genom att
skriva inlagor eller delta på möten, bedömer vi sammanlagt får konsekvensen av en ökad resursåtgång för patientnämnderna. Utredningens enkät som skickats ut till samtliga patientnämnder visar en
viss variation i hur ofta medarbetare från patientnämnden i dag deltar på möten mellan vårdgivare och patient. De flesta patientnämnder deltar ibland eller sällan på dessa möten. I diskussioner med
patientnämnder har det framkommit att det i dag inte finns någon
stor efterfrågan på att nämnderna ska delta på möten med vårdgivare. Utredningen bedömer dock att vårt förslag kommer att leda
till att fler nämnder kommer att delta på möten med patienter. Det
är dock inte sannolikt att ökningen av antalet möten kommer vara
hög. Därför bedömer utredningen att förslaget kommer innebära
en viss men inte betydande kostnadsökning.
Utredningens enkät till patientnämnderna visar en ännu större
variation i nämndernas svar om hur ofta patientnämndernas medarbetare hjälper patienter att skriva anmälningar eller inlagor. I vissa
landsting var detta mycket vanligt, i vissa landsting förekom det
aldrig, men det vanligaste svaret var att nämnderna ibland hjälper till
att skriva anmälningar eller inlagor. Om patienten har behov av särskilt stöd för att få svar på sina frågor bör nämnderna kunna hjälpa
till att sammanfatta frågeställningar och formulera en anmälan. Då
flera nämnder redan gör detta i viss utsträckning bedömer utredningen att förslaget kommer att innebära ökade kostnader i olika
utsträckning för olika nämnder.
Utredningen föreslår även att det i lagen om stöd vid klagomål
mot hälso- och sjukvården ska anges att om patienten är ett barn
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ska barnets bästa särskilt beaktas. Klagomål från barn bör hanteras
skyndsamt och en mognadsbedömning bör göras huruvida barnet
kan tillgodogöra sig svaret från vårdgivaren utan en vårdnadshavares
eller annan vuxens stöd. Nämnden ska även ge barnet sådan information som behövs för att barnet ska kunna ta tillvara sina intressen
i hälso- och sjukvården samt säkerställa att barnet får ett svar som
det kan förstå. Patientnämnderna tar mycket sällan emot klagomål
från barn. Patientnämnden i Sörmland har inrättat en speciell barntelefon och tagit fram en folder riktad till barn om hur man klagar
på vården. Trots detta har inga barn ringt till barntelefonen. Utredningen bedömer det därför som osannolikt att antalet barn som
kontaktar patientnämnderna skulle öka avsevärt i och med utredningens förslag. Även om några barn per år skulle höra av sig till
varje nämnd skulle det ändå inte innebära några kostnadsökningar,
eftersom ärendena är så få.
Förslaget att nämnderna årligen ska analysera inkomna klagomål
och synpunkter och därefter uppmärksamma landstinget eller kommunen på riskområden och hinder för en säker- och patientcentrerad vård bedömer vi kommer att innebära en ökad resursåtgång, då
analyser av ärenden på aggregerad nivå med fokus på klagomålens
innehåll är ett nytt uppdrag. De flesta patientnämnder gör i dag en
sammanställning av de ärenden som inkommit under året i sin årsrapport. Några få nämnder gör en analys av klagomålens innehåll,
men de flesta redovisar endast statistik över exempelvis hur många
klagomål som inkommit inom vissa kategorier och åldersgrupper.
Det föreslagna analysarbetet kommer således sannolikt att innebära
att nämnderna kommer att behöva kompetensförstärkning samt
skapa strukturer och metoder för analys av ärenden. Vidare måste
arbetstid läggas på att årligen utföra analyser samt att återkoppla
slutsatser till politiska organ i landsting eller kommun. Det är svårt
att exakt förutsäga vad ovanstående förslag kommer att få för konsekvenser för nämndernas arbetsbelastning och kostnader. Utifrån
underlag inkomna från patientnämnderna bedömer utredningen att
analysarbetet kommer att innebära att varje patientnämnd behöver
resurstillskott motsvarande ungefär en halvtidstjänst.
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Sammanlagda konsekvenser för patientnämnderna
Nämnderna bedöms ta emot ett antal nya ärenden från IVO. Enligt
tabell 10.5 skulle de 18 mindre patientnämnderna ta emot 10–45
nya ärenden per år och patientnämnd. Detta skulle ta 3–12 procent
av en årsarbetskraft i anspråk per patientnämnd. De tre patientnämnderna i storstadsregionerna skulle ta emot 135–259 nya ärenden
per år och patientnämnd. De nya ärendena skulle ta 37–71 procent
av en årsarbetskraft i anspråk hos dessa patientnämnder.
Vi har fått in underlag från 17 mindre patientnämnder som anger
att de uppskattar att totalt sett kommer utredningens förslag innebära kostnadsökningar på cirka 700 000 kronor eller en ny anställd.
Två större patientnämnder i storstadsregionerna bedömer dock att
de ekonomiska konsekvenserna av utredningens förslag kommer att
blir betydligt mer långtgående för deras verksamhet. Nämnderna
uppskattar att kostnadsökningen blir 3,8–5 miljoner kronor. Nämnderna uppger även att det är svårt för dem att anställda medarbetare
på deltid, delvis för att det är svårt att rekrytera kvalificerad personal
till dessa tjänster, men även för att det är olämpligt att en anställd
på patientnämnden har en anställning exempelvis någon annanstans
i landstinget. Detta på grund av vikten av ett oberoende arbetssätt
hos patientnämnden.
Sammanfattningsvis skulle de 18 mindre patientnämnderna ha
behov av en resursförstärkning motsvarande 3–12 procent av en årsarbetskraft per patientnämnd för att hantera nya ärenden som IVO
tidigare hanterat direkt. Till detta tillkommer en halvtidstjänst för
att analysera klagomål samt ökad resursåtgång för att i större utsträckning erbjuda hjälp att formulera och skriva inlagor samt delta
på möten. Totalt bedömer utredningen att förslagen innebär kostnadsökningar motsvarande i genomsnitt en heltidstjänst eller
700 000 kronor per patientnämnd för de 18 mindre patientnämnderna. Detta motsvarar cirka 719 700 kronor per patientnämnd i
2017 års penningvärde.
Vid de tre patientnämnderna i Stockholms län, Region Skåne och
Västra Götalandsregionen skulle de nya ärendena ta 37–71 procent
av en årsarbetskraft i anspråk per patientnämnd. Man kan också
anta att den analys som ska utföras kommer att bli mer komplex,
då man vid de tre större patientnämnderna kommer att ha ungefär
fem gånger så många ärenden som underlag för analysen. Vi bedömer
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därför att dessa tre patientnämnder kommer att få ökade kostnader
som motsvarar en heltidstjänst för att utföra analysuppdraget. Ett
exempel här skulle kunna vara att man har behov av en controller på
50 procent och en statistiker på 50 procent. De tre större patientnämnderna har även ett betydligt större befolkningsunderlag och
hanterar upp till fem gånger fler ärenden än de mindre patientnämnderna. De kommer således att hantera betydligt fler ärenden där
patienter kommer att behöva extra stöd, exempelvis skrivhjälp samt
delta på möten, än de små patientnämnderna. Utredningen anser
därför att de tre större patientnämnderna behöver ett större tillskott
av resurser än de 18 mindre patientnämnderna. Totalt sett bedömer
utredningen att de framlagda förslagen innebär kostnadsökningar
motsvarande i genomsnitt tre heltidstjänster eller 2,1 miljoner kronor
per nämnd för patientnämnderna i Stockholms län, Region Skåne
och Västra Götalandsregionen. Detta motsvarar cirka 2 159 100 kronor per nämnd i 2017 års penningvärde.
Sammanlagt innebär utredningens förslag kostnadsökningar för
patientnämnderna motsvarande 19,4 miljoner kronor.
Både kommuner och landsting är enligt lag skyldiga att ha patientnämnder. Av de klagomål som inkommer till patientnämnden avser
98 procent hälso- och sjukvård för vilken landstingen är huvudman
och 2 procent hälso- och sjukvård för vilken kommunerna är huvudman.24 Endast en kommun, Malmö stad, har en patientnämnd som
är aktiv. Kostnadsökningen med anledningen av våra förslag bedöms
således som marginell för kommunerna och bör kunna hanteras
inom befintliga ramar. Landstingen bör dock kompenseras i enlighet
med den kommunala finansieringsprincipen genom att anslaget 1:1
Kommunalekonomisk utjämning under utgiftsområde 25 Allmänna
bidrag till kommuner tillförs 9,7 miljoner kronor år 201725 respektive
19,4 miljoner kronor per år från och med år 2018. Tillskottet kommer att fördelas mellan landstingen utifrån befolkningsstorlek.

24

Beräkningar baserad på: IVO (2015) Sammanställning av klagomål som inkommit till
patientnämnderna under verksamhetsåret 2014, s. 5.
25
Lagförslaget föreslås träda i kraft 1 juli 2017.
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10.2.3

Resurser till en patientcentrerad tillsyn hos IVO

Som en konsekvens av våra förslag kan det anses skapas ett utrymme
motsvarande 74,6 miljoner kronor inom IVO:s anslag. 19,4 miljoner
kronor bör överföras från IVO:s anslag till landstingen. Av det utrymme som anses skapas inom IVO:s anslag återstår då 55,2 miljoner kronor som utredningen finner att myndigheten ska få behålla
för att utveckla en patientcentrerad tillsyn, se avsnitt 8.1. Utredningen bedömer att en del av resurserna bör användas för att utveckla
patientperspektivet i de riskanalyser som ligger till grund för tillsynen.
IVO bör även genomföra fler inspektioner i hälso- och sjukvården.
Att beräkna hur många fler inspektioner IVO kan utföra är ett
sätt att beskriva vilket utrymme utredningens förslag skapar. IVO
redovisar inte kostnaden för inspektioner i hälso- och sjukvården
separat, men har angett till utredningen att ett initiativärende som
rör tillsyn av verksamheter, som år 2014 hade en styckekostnad på
66 000 kronor26, är det som närmast motsvarar en inspektion. Det
utrymme som kan anses skapas inom IVO:s anslag i och med utredningens förslag innebär att IVO kan genomföra ytterligare 813 inspektioner. År 2014 genomförde IVO 288 inspektioner i hälso- och
sjukvården. Resurstillförseln innebär således en kraftig förstärkning
till myndigheten och möjlighet att flytta fokus från en efterhandstillsyn till en tillsyn som förebygger risker och brister i hälso- och
sjukvården samt beaktar patienters erfarenheter.
10.2.4

Konsekvenser för vårdgivare

I tabell 10.4 redovisas att vårdgivarna skulle ta emot 1 820 ärenden
per år från IVO som vårdgivarna själva kommer att hantera. Utredningen bedömer att detta inte leder till några ökade kostnader för
vårdgivarna. Detta för att vårdgivaren kan välja ett snabbare och
smidigare sätt att besvara klagomålet än det skriftliga förfarande
som uppstår när vårdgivaren ska besvara ett klagomål som kommer
från IVO. Klagomålet kan även hanteras närmare i tid till den händelse som klagomålet gäller, vilket gör att det går enklare och snabbare att ta reda på vad som har hänt. I delbetänkandet redovisade
utredningen uppgifter från vårdgivare som har en välfungerande
26

IVO(2015) Årsredovisning 2014, s. 17.
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klagomålshantering där det anges att det tar upp till tio gånger längre
tid att hantera ett klagomål som inkommer till vårdgivaren från
IVO jämfört med att själv hantera klagomålet i verksamheten.27 Detta
borde innebära att en hantering där vårdgivaren själv tar emot klagomålet är smidigare, snabbare och mindre resurskrävande. På längre
sikt skulle det faktum att man tar över klagomål från IVO kunna
innebära kostnadsminskningar för vårdgivarna.
Konsekvenser av utredningens övriga förslag
Utredningen föreslår att om klagomål från patienter och närstående framförs genom patientnämnden, ska vårdgivaren vara skyldig
att bistå nämnden i den utsträckning som behövs för att nämnden
ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Vårdgivarna hanterar redan i dag en
stor del av patientklagomålen genom patientnämnden. Det förhållande att förfarandet nu regleras i lag innebär därför endast en marginell
påverkan av vårdgivarens verksamhet. Utredningen anser därför
inte att förslaget medför några kostnadsökningar för vårdgivarna.
Förslaget att vårdgivaren snarast ska informera en patient som
har drabbats av en vårdskada om vårdgivarens egen skyldighet att
hantera klagomål och synpunkter är endast ett tillägg till den informationsskyldighet som redan finns och innebär inte några ökade
kostnader.
Förslaget om att klagomål som bör hanteras av en annan vårdgivare än den som mottagit klagomålet skyndsamt bör överlämnas
till rätt instans för den fortsatta hanteringen, gäller som huvudregel
felsända handlingar och beräknas inte innebära någon omfattande
ökad arbetsbelastning för vårdgivarna, och därför inga ökade kostnader.

27
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10.3

Samhällsekonomiska konsekvenser

Utredningen anser att de förslag som läggs fram innebär flera samhällsekonomiska vinster.
Det är ur ett samhällsekonomiskt perspektiv positivt att patienter,
genom utredningens förslag om ett förtydligat uppdrag för patientnämnderna, får ett utökat stöd från patientnämnden när de vill
framföra klagomål mot hälso- och sjukvården, i stället för att vända
sig till IVO. Detta för att patientnämnden i många fall har större
möjlighet att tillgodose patientens behov än IVO.28 Kostnaden för
patientnämndens hantering av ett ärende utgör dessutom endast
8 procent av IVO:s kostnad för att utreda ett klagomål.29
Utredningen föreslår även att nämnderna ska bidra till patientcentrering och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården genom
att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter och uppmärksamma landstinget eller kommunen på riskområden och hinder
för en säker och patientcentrerad vård. Landstingen och kommunerna ska dessutom organisera sin verksamhet på sådant sätt att slutsatserna av de analyser som nämnderna gör tas om hand och bidrar
till hälso- och sjukvårdens utveckling. Klagomål och synpunkter som
kommer in till patientnämnden och som analyseras på en aggregerad nivå innehåller viktig information om brister i vården i landstinget eller kommunen ur ett patientperspektiv. Utredningen anser
att den information som finns i klagomålen i dag inte används för
att påverka hälso- och sjukvården i den utsträckning som den borde.
Klagomålen är således en underutnyttjad resurs. Det är följaktligen
en samhällsekonomisk vinst att den information som finns i klagomålen används och kan fungera som ett underlag för beslutsfattare i
landsting och kommun för att förbättra patientsäkerhet och patientcentrering i vården.
Utredningen anser att IVO:s utredningsskyldighet bör begränsas
så att myndigheten använder sina resurser där de har bäst möjlighet
att tillgodose patienternas behov, öka patientsäkerheten och samtidigt bidra till en effektiv resursanvändning. Därför anser utred28

I delbetänkandet redovisas uppgifter om att fler patienter är nöjda med klagomålshanteringen hos patientnämnden än hos IVO, se s. 55 f.
29
Patientnämnderna har till utredningen uppgett att deras kostnad för klagomålshanteringen
är cirka 3 000 kr. Kostnaden för IVO att utreda ett klagomål är i snitt 38 740 kr enligt myndigheten.
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ningen att det endast är klagomål av en viss karaktär som ska utredas
av IVO, se avsnitt 8.5. Uppgifter från vårdgivare som har en välfungerande klagomålshantering visar att det tar upp till tio gånger
längre tid att hantera ett klagomål som inkommer till vårdgivaren
från IVO jämfört med om de själva hanterar klagomålet i verksamheten.30 Det är således inte resurseffektivt att IVO hanterar klagomål där andra aktörer bättre kan tillgodose patientens behov. Om
IVO endast tar emot och utreder de klagomål där de har möjlighet
att bidra till att tillgodose patientens behov och till stärkt patientsäkerhet, frigörs resurser. Dessa resurser kan myndigheten använda
för att utveckla en patientcentrerad tillsyn. På så sätt ges IVO större
förutsättningar att förebygga risker och brister i vården, eftersom
myndigheten får ett ökat utrymme för att göra en strategisk och
riskbaserad analys som underlag för tillsynen. Utifrån den analys som
görs kan myndigheten även dra slutsatser om andra vårdgivare än de
som är föremål för tillsyn. Patientnämndens återkoppling kan bidra
till detta arbete. Dessa effekter är samhällsekonomiskt gynnsamma
då vårdskador genererar stora kostnader i hälso- och sjukvården.

10.4

Nollalternativ

Om det klagomålssystem som utredningen föreslår inte införs, kommer patienters behov i stor utsträckning även fortsättningsvis inte
tillgodoses. Patienter kommer att ha svårt att förstå vart de ska
vända sig med klagomål och synpunkter, klagomålsärenden kommer
fortsatt att utredas av flera aktörer i systemet samtidigt och patienter kommer att vara missnöjda med de svar de får. IVO kommer
även fortsatt att lägga en stor andel av sina resurser på en efterhandstillsyn där möjligheten att förebygga brister, risker och vårdskador
är starkt begränsad. IVO kommer därför inte kunna förebygga skador
och brister i den utsträckning som skulle vara möjlig om förslagen
genomfördes, och därmed går man miste om möjliga patientsäkerhetsvinster. Dessa patientsäkerhetsvinster skulle kunna spara lidande
för den enskilde och resurser för hälso- och sjukvården. Även om
fler patienter kan få sitt klagomål prövat av tillsynsmyndigheten i
30
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det nuvarande systemet än med utredningens förslag, är det mot
bakgrund av att IVO i många fall inte kan tillgodose patientens behov,
ingen reell vinst för patienterna. Utredningen finner det därför svårt
att se någon vinning i att behålla systemet i sin nuvarande form.

10.5

Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen

Utredningens bedömning: Förslaget om en ny lag om stöd vid
klagomål mot hälso- och sjukvården påverkar den kommunala
självstyrelsen. Då lagen till största delen är ett förtydligande av
de arbetsuppgifter som åläggs landsting och kommuner i lagen
(1998:656) om patientnämndsverksamhet m.m. anser dock utredningen att endast vissa av förslagen kommer att påverka den
kommunala självstyrelsen i praktiken. Dessa är förslagen om att
landstinget och kommunerna ska organisera nämnderna så att
de kan utföra sina uppgifter självständigt, att nämnderna årligen
ska analysera inkomna klagomål och synpunkter samt att landstingen och kommunerna ska organisera sin verksamhet på sådant
sätt att slutsatserna av de analyser som nämnderna gör tas om
hand och bidrar till hälso- och sjukvårdens utveckling. Även förslagen om att alla patientnämnder ska ha samma namn och att
vårdgivaren ska vara skyldig att bistå patientnämnden i den utsträckning som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sitt
uppdrag om klagomål från patienter och närstående framförs
genom nämnden, påverkar den kommunala självstyrelsen. Utredningen bedömer dock att förslagens inskränkning i den kommunala självstyrelsen är små och att det allmännyttiga intresset
överväger den inskränkning som förslagen innebär i kommunernas självbestämmanderätt.
Övriga förslag bedöms inte påverka den kommunala självstyrelsen.

Den svenska folkstyrelsen förverkligas genom ett representativt
och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.
Det framgår av 1 kap. 1 § regeringsformen (RF). Enligt 14 kap.
2 § RF sköter kommunerna lokala och regionala angelägenheter av
allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens grund. Enligt
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14 kap. 3 § RF bör en inskränkning i den kommunala självstyrelsen
inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål
som har föranlett den.
10.5.1

Förslaget om att landstingen och kommunerna
ska organisera nämnderna så att de kan utföra
sina uppgifter självständigt

Utredningen bedömer att förslaget om att landstingen och kommunerna ska organisera nämnderna så att de kan utföra sina uppgifter
självständigt påverkar den kommunala självstyrelsen.
Syftet med förslaget
Avgränsningen ska säkerställa att patientnämnden uppfattas som
en självständig funktion som organisatorisk sätt är åtskild från vårdgivarna och från landstingets ledning. Det ökar legitimiteten och
skapar trygghet för patienter att framföra synpunkter utan att behöva oroa sig för att relationen till hälso- och sjukvårdspersonalen
ska försämras och eventuellt riskera att få en sämre vård. Avgränsningen ska vidare säkerställa att nämnden ges möjlighet att dra slutsatser av de patienterfarenheter som fångas upp genom nämndens
verksamhet samt att dessa slutsatser bidrar till att utveckla hälsooch sjukvården i det aktuella landstinget eller kommunen.
Proportionalitet i förhållande till syftet
En viktig förutsättning för ett ändamålsenligt klagomålssystem och
en patientcentrerad och patientsäker vård är att patienterfarenheter
tas tillvara och påverkar utvecklingen i vården. Det behöver säkerställas att de patienterfarenheter som patientnämnderna får ta del
av tas om hand av en självständig funktion som organisatoriskt sett
är åtskild från vårdgivarna och från landstingets ledning. Självständigheten är även viktig för nämndens möjlighet att dra slutsatser av
hur hälso- och sjukvården fungerar ur patientens perspektiv och
hur dessa slutsatser bör påverka hur hälso- och sjukvården bedrivs i
det aktuella landstinget eller kommunen.
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I dag har ungefär hälften av landets patientnämnder en egen förvaltning, medan den andra hälften är en del av en annan förvaltning
inom landstinget eller kommunen. För att förstärka nämndernas
självständiga ställning, och för att säkerställa enhetlighet över landet,
bedömer utredningen att det inte går att genomföra en förändring
med en mindre ingripande åtgärd än lagstiftning. Kravet på en organisatorisk åtskillnad medför dock inget krav på särskild bemanning
eller specifik organisation. Hur avgränsningen i praktiken ska gå till
är upp till varje landsting och kommun att bestämma. Utredningen
bedömer därför att inskränkningen i den kommunala självstyrelsen
är liten och att det allmännyttiga intresset överväger den inskränkning som förslaget innebär i kommunernas självbestämmanderätt.
10.5.2

Förslaget om att nämnderna årligen ska analysera
inkomna klagomål och synpunkter

Utredningen bedömer att förslaget om att patientnämnderna årligen
ska analysera inkomna klagomål och synpunkter påverkar den kommunala självstyrelsen.
Syftet med förslaget
En förutsättning för att nämnderna ska kunna bidra till patientcentrering och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården är att de
analyserar inkomna klagomål och synpunkter och därefter uppmärksammar landstinget eller kommunen på riskområden och hinder för
en säker och patientcentrerad vård. Förslaget är ett led i att uppnå
detta.
Proportionalitet i förhållande till syftet
En analys av patientklagomålen bör bland annat kunna peka ut vad
som ur patientens perspektiv är förbättringsområden inom hälsooch sjukvården i det aktuella landstinget eller kommunen samt vilka
grupper av patienter som får eller riskerar att få vård som brister i
kvalitet och säkerhet. Analysen bör även kunna identifiera vilka
utmaningar som finns gällande patientcentrering i hälso- och sjuk-
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vården och i relevanta fall även föreslå åtgärder som behöver vidtas
i landstinget eller i kommunen i relation till identifierade problemoch riskområden. Det är således ett viktigt underlag för att hälsooch sjukvården i landstinget och kommun ska kunna upprätthålla en
god kvalitet. Då analysen är en central uppgift för patientnämnderna som också ska ligga till grund för riskanalyser hos Inspektionen
för vård och omsorg, bedömer utredningen att uppgiften inte kan
ges med en mindre ingripande åtgärd än lagstiftning. Utredningen
bedömer dock att inskränkningen i den kommunala självstyrelsen är
liten och att det allmännyttiga intresset överväger den inskränkning
som förslaget innebär i kommunernas självbestämmanderätt.
10.5.3

Förslaget om att landstingen och kommunerna
ska organisera sin verksamhet på sådant sätt
att slutsatserna av de analyser som nämnderna gör
tas om hand och bidrar till hälso- och sjukvårdens
utveckling

Utredningen bedömer att förslaget om att landstinget ska organisera sin verksamhet på sådant sätt att slutsatserna av de analyser av
patienterfarenheter som nämnderna gör tas om hand och bidrar till
hälso- och sjukvårdens utveckling i viss mån påverkar den kommunala självstyrelsen.
Syftet med förslaget
En viktig förutsättning för ett ändamålsenligt klagomålssystem och
en patientcentrerad och patientsäker vård är att patienterfarenheter
tas tillvara och påverkar utvecklingen i vården. Förslaget är ett led i
att uppnå detta.
Proportionalitet i förhållande till syftet
De politiska nämnderna uppvisar brister och stor variation gällande
deras förmåga att bidra till stärkt patientsäkerhet och kvalitetsutveckling i hälso- och sjukvården. Politikernas roll upplevs som
otydlig och de politiska nämnderna har svårt att få gehör från andra
beslutsfattande organ i landstingen. Den politiska nämnden rappor171
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terar eller kommunicerar inte heller de brister som upptäcks till andra
politiska organ i tillräcklig utsträckning. Utredningen har därför
föreslagit att slutsatserna av den analys av patienterfarenheter som
patientnämnden gör ska tas omhand av beslutsfattande politiska
organ i landstinget eller kommunen. För att säkerställa att så sker
bedömer utredningen att förändringen inte går att genomföra med
en mindre ingripande åtgärd än lagstiftning. Förslaget inskränker
dock inte landstingens och kommunernas rätt att själva bestämma
hur verksamheten ska vara organiserad för att slutsatsen av analyserna ska tas om hand. Utredningen bedömer därför att inskränkningen
i den kommunala självstyrelsen är liten och att det allmännyttiga
intresset överväger den inskränkning som förslaget innebär i kommunernas självbestämmanderätt.
10.5.4

Förslaget om att alla nämnder ska ha samma namn

Utredningen anser att förslaget att alla nämnder ska ha samma namn,
patientnämnden, påverkar den kommunala självstyrelsen.
Syftet med förslaget
Förslaget ska säkerställa att patienter hittar rätt instans när de behöver stöd för att framföra klagomål mot hälso- och sjukvården,
oberoende av vilket landsting de befinner sig i.
Proportionalitet i förhållande till syftet
Patientnämnderna kommer i det nya klagomålssystemet att ha en
viktig roll i att stödja och hjälpa patienter som vill framföra klagomål mot hälso- och sjukvården. För att systemet ska fungera som
tänkt, är det viktigt att denna stödfunktion är känd bland allmänheten och lätt att känna igen. För att detta ska vara möjligt, och för
att patienter ska ha möjlighet att hitta till stödfunktionen oavsett
vilket landsting de befinner sig i, bör nämnderna ha samma namn.
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I förarbetena till den nu gällande lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.31 har regeringen framhållit goda skäl för
att alla nämnder bör kallas patientnämnd, men valt att inte ingripa i
den kommunala organisationsfriheten. Då det trots detta fortfarande finns nämnder som kallas förtroendenämnder, bedömer utredningen att en förändring som säkerställer att stödfunktionerna får
ett enhetligt och lätt igenkännligt namn inte går att genomföra med
en mindre ingripande åtgärd än lagstiftning. Konsekvensen av förslaget är att några nämnder kommer att behöva byta namn. Utredningen bedömer att inskränkningen i den kommunala självstyrelsen
är liten och att det allmännyttiga intresset överväger den inskränkning som förslaget innebär i kommunernas självbestämmanderätt.
10.5.5

Förslaget om att vårdgivaren är skyldig att bistå
patientnämnden i den utsträckning som behövs
om klagomål från patienter och närstående framförs
genom nämnden

Utredningen bedömer att förslaget om att vårdgivaren, om klagomål från patienter och närstående framförs genom nämnden, ska bistå
patientnämnden i den utsträckning som behövs för att nämnden
ska kunna fullgöra sitt uppdrag i viss mån påverkar den kommunala
självstyrelsen.
Syftet med förslaget
Förslaget ska säkerställa att patienter och närstående får svar av vårdgivaren även om de valt att framföra sina klagomål genom patientnämnden.
Proportionalitet i förhållande till syftet
En bärande tanke i det föreslagna klagomålssystemet är att en patient
eller närstående som inte vill vända sig direkt till vårdgivaren för att
framställa ett klagomål ska kunna få stöd och hjälp av patient31

Prop. 1998/99:4 s. 38 f.
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nämnden. Patientnämnderna har dock till utredningen uppgett att
vårdgivare inte alltid svarar patientnämnderna när nämnderna framför ett klagomål för en enskilds räkning. Patienten får därmed inte
svar på sina frågor. För att säkerställa att patientnämnden blir den
stödjande funktion som är tänkt i det föreslagna klagomålssystemet,
bedömer utredningen att förändringen inte går att genomföra med
en mindre ingripande åtgärd än lagstiftning.
Vårdgivarna hanterar redan i dag en stor del av patientklagomålen genom patientnämnden. Det förhållande att förfarandet nu
regleras i lag innebär därför endast en marginell påverkan av vårdgivarens verksamhet. Utredningen anser inte att förslaget medför
några kostnadsökningar för vårdgivarna. Utredningen bedömer därför att inskränkningen i den kommunala självstyrelsen är liten och
att det allmännyttiga intresset överväger den inskränkning som förslaget innebär i kommunernas självbestämmanderätt.

10.6

Konsekvenser för sysselsättning och offentlig
service i olika delar av landet

Sammantaget innebär utredningens förslag att vissa av IVO:s resurser överförs från myndigheten till landstingen. Vilka konsekvenser
detta får för myndighetens bemanning i olika delar av landet kan
utredningen inte bedöma.

10.7

Konsekvenser för små företag

Det finns ingen statistik över det precisa antalet små företag som
bedriver hälso- och sjukvård inom landsting och kommun, bland
annat på grund av brist på tillförlitliga vårdgivarregister. Enligt
Vårdföretagarna utförs 34 procent av hälso- och sjukvården av privata
aktörer.32 Vårdföretagarna har utifrån statistik från SCB angett att
antalet företag verksamma i hälso- och sjukvården var 8 479 stycken
år 2013.33 Siffror från Vårdföretagarna visar även att vård och omsorg i huvudsak är en småföretagarbransch. 93 procent av företagen
32
33

Vårdföretagarna (2015) Privat Vårdfakta 2015, s. 24.
Uppgift från Vårdföretagarna 2015-09-23. Inkluderar både vård- och omsorgsföretag.
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har färre än 20 anställda.34 Då dessa siffror inkluderar även omsorgsbranschen måste de tolkas med viss försiktighet.
Utredningen föreslår att om klagomål från patienter och närstående framförs genom patientnämnden, är vårdgivaren skyldig att
bistå nämnden i den utsträckning som behövs för att nämnden ska
kunna fullgöra sitt uppdrag. Detta förslag berör små företag då de
måste svara på patienters frågor då de framförs via patientnämnden.
Vårdgivarna hanterar redan i dag en stor del av patientklagomålen
genom patientnämnden. Det förhållande att förfarandet nu regleras i
lag innebär därför endast en marginell påverkan av vårdgivarens
verksamhet. Utredningen anser därför inte att förslaget medför några
kostnadsökningar för vårdgivarna. De små företagen måste följaktligen inte vidta några administrativa, praktiska eller andra åtgärder
som de inte redan gör i dag på grund av den reglering som föreslås.
Utredningen föreslår att IVO:s skyldighet att ta ställning till om
en åtgärd eller underlåtenhet av vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal strider mot lag eller annan föreskrift eller är olämplig med
hänsyn till patientsäkerheten ska skärpas. En effekt av detta är att
IVO:s beslut blir tydligare och att det blir lättare för såväl patienter
som vårdgivare att förstå vilka slutsatser tillsynsmyndigheten dragit
i sin utredning av ett klagomål. Förslaget innebär en förbättring för
vårdgivarna, och således för små företag, eftersom det kommer att
bli tydligare huruvida ett fel har begåtts av vårdgivaren eller hälsooch sjukvårdspersonalen. Vårdgivaren kan då sätta in åtgärder för att
förebygga att samma sak inte inträffar igen. Detta förbättrar patientsäkerheten och ger möjlighet att spara resurser för vårdgivaren.
Utredningens förslag om att IVO:s utredningsskyldighet ska
begränsas och förslaget om att IVO i vissa fall ska kunna överlämna
klagomål till vårdgivare eller patientnämnd innebär enligt våra beräkningar att vårdgivarna kan förväntas ta emot cirka 1 800 fler klagomål per år. Utslaget på det totala antalet små vårdföretag, uppskattar
utredningen att det inte ens blir ett klagomål per företag som måste
hanteras. I delbetänkandet presenterade utredningen dessutom uppgifter om att det tar upp till tio gånger längre tid att hantera ett
klagomål som inkommer till vårdgivaren genom IVO jämfört med

34

Vårdföretagarna (2015) Privat Vårdfakta 2015, s. 25.
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att själv hantera klagomålet i verksamheten.35 Utredningen anser
därför att förslaget inte kommer att innebära att några administrativa, praktiska eller andra åtgärder behöver vidtas av små företag,
eller att deras kostnader kommer att påverkas.
Då de förslag som utredningen lägger fram gäller alla vårdgivare,
samtidigt som de små vårdföretagen sannolikt kommer att ta emot
det antal klagomål som är proportionerligt i relation till företagens
storlek, bedömer utredningen att förslagen inte kommer att snedvrida konkurrensförhållandena till nackdel för småföretagen eller i
övrigt försämra deras konkurrensförutsättningar.
Utredningen föreslår i avsnitt 7.1 vilka förbättringar för patienten
som bör vara utgångspunkt för en uppföljning av det nya klagomålssystemet. Uppföljningen kan även innebära att man undersöker hur
det nya klagomålssystemet påverkar små och stora vårdgivare.
Utredningen bedömer att det inte finns skäl att ta särskild hänsyn
till småföretagens villkor när det gäller tiden för reglernas ikraftträdande eller att det finns behov av speciella informationsinsatser
till små företag.

10.8

Konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor
och män

I avsnitt 3.4 redovisar utredningen att kvinnor klagar mer på vården
än män. Det finns även tecken på att kvinnor inom vissa områden
inte får vård av samma kvalitet eller har samma tillgänglighet till
vård som män. Bland annat så rapporterar kvinnor mer än dubbelt
så ofta som män att de blivit kränkta i vården. Inom andra områden
finns brister gällande mäns vård. Det finns även tecken på ett könsmönster bland närstående som vänder sig till patientnämnden, där det
är vanligare att den närstående är en kvinna än en man.
Dessa trender som beskriver jämställdhetsaspekter i hälso- och
sjukvården och i klagomålshanteringen kan relateras till de jämställdhetspolitiska delmålen36. Dessa är en jämn fördelning av makt och
inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda
hem- och omsorgsarbetet och att mäns våld mot kvinnor ska upp35

SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad: ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och
sjukvården, s. 97.
36
Prop. 2005/06:155, s. 1.
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höra. Utredningen anser att de förslag som läggs fram i huvudsak
berör det första målet om en jämn fördelning av makt och inflytande och att kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara
aktiva medborgare samt forma villkoren för beslutsfattandet. Även
målet om en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet berörs.
Förslagen att patientnämnden ska hjälpa enskilda patienter att få
sina klagomål besvarade samt att vårdgivaren är skyldig att bistå nämnden i den utsträckning som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sitt uppdrag, har en positiv påverkan på kvinnor och män. Detta
för att vårdgivarens skyldighet att samarbeta med patientnämnden
så att patienter får svar på sina frågor skärps. Då fler kvinnor än män
klagar i dag gynnar förslaget kvinnor i högre utsträckning än män.
Då patientnämndens möjlighet att bidra till att patienten får sitt
klagomål besvarat stärks, måste vårdgivare förklara vad som gick fel
i vården och vad som kan göras för att händelsen inte ska upprepas.
Vårdgivaren uppmärksammas således på brister som kan förebyggas. På så sätt kan brister i kvinnors och mäns vård identifieras
och åtgärdas. Förslaget kan även bidra till att vårdgivare tar klagomål på större allvar och utarbetar metoder och förhållningssätt för
att bemöta patienter som är missnöjda. Detta gynnar både könen
men i högre grad kvinnor som oftare klagar på bemötandet i vården
och oftare anger att de blir kränkta i vården än män.
Att landstingen och kommunerna ska organisera nämnderna så
att de kan utföra sina uppgifter självständigt är ett annat av utredningens förslag gällande patientnämnderna. Detta är positivt för
kvinnor och män då ett större oberoende för patientnämnden gör
att de på ett kraftfullare sätt kan begära svar från vårdgivare och
rapportera patienters erfarenheter och synpunkter till beslutsfattare
i landsting och kommun. Dessa kan då besluta om åtgärder. Eftersom kvinnor oftare än män framställer sitt klagomål genom patientnämnderna, gynnas kvinnor särskilt då det är deras synpunkter som
rapporters i högre utsträckning.
Förslaget att nämnderna ska kommunicera med patienten på det
sätt som är lämpligt med hänsyn till frågans eller klagomålets art
och den enskildes förmåga att tillgodogöra sig information har flera
positiva effekter. Det påverkar både män och kvinnor, flickor och
pojkar, eftersom stödet ska utgå från individuella behov och förutsättningar och säkerställa att alla grupper kan göra sin röst hörd.
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Då kvinnor upplever mer brister i vården än män gynnar det kvinnor i högre utsträckning.
Förslaget att nämnderna ska bidra till patientcentrering och hög
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården genom att årligen analysera
inkomna klagomål och synpunkter och rapportera detta till landsting
och kommun samt att landstingen och kommunerna ska organisera
sin verksamhet på sådant sätt att slutsatserna av de analyser som
nämnderna gör tas om hand och bidrar till hälso- och sjukvårdens
utveckling, kan få positiva effekter på jämställdheten. Då kvinnors
och mäns, pojkars och flickors, erfarenheter kan analyseras separat
och rapporteras till beslutsfattare kan analysen identifiera könsrelaterade brister som kan åtgärdas.
Utredningens förslag om att tillsynen behöver bli mer patientcenterad och att patienter ska höras inom ramen för tillsynen kan
också bidra till ökad kunskap om brister i vården ur ett jämställdhetsperspektiv. Även de män och kvinnor, pojkar och flickor som
inte kan eller vill anmäla ett klagomål kan få sin röst hörd. Brister
som tidigare ej upptäckts kan komma till tillsynsmyndighetens
kännedom och leda till att vårdgivaren vidtar åtgärder.
Förslagen om en patientcentrerad tillsyn syftar till att förebygga
brister och skador i vården. Om detta sker i högre utsträckning
gynnas både män och kvinnor eftersom de råkar ut för färre skador
och upplever färre brister. Det finns en undersökning som visar att
män får fler vårdskador än kvinnor, men detta har inte bekräftats av
andra studier. Det är därför svårt att dra slutsatser om eventuella
skillnader i antalet vårdskador mellan könen. Kvinnor är dock generellt sätt mer missnöjda än män gällande hälso- och sjukvården och
kan tänkas gynnas mer om brister i vården åtgärdas.
Det finns tecken på att det är vanligare att kvinnor än män klagar
till patientnämnderna för en närståendes räkning. Studier visar även
att det ofta är kvinnor som är vårdare till sina anhöriga.37 Att klaga
för någon annans räkning kan betecknas som ett obetalt omsorgsarbete. I och med utredningens förslag som innebär snabbare svar
och bättre stöd och hjälp vid klagomål förenklas det obetalda arbetet
37

Stoltz, P., Nilsson, R., Willman A., Anhörigas behov av stöd när de vårdar en äldre närstående
i hemmet: en systematisk litteraturstudie
http://malmo.se/download/18.2d03134212cf2b7c00b800018140/1383649116455/fou%2B20
20_7.pdf, hämtad den 9 september 2015.
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att klaga, och då främst för kvinnor som är de som i störst utsträckning är anhörigvårdare.

10.9

Konsekvenser för brottsligheten

De förslag som läggs fram i betänkandet påverkar inte antalet möjliga
tillfällen att begå brott eller risken för upptäckt. Utredningen bedömer att förslagen i betänkandet inte har några konsekvenser för
brottsligheten eller det brottsförebyggande arbetet.
Vissa remissinstanser har dock uttryckt en oro för att en begränsning av IVO:s utredningsskyldighet kommer att medföra ett ökat
antal polisanmälningar från patienter som inte får sina klagomål utredda.
Utredningen konstaterar att Polismyndigheten och Brottsförebyggande rådet (Brå) inte för statistik på sådant sätt att det går att
utläsa om en polisanmälan eller brottmålsdom rör brott i vården.
Statistik från vårdåklagarna finns från april 2013, men ger inte någon
överskådlig bild. Det är svårt att tyda om antalet vårdärenden ökar,
bland annat på grund av att ett registrerat ärende kan innehålla flera
brottsmisstankar. Exempelvis kan ett stort antal registrerade brottsmisstankar avseende dataintrång mycket väl avse upprepade brott i
ett fåtal ärenden, alltså en person eller ett litet antal personer som
gjort ett stort antal otillåtna slagningar i patientjournaler. Därutöver
finns endast statistik för drygt två års tid. Utredningen bedömer
därför att det inte går att dra några egentliga slutsatser av den brottsstatistik som finns tillgänglig hos Brå och Åklagarmyndigheten. Det
finns inte heller signaler om att benägenheten att polisanmäla vårdrelaterade händelser har ökat.
Utredningen bedömer att det inte finns underlag för att dra slutsatser om människors benägenhet och orsak till att polisanmäla
händelser med anknytning till vården. Utredningen anser att viljan
att polisanmäla händelser kan utlösas av många orsaker. Den påverkas inte bara av vad man varit med om, utan även av strömningar
i samhället. Utredningen anser att de sammantagna förslagen till ett
nytt klagomålssystem kommer att leda till att patienterna får ett bättre
bemötande, tydligare svar på sina frågor och ett mer respektfullt
möte i sina kontakter med vårdgivaren. Förslagen tydliggör också
möjligheten att få en allvarlig händelse prövad. Mot den bakgrunden
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anser utredningen att det inte är sannolikt att antalet polisanmälningar kommer att öka just från den begränsade patientgrupp som
med utredningens förslag framöver inte kommer att få sina klagomål prövade av IVO.

10.10 Konsekvenser för möjligheterna
att nå de integrationspolitiska målen
Utredningen anser att möjligheten att framföra och få svar på klagomål och synpunkter kommer att förbättras för personer med begränsade kunskaper i det svenska språket och för dem med liten
erfarenhet av kontakter med myndigheter.
Utredningen föreslår att patientnämnderna tilldelas ytterligare
resurser för att kunna vara ett tydligt stöd för patienter som vill lämna
synpunkter på vården, exempelvis vid behov kunna hjälpa till att
sammanfatta frågeställningar och formulera inlagor. Vidare föreslår
utredningen att nämnderna ska kommunicera med patienten på det
sätt som är lämpligt med hänsyn till frågans eller klagomålets art och
den enskildes förmåga att tillgodogöra sig information. Till exempel
måste muntlig kommunikation möjliggöras och stöd ges till dem
med begränsade kunskaper i det svenska språket. På så sätt kommer
fler patienter i det föreslagna klagomålssystemet att få personligt
och informellt stöd och hjälp av patientnämnderna.
Utredningen anser även att IVO ska bedriva en mer patientcentrerad tillsyn, vilket möjliggör för fler grupper att komma till tals.
Vi anser att IVO i sin tillsyn ska inhämta synpunkter även från dem
som inte vill eller kan framställa ett klagomål, till exempel svårt sjuka
patienter i beroendeställning till vården och patienter som genom
funktionsnedsättning eller på grund av bristande språkkunskaper
har svårt att framställa ett klagomål. Dessa patienter och närstående
kan exempelvis intervjuas vid inspektioner.
Vidare anser utredningen att IVO ska säkerställa att patienterfarenheter fortlöpande används som underlag för beslut om tillsynens
inriktning och att metoderna för riskanalys bör utvecklas. Detta
kan inkludera metoder för att nå patientgrupper med begränsade
kunskaper i det svenska språket eller om det svenska samhället.
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10.11 Konsekvenser gällande EU-rätt
Utredningen bedömer att de förslag som läggs fram i betänkandet
inte går utöver de skyldigheter som följer av EU-medlemskapet.

10.12 Konsekvenser för barn
Utredningen menar att de förslag som läggs fram i slutbetänkandet
kommer att underlätta för barn och unga som vill framföra klagomål eller synpunkter på hälso- och sjukvården.
Utredningen anser att barns och ungas synpunkter på sin vård
allt för sällan efterfrågas och används i hälso- och sjukvårdens utvecklingsarbete. För att öka förutsättningarna för att barn lämnar
synpunkter och framställer klagomål, föreslår utredningen att det i
lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården ska anges att
om patienten är ett barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Detta
innebär bland annat att klagomål från barn och unga bör hanteras
extra skyndsamt, eftersom ett barns tidsperspektiv är annorlunda
än en vuxens och det är angeläget att barn snabbt får rätt stöd och
vård. Utredningen anser även att patientnämnden vid klagomål från
barn ska göra en mognadsbedömning huruvida barnet kan tillgodogöra sig svaret från vårdgivaren utan en vårdnadshavares eller annan
vuxens stöd. Nämnden ska även ge barnet sådan information som
behövs för att barnet ska kunna ta tillvara sina intressen i hälsooch sjukvården samt säkerställa att barnet får ett svar som det kan
förstå.
IVO kan även inom ramen för en patientcentrerad tillsyn ta till
vara barns erfarenheter av hälso- och sjukvården, exempelvis genom
att fråga barn om deras erfarenheter av vården vid inspektioner.
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Utredningens förslag: Lagförslagen träder i kraft den 1 juli 2017.
En särskild övergångsbestämmelse förs in i patientsäkerhetslagen (2010:659) med innebörden att för ärenden som anhängiggjorts hos Inspektionen för vård och omsorg före den 1 juli 2017
gäller 7 kap. 11–13, 15, 16 och 18 §§ i den äldre lydelsen.
Utredningens bedömning: Några övergångsbestämmelser bör
inte vara nödvändiga beträffande övriga lagförslag.

Ikraftträdandet
Utredningen föreslog i delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd
och respekterad: en ändamålsenlig klagomålshantering i hälso- och sjukvården att bestämmelser om vårdgivarens skyldighet att ta emot och
besvara klagomål, ändrade förfaranderegler för IVO:s klagomålshantering samt följdändring i patientlagen skulle träda i kraft den
1 juli 2016.
Den lagstiftning som föreslås i slutbetänkandet bör träda i kraft
så snart som möjligt, vilket utredningen bedömer vara den 1 juli
2017. Inget av lagförslagen kräver i sig något långt genomförande.
I slutbetänkandet föreslår utredningen en ny lag om stöd vid
klagomål mot hälso- och sjukvården, nya och ändrade bestämmelser
om IVO:s tillsyn och om vårdgivarens respektive IVO:s klagomålshantering i patientsäkerhetslagen samt ett antal följdändringar i
annan lagstiftning.
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Övergångsbestämmelser
De patienter som anmält klagomål till IVO bör ha rätt att få dem
prövade enligt de förutsättningar som gällde vid tiden för anmälan.
Det är inte heller önskvärt att förfaranderegler ändras under ärendets handläggning. Utredningen bedömer därför att det behövs en
särskild övergångsbestämmelse med innebörden att för ärenden
som anhängiggjorts före den 1 juli 2017 ska förfarandereglerna för
IVO:s klagomålshantering i 7 kap. patientsäkerhetslagen gälla i den
äldre lydelsen.
Utredningen bedömer att det inte behövs övergångsbestämmelser till lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården eller
övriga förslag till lag.
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12.1

Förslaget till lag om stöd vid klagomål
mot hälso- och sjukvården

1§
I varje landsting och kommun ska det finnas en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter inom
1. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763) som bedrivs av landsting eller kommun, eller enligt avtal
med landsting eller kommun, samt
2. den tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs eller
helt eller delvis finansieras av landsting.
För patientnämnder gäller vad som är föreskrivet i kommunallagen (1991:900).
Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen
(2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.
Paragrafen behandlas i avsnitt 7.4.1. Bestämmelsen motsvarar i stora
delar 1 § i den nuvarande lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. Första stycket första punkten motsvarar 1 § första
stycket 1 och delvis 2 i nuvarande lag. Ändringen innebär att patientnämndens verksamhet inte längre innefattar den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen (2001:453) som ges i samband med sådan
hälso- och sjukvård.
Paragrafen har även ändrats på så sätt att nämnden uttryckligen
ska kallas patientnämnd.
Förarbeten finns i prop. 1998/99:4 s. 36 f. och 43 f.

185

Författningskommentar

SOU 2015:102

2§
Patientnämndernas huvudsakliga uppgift är att hjälpa enskilda patienter att framföra klagomål och att få svar av vårdgivaren i enlighet med
3 kap. 8 b § patientsäkerhetslagen (2010:659).
Patientnämnderna ska även
1. tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet,
2. främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal,
3. rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter, samt
4. informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra
berörda om sin verksamhet.
Paragrafen behandlas i avsnitt 7.4.1. Bestämmelsen motsvarar i stora
delar 2 § i nuvarande lag. I första stycket, som är nytt i förhållande
till nuvarande lag, anges nämndernas huvudsakliga uppgift – att
aktivt hjälpa patienter i kontakten med vårdgivare och hjälpa dem
att få sitt klagomål besvarat. Bestämmelsen gäller även närstående
till patienten, om det inte står i strid med bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Hjälpen kan ges på
olika sätt beroende på den klagandes önskemål. Det kan exempelvis
röra sig om att förmedla kontakt, medverka till att ett telefonsamtal
mellan patient och vårdgivare kommer till stånd eller att vidarebefordra ett klagomål och följa upp att det besvaras. Vid behov ska
nämnden verka för att patienten får möjlighet att vid ett personligt
möte diskutera sitt klagomål med vårdgivaren och, om det behövs
för att patienten ska få svar och om patienten efterfrågar det, medverka vid sådant möte. Nämnden ska kunna hjälpa patienter och
närstående att formulera ett klagomål mot hälso- och sjukvården om
den klagande har särskilt behov av det. Om vårdgivaren inte svarar
på patientens frågor eller formulerar ett svar som är svårt för patienten att förstå eller kan uppfattas som stötande, bör nämnden be
vårdgivaren om kompletteringar. För det fall en vårdgivare inte besvarar patientens klagomål kan nämnderna komma att behöva göra
upprepade påstötningar. Nämnderna bör även verka för en lösning
av låsta positioner mellan vårdgivare och patient. Det bör observeras
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att nämnderna inte ska agera ombud, utan endast stötta och hjälpa
patienterna i kontakten med vårdgivaren.
Andra stycket första punkten motsvarar 2 § första stycket 1 och 3
i nuvarande lag. Av stadgandet framgår att nämnderna även i övrigt
ska tillhandahålla eller hjälpa patienter och deras närstående att få
den information de behöver för att kunna ta till vara sina intressen i
hälso- och sjukvården och hjälpa dem att vända sig till rätt myndighet. Nämnderna bör även hjälpa patienten med information och
vägledning, om denne behöver det för att skriva en anmälan till IVO,
Löf eller Läkemedelsförsäkringen.
Andra punkten motsvarar 2 § första stycket 2 i den nuvarande
lagen.
Tredje punkten motsvarar 2 § första stycket 4 i nuvarande lag.
Genom bestämmelsen åläggs nämnderna att se till att viktiga iakttagelser av betydelse för patienterna når vårdgivare och vårdenheter.
Återkoppling bör ske snarast om det inkommit liknande klagomål
vid flera tillfällen.
Av fjärde punkten framgår att nämnderna ska informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin
verksamhet. Bestämmelsen motsvarar 2 § andra stycket i nuvarande
lag.
Förarbeten finns i prop. 1998/99:4 s. 37 f. och 44 f., prop.
1991/92:148 s. 13 f. och 27 f. och prop. 1978/79:220 s. 31 ff.
3§
Patientnämnderna ska kommunicera med patienten på det sätt som är
lämpligt med hänsyn till frågans eller klagomålets art och den enskildes förmåga att tillgodogöra sig information.
Om patienten är ett barn ska barnets bästa särskilt beaktas.
Paragrafen, som behandlas i avsnitt 7.4.1 och 7.4.3, är ny i förhållande till nuvarande lag. I paragrafen åläggs nämnderna att kommunicera med patienter och närstående på det sätt som är lämpligt
med hänsyn till frågan eller klagomålets karaktär och den enskildes
förmåga att tillgodogöra sig information. Nämnderna måste således
utgå från varje individs behov och förutsättningar när det gäller att
ge och ta emot information. Det innebär att nämnderna måste vara
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beredda till såväl muntlig som skriftlig kommunikation med
patienter och närstående.
Om patienten är ett barn, ska nämnden särskilt beakta barnets
bästa. Det innebär bland annat att klagomål från barn ska hanteras
extra skyndsamt, eftersom ett barns tidsperspektiv är annorlunda
än en vuxens och det är angeläget att barn snabbt får rätt stöd. Om
barn klagar på en händelse i vården bör patientnämnden bevaka att
vårdgivaren i sitt svar tar hänsyn till att klaganden är ett barn och
utformar sitt svar i enlighet med detta. Nämnden bör även vara
lyhörd för på vilket sätt barnet vill att klagomålet framförs till vårdgivaren och hur dennes svar sedan ska lämnas. När vårdgivaren besvarat klagomålet måste nämnden även bedöma hur det egna förmedlandet av vårdgivarens svar bäst bör göras, samt bedöma huruvida
barnet kan tillgodogöra sig svaret från vårdgivaren utan en vårdnadshavares eller annan vuxens stöd. Den mognad som krävs måste
utredas vid varje enskilt tillfälle och är beroende av åtgärdens art
och allvarlighetsgrad. Det är dock ofta möjligt att svara på frågor och
ge allmän vägledning utan vårdnadshavarens involvering.
4§
Patientnämnderna ska bidra till patientcentrering och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården genom att årligen analysera inkomna
klagomål och synpunkter och uppmärksamma landstinget eller kommunen på riskområden och hinder för en säker och patientcentrerad
vård.
Paragrafen, som behandlas i avsnitt 7.4.5, är ny i förhållande till nuvarande lag. Nämnderna ska bidra till patientcentrering och hög
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården genom att årligen analysera
inkomna klagomål och synpunkter och därefter uppmärksamma
landstinget eller kommunen på riskområden och hinder för en säker
och patientcentrerad vård. Analyser kan även genomföras med tätare
intervall, om nämnden finner det lämpligt.
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Med patientcentrerad vård avses1 att
– patienter är medaktörer i vården genom information och utbildning,
– det finns respekt för patienters individuella behov, preferenser
och värderingar,
– det finns samordning och kontinuitet såväl inom som mellan vård
och omsorg,
– det finns en helhetssyn på patienter som människor med både
medicinska och ickemedicinska (ex. sociala, emotionella och andliga) behov,
– familj och närstående involveras i vården enligt patienters önskemål.
Analysen av inkomna klagomål och synpunkter bör ske på aggregerad nivå. Den bör innehålla kvantitativ information om exempelvis antalet klagomål inom olika vårdgrenar, men bör i huvudsak
fokusera på klagomålens innehåll. Analysen bör behandla vad det
ur patientens perspektiv finns för förbättringsområden inom hälsooch sjukvården i det aktuella landstinget eller kommunen, om det
finns grupper av patienter som får eller riskerar att få vård som brister
i kvalitet och säkerhet samt peka på de utmaningar som finns för en
patientcentrering i hälso- och sjukvården. I analysen bör nämnderna
också dra generella slutsatser av vårdgivarnas svar och dra slutsatser
om verksamheterna utifrån dessa. Nämnderna kan föreslå åtgärder
som behöver vidtas med anledning av identifierade problem- och
riskområden. Patienters och närståendes synpunkter och idéer kan
vara ett underlag för sådana åtgärder.
I analysarbetet bör nämnden inhämta ytterligare synpunkter från
patienter och närstående samt beakta information från organisationer som företräder patienter, exempelvis patient-, brukar- och
närstående- organisationer.

1

Definitionen överensstämmer med den definition som görs i rapporten Myndigheten för
vårdanalys (2012:5) Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård: en extern utvärdering och
sex rekommendationer för förbättring s. 51.
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5§
Landstingen och kommunerna ska organisera patientnämnderna så att
de kan utföra sina uppgifter självständigt.
Paragrafen behandlas i avsnitt 7.4.4. Bestämmelsen är ny i förhållande till nuvarande lag. Nämnden ska kunna verka som en självständig funktion som i organisatoriskt avseende är åtskild från vårdgivarna och från landstingets och kommunernas ledning. Avgränsningen ska säkerställa att patienten kan känna tillit till att nämnden
ger ett oberoende stöd, att nämnden ges möjlighet att dra självständiga slutsatser av de patienterfarenheter som fångas upp genom
nämndens verksamhet samt hur dessa slutsatser bör bidra till att
utveckla hälso- och sjukvården i det aktuella landstinget eller kommunen. Att verksamheten är organiserad i enlighet med kraven i
bestämmelsen bör framgå av landstingets och kommunernas ledningssystem eller andra styrdokument.
6§
Landstingen och kommunerna ska organisera sin verksamhet så att
slutsatser av de analyser som patientnämnderna gör i enlighet med 4 §
tas om hand och bidrar till hälso- och sjukvårdens utveckling.
Bestämmelsen gäller även om kommunen med stöd av 7 § överlåtit
skyldigheten enligt 1 § till landstinget.
Paragrafen behandlas i avsnitt 7.4.5 och är ny i förhållande till nuvarande lag. Av första stycket följer att landstingen och kommunerna ska organisera sin verksamhet på sådant sätt att de kan säkerställa att de slutsatser som nämnderna drar i de analyser som görs i
enlighet med 4 § bidrar till en utveckling av hälso- och sjukvården.
Det bör därför finnas utpekade beslutsfattande organ i landstinget
eller kommunen som tar om hand de slutsatser som patientnämndens analys har givit. Det bör även finnas tydliga kontaktvägar mellan
nämnden och dessa organ. Att verksamheten är organiserad i enlighet med kraven i bestämmelsen bör framgå av landstingets och kommunernas ledningssystem eller andra styrdokument.
Av andra stycket framgår att kommunen måste säkerställa att
slutsatserna i analyserna bidrar till en utveckling av hälso- och sjukvården även om den överlåtit skyldigheten att inrätta en patientnämnd till landstinget.
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7§
En kommun som ingår i ett landsting får överlåta skyldigheten enligt
1 § till landstinget, om kommunen och landstinget har kommit överens om detta. Kommunen får lämna sådant ekonomiskt bidrag till
landstinget som motiveras av överenskommelsen.
Paragrafen, som behandlas i avsnitt 7.4.1, motsvarar 3 § i nuvarande
lag. Förarbeten finns i prop. s. 1991/92:148 s. 19 f. och 28.
8§
Patientnämnderna ska göra Inspektionen för vård och omsorg uppmärksam på förhållanden som omfattas av myndighetens tillsyn.
Patientnämnderna ska samverka med Inspektionen för vård och
omsorg så att myndigheten kan fullgöra sina skyldigheter enligt 7 kap.
6 § patientsäkerhetslagen (2010:659).
Patientnämnderna ska senast den sista februari varje år till
Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen lämna en redogörelse över patientnämndsverksamheten samt den analys som gjorts i
enlighet med 4 § under föregående år.
Paragrafen, som behandlas i avsnitt 7.4.2 och 7.4.5, motsvarar delvis
4 § i nuvarande lag. Första stycket har oförändrad lydelse. Förarbeten
till den bestämmelsen finns i prop. 2009/10:210 s. 156. I patientnämndens skyldighet ingår att, så snart anledning härtill föreligger,
uppmärksamma IVO på brister och problemområden som ligger
inom myndighetens tillsyn. Det kan exempelvis röra sig om tecken
på riskindivider, om en vårdgivare inte sköter sin klagomålshantering
eller om det ofta förekommer klagomål mot en viss verksamhet.
Andra stycket saknar motsvarighet i nuvarande lag. Stadgandet
innebär en skyldighet för nämnden att samverka med IVO, så att
myndigheten kontinuerligt får tillgång till aktuella patienterfarenheter.
Det kan exempelvis handla om att sammanställa patienterfarenheter
som rör viss vårdgivare eller visst vårdområde eller annat specifikt
område som myndigheten efterfrågar.
Tredje stycket motsvaras i huvudsak av den nuvarande paragrafens
andra stycke. Förarbeten finns i prop. 1998/99:4 s. 38 och 45. Kravet
att patientnämnden ska överlämna en analys av inkomna klagomål
och synpunkter i enlighet med 4 § till IVO och Socialstyrelsen har
tillkommit.
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9§
Föreskrifter om stödpersoner vid psykiatrisk vård som är förenad med
frihetsberövande och annat tvång finns i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.
Föreskrifter om stödpersoner finns även i smittskyddslagen (2004:168).
Paragrafen, som behandlas i avsnitt 7.4.1, motsvarar 5 § i nuvarande
lag. Förarbeten finns i prop. 1991/92:148 s. 17 och 29.

12.2

Förslaget till lag om ändring
i patientsäkerhetslagen (2010:659)

3 kap.
8§
Vårdgivaren ska snarast informera en patient som har drabbats av
en vårdskada om
1. att det inträffat en händelse som har medfört en vårdskada,
2. vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen,
3. vårdgivarens skyldighet att hantera klagomål och synpunkter,
4. patientnämndernas uppgift att hjälpa patienten att framföra klagomål och att få svar av vårdgivaren enligt 2 § första stycket lagen
(20xx:xxxx) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården,
5. möjligheten att anmäla klagomål till Inspektionen för vård
och omsorg enligt 7 kap. 10 §, samt
6. möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen
(1996:799) eller från läkemedelsförsäkringen.
Informationen ska lämnas till en närstående till patienten, om
patienten begär det eller inte själv kan ta del av informationen.
Uppgift om den information som har lämnats ska antecknas i
patientjournalen.
Paragrafen behandlas i avsnitt 7.3.1.
Ändringen i första stycket 3 medför en skyldighet för vårdgivaren
att informera patienten om möjligheten att framställa klagomål och
synpunkter och om hur klagomålssystemet är uppbyggt. Ändringen
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i fjärde punkten innebär att vårdgivaren ska informera om patientnämndens uppgift att hjälpa enskilda patienter att framföra klagomål och att få svar av vårdgivaren.
Punkt 5 motsvarar nuvarande punkt 3. Punkt 6 motsvarar nuvarande punkt 4.
8d§
Om klagomål från patienter framförs genom patientnämnden, är
vårdgivaren skyldig att bistå nämnden i den utsträckning som behövs
för att nämnden ska kunna fullgöra sitt uppdrag enligt 2 § första stycket
lagen om (20xx:xxx) stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.
Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 7.4.2.
Om ett klagomål framförs genom patientnämnden är vårdgivaren skyldig att besvara klagomålet genom kontakt med nämnden,
om inte annat överenskoms mellan nämnden och vårdgivaren. Vårdgivaren ska svara på kompletterande frågor från nämnden och i
övrigt fullgöra de åtaganden som nämnden anser är nödvändiga för
att klagomålet ska anses besvarat. Om nämnden föreslår ett möte
mellan patienten och vårdgivaren, ska vårdgivaren, tillgodose ett
sådant önskemål.
8e§
Om klagomålet bör hanteras av annan vårdgivare än den som mottagit klagomålet, bör mottagaren skyndsamt överlämna handlingarna
till rätt instans för den fortsatta hanteringen.
Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 7.2.1.
För det fall klagomålet bättre hanteras av en annan vårdgivare än
den som mottagit klagomålet, bör mottagande instans undersöka
vilken vårdgivare som är närmast berörd och överlämna ärendet dit.
Så kan vara fallet om hela eller delar av klagomålet riktar sig mot en
eller flera andra vårdgivare än den som mottagit klagomålet. Ett
överlämnande bör ske skyndsamt, varmed avses utan dröjsmål. Sker
inget överlämnande är den vårdgivare som mottagit klagomålet skyldig att besvara det.
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I nuvarande lagstiftning finns i 4 § förvaltningslagen (1986:223)
bestämmelser som rör överlämnanden av ärenden mellan myndigheter.
Om ett klagomål berör ett vårdförlopp där flera vårdgivare är
inblandade, kan de berörda vårdgivarna välja att besvara klagomålet
gemensamt. Detta förutsätter att det inte står i strid med någon av
bestämmelserna i OSL.
Patienten har möjlighet att häva sekretessen i enlighet med
12 kap. 2 § OSL.
7 kap.
4a§
Inspektionen för vård och omsorg ska inom ramen för sin tillsyn höra
patienter och närstående om de förhållanden som tillsynen rör, om detta
inte är olämpligt eller obehövligt.
Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 8.3.3. Bestämmelsen innebär att IVO i sin tillsyn, exempelvis vid inspektioner, ska inhämta
patienters och närståendes synpunkter på den vård som bedrivs.
Inhämtandet av patientsynpunkter är inte begränsat till inspektioner.
Synpunkter från patienter och närstående behöver inte inhämtas
om det är olämpligt eller obehövligt. Olämplighet kan exempelvis
föreligga om det på grund av patientens sjukdom vore allt för påträngande att ställa frågor. Om det är obehövligt att höra patienter
och närstående måste bedömas utifrån tillsynens inriktning. Det
kan exempelvis handla om en tillsyn som genomförs med anledning
av ett visst missförhållande i en verksamhet, och där IVO utan att
höra patienter har tillräckligt underlag för att ta ställning i ärendet.
IVO kan även i andra fall bedöma att tillsynens syfte uppfylls utan
samtal med patienter och närstående.
6§
Inspektionen för vård och omsorg ska säkerställa att patienterfarenheter fortlöpande används som underlag för beslut om tillsynens inriktning.
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Inspektionen ska fortlöpande samverka med patientnämnderna samt
systematiskt tillvarata information som patientnämnder lämnar enligt
8 § lagen (20xx:xxxx) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.
Paragrafen är delvis ändrad och behandlas i avsnitt 8.3.2.
Första stycket är nytt och innebär att patienterfarenheter på kontinuerlig basis ska ingå som underlag för beslut om tillsynens inriktning. Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att tillsynens
inriktning ser till vårdens sammantagna resultat för patienterna, varför
aktuella patienterfarenheter med regelbundenhet måste inhämtas
och användas. Patienterfarenheter kan inhämtas vid inspektioner, vid
uppsökande verksamheter, genom klagomål, i kontakter med patientorganisationer eller på annat sätt som myndigheten finner lämpligt.
Utifrån patienterfarenheterna identifierar IVO risker i vården som
behöver bli föremål för tillsynsinsatser. Det kan handla både om
problemområden i hälso- och sjukvården generellt och vissa speciella
verksamheter.
Andra stycket motsvarar delvis det nuvarande första stycket.
Ändringen i första ledet ger IVO skyldighet att samverka med
patientnämnderna. Samverkan ska ske regelbundet. Syftet med samverkan är att patienterfarenheter fortlöpande ska tillvaratas av myndigheten. IVO kan exempelvis inför en inspektion efterfråga om
patientnämnden har aktuella patienterfarenheter som rör en viss
vårdgivare eller verksamhetsgren. IVO ska ta hand om informationen från patientnämnderna på ett systematiskt sätt. Systematiken
ska gälla hantering av såväl enskilda fall som sammanställning av
information. Ändringen i andra ledet är redaktionell.
11 §
Inspektionen för vård och omsorg ska, om berörd vårdgivare fått
möjlighet att fullgöra sina skyldigheter enligt 3 kap. 8 b §, utreda klagomål som rör
1. kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom som uppkommit i samband med hälso- och sjukvård och som är bestående och inte ringa
eller har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller
avlidit,
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2. tvångsvård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller isolering enligt
smittskyddslagen (2004:168), eller
3. händelser som påverkat eller hotat patientens självbestämmande,
integritet eller rättsliga ställning.
Inspektionen för vård och omsorg får utreda klagomål även om
förutsättningarna i första stycket inte är uppfyllda.
Klagomål enligt första stycket 2 behöver inte utredas om det är
uppenbart att klagomålet är obefogat eller om det rör ett beslut som går
att överklaga med stöd av någon av de i punkten angivna lagarna.
Inspektionen för vård och omsorg får avstå från att utreda klagomål om händelsen ligger mer än två år tillbaka i tiden.
Paragrafen behandlas i avsnitt 8.5. Paragrafen definierar IVO:s
utredningsskyldighet, och är ändrad på så sätt att den inte som den
nu gällande 12 § reglerar vad IVO får avstå från att utreda, utan
i stället vad myndigheten är skyldiga att utreda.
Av första stycket framgår att IVO inte är skyldig att utreda ett
klagomål om den klagande inte först givit berörd vårdgivare möjlighet att besvara klagomålet och fullgöra sina skyldigheter enligt den
bestämmelse i 3 kap. 8 b § patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL,
som föreslagits i SOU 2015:14. Patienten eller den närstående ska
först framställa sitt klagomål till berörd vårdgivare alternativt
patientnämnden, eftersom det är vårdgivaren som bäst kan besvara
patientens frågor. Vårdgivaren anses ha fått möjlighet att fullgöra
sina skyldigheter även om all kontakt skett med patientnämnden.
Först när vårdgivaren har fått möjlighet att besvara klagomålet har
IVO, om de övriga kriterierna i paragrafen är uppfyllda, skyldighet
att pröva klagomålet. Vårdgivaren anses ha fått möjlighet att besvara
klagomålet om denne, trots upprepade påstötningar från patienten
eller patientnämnden, utan rimlig orsak väsentligt överskrider den
tid som får anses skälig för att besvara patientens frågor.
För att visa att klagomålet först framställts till vårdgivaren, direkt
eller genom patientnämnden, bör det räcka att anmälaren uppger
att vårdgivaren besvarat klagomålet i sin anmälan till IVO. Någon
bevisning i form av korrespondens eller liknande bör myndigheten
inte kräva. Om det framkommer att vårdgivaren inte givits möjlighet att besvara klagomålet, får IVO enligt 12 § överlämna klagomålet till vårdgivaren alternativt patientnämnden.
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Enligt första stycket första punkten ska myndigheten utreda klagomål som gäller kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom som är
bestående och inte ringa, eller lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. Skadan eller sjukdomen måste ha
uppkommit i samband med hälso- och sjukvård. Också en skada i
samband med exempelvis en trafikolycka anses ha ett samband med
hälso- och sjukvård, även om skadan härrör från själva olyckan, om
klagomålet avser att de medicinska åtgärder som satts in varit felaktiga eller otillräckliga. Med hälso- och sjukvård avses, enligt definitionen i 1 kap. 2 § PSL, verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), tandvårdslagen (1985:125), lagen (2001:499)
om omskärelse av pojkar samt verksamhet inom detaljhandel med
läkemedel enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel.
En bestående skada eller sjukdom är ringa om den är av i sammanhanget förhållandevis obetydlig art. Det kan exempelvis handla
om mindre smärta i någon del av kroppen som endast uppkommer
i vissa avgränsade situationer och som inte begränsar patientens
funktionsförmåga. Exempel på när skadan eller sjukdomen har lett
till ett väsentligt ökat vårdbehov kan vara om skadan eller sjukdomen
krävt vård inom den öppna vården eller att sjukhusvistelsen inte
obetydligt förlängts. Det bör vara fråga om åtminstone några återkommande kontakter med den öppna vården, och en sjukhusvistelse bör ha förlängts med mer än några enstaka dygn eller krävt
intensivvård. Att en skada som uppstått i samband med hälso- och
sjukvård har lett till ett väsentligt ökat vårdbehov innebär inte att
sådan vård måste ha kommit till stånd för att utredningsskyldighet
ska föreligga. Det finns inte heller krav på att skadan eller sjukdomen ska vara resultatet av ett aktivt handlande. Även underlåtenhet att vidta åtgärder omfattas. Så skulle exempelvis kunna vara
fallet om en patient på grund av bristande utredning inte i tid ordinerats antibiotika mot infektion, vilket lett till blodförgiftning. Om
en glaukompatient inte erbjuds kontroller inom medicinskt rimlig
tid och därför får skador på synnerven kan det också vara en sådan
underlåtenhet. Ett klagomål om att livsuppehållande behandling
inte borde ha avbrutits ska utredas även om beslutet att avbryta
behandlingen har fattats för att ansvarig läkare ansett det vara till
gagn för patienten. Klagomålet måste i en sådan situation uppfattas
som ett påstående om att beslutet att avbryta behandlingen varit en
underlåtenhet i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.
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Händelser som normalt kan anses falla inom utredningsskyldigheten är exempelvis operativa ingrepp som föranlett en bestående
skada i form av inskränkt rörelseförmåga hos patienten. Det kan
även vara fråga om en sent ställd diagnos av ett allvarligt tillstånd,
om den sena diagnosen lett till en bestående skada eller sjukdom som
inte är ringa eller till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov
eller avlidit. Andra situationer som normalt kan tänkas falla inom
utredningsskyldigheten är om en äldre multisjuk person blivit undernärd eller drabbats av svårläkta sår under vårdtiden. Även om denna
person skulle ha behövt dagliga hälso- och sjukvårdsinsatser utan
skadan, omfattas händelsen av utredningsskyldigheten. Det kan även
vara fråga om allvarliga infektioner som väsentligt ökat vårdbehovet.
Händelser där en patient i samband med eller i nära anslutning till
ett vårdtillfälle begått självmord omfattas också av utredningsskyldigheten.
Kriterierna för utredningsskyldigheten överensstämmer delvis
med rekvisiten för allvarlig vårdskada i 1 kap. 5 § andra stycket
PSL. Dock omfattas inte rekvisitet allvarligt lidande. Det finns inte
heller något krav på att skadan eller sjukdomen ska ha varit undvikbar. Utredningsskyldigheten gäller även om vårdgivaren har anmält
samma händelse enligt bestämmelserna i 3 kap. 5 § PSL (lex Maria).
IVO kan i utredningen av klagomålet beakta lex Maria-utredningen.
Myndigheten kan inte kräva att vårdgivaren på grund av klagomålet
ska göra en ny utredning av händelsen om inte frågeställningen i
klagomålet fordrar detta. Om det finns skäl kan IVO rikta kritik i
klagomålsärendet även om vårdgivarens utredning enligt lex Maria
bedömts vara tillräcklig.
Av andra punkten framgår att klagomål som rör händelser som
förekommit under tvångsvård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
eller isolering enligt smittskyddslagen (2004:168) alltid ska utredas.
Utredningsskyldigheten gäller händelser av både medicinsk och frihetsinskränkande karaktär och det finns inget krav på att patienten
ska ha drabbats av en skada eller sjukdom under vårdtiden.
Med de situationer som uppräknas i tredje punkten avses exempelvis om hälso- och sjukvårdspersonal lämnar underlag till straffeller förvaltningsrättsliga beslut men är jävig i förhållande till den
som underlaget gäller. För att den rättsliga ställningen ska anses ha
blivit hotad krävs att konsekvenserna av handlandet varit av en viss
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betydelse. Ett läkarintyg som avser en bokad semesterresa får till
exempel inte anses vara av sådan karaktär att den rättsliga ställningen
är hotad. Däremot kan det anses vara så om ett intyg avser rätten
till umgänge med barn eller får omfattande ekonomisk betydelse
för patienten. Det kan också handla om att patientens samtycke till
en medicinsk åtgärd inte inhämtats eller att patienten utsatts för
frihetsinskränkningar utan stöd i lag. Vidare omfattas fall där en
patient utsatts för en handling som hotat dennes integritet. Så kan
exempelvis vara fallet vid journalintrång eller om patienten utsatts
för ett övergrepp i vården som inte har föranlett ett ökat vårdbehov
eller en bestående skada. Det bör noteras att IVO i dessa fall inte
ska göra en straffrättslig utredning. Däremot kan myndigheten
komma att göra en åtalsanmälan enligt 7 kap. 23 eller 29 §§ PSL.
Klagomål om jäv kan, vad gäller offentliga vårdgivare, även anmälas
till JO och JK.
Av andra stycket framgår att IVO har möjlighet att utreda klagomål även i andra fall än de som omfattas av utredningsskyldigheten
enligt första stycket. Det kan handla om att IVO gör bedömningen
att ärendet har betydelse för patientsäkerheten. Det kan också
handla om fall där det inte är rimligt att kräva att anmälaren först
ska ha vänt sig till berörd vårdgivare med sitt klagomål. Det sistnämnda kan vara fallet exempelvis om verksamheten upphört, om
vårdgivaren är en hälso- och sjukvårdspersonal med egen verksamhet och på grund av sjukdom eller annan anledning inte längre är
anträffbar i verksamheten för att hantera klagomålet, eller om patienten vid vårdtillfället utsatts för ett brott av sådan hälso- och sjukvårdspersonal.
Av tredje stycket framgår att klagomål som hänför sig till tvångsvård inte behöver utredas om det är uppenbart att klagomålet är
obefogat. Så skulle exempelvis kunna vara fallet om klagomålet ger
uttryck för en uppenbart psykotisk föreställningsvärd. Om klagomålet rör ett beslut som vårdgivaren fattat och som kan överklagas
till domstol, föreligger inte heller någon utredningsskyldighet.
Fjärde stycket motsvarar delvis nuvarande 12 § andra stycket. Av
bestämmelsen framgår att IVO får avstå från att utreda ett klagomål om det avser en händelse som ligger mer än två år tillbaka i tiden.
Skäl för denna begränsning är att det sällan är möjligt att utreda
händelser som ligger längre tillbaka i tiden, eftersom personal kan
ha bytts ut, rutiner förändrats m.m.
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IVO har möjlighet att begära journaler från vårdgivaren för att
kunna ta ställning till om klagomålet faller under utredningsskyldigheten eller inte. En sådan begäran är inte att se som att myndigheten har beslutat att utreda ärendet.
12 §
Om berörd vårdgivare inte fått möjlighet att fullgöra sina skyldigheter
enligt 3 kap. 8 b §, får Inspektionen för vård och omsorg överlämna
klagomålet till vårdgivaren eller berörd patientnämnd.
Paragrafen behandlas i avsnitt 8.7.
Om IVO får in ett klagomål men avstår från att utreda ärendet
på grund av att anmälaren vänt sig till IVO direkt, och inte först
har givit berörd vårdgivare möjlighet att fullgöra sina skyldigheter
enligt den föreslagna bestämmelsen i 3 kap. 8 b §, får myndigheten
överlämna klagomålet till berörd vårdgivare eller patientnämnd för
fortsatt hantering. Klagomålet bör normalt överlämnas till vårdgivaren
om inte anmälaren har givit uttryck för att den motsätter sig detta.
13 §
Inspektionen för vård och omsorg ska göra den utredning som behövs
för att kunna pröva klagomålet. Myndigheten får utreda och pröva
omständigheter som inte har åberopats i anmälan.
Paragrafen motsvarar nuvarande 11 §.
15 §
Om Inspektionen för vård och omsorg inleder en utredning av ett
klagomål ska myndigheten snarast överlämna anmälan och, i förekommande fall, de handlingar som bifogats anmälan till den vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal som klagomålet riktas mot
eller kan anses vara riktat mot.
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Paragrafen behandlas i avsnitt 8.8.
Stadgandet innebär att IVO inte är skyldig att överlämna anmälan
i de fall myndigheten med stöd av 11 § beslutar att inte utreda
ärendet. Anmälan behöver inte heller överlämnas om IVO avstår
från att utreda ärendet och med stöd av 12 § överlämnar klagomålet
till berörd vårdgivare eller patientnämnd.
En begäran om journal för att kunna ta ställning till om utredningsskyldighet föreligger är inte att se som att myndigheten har
beslutat att utreda ärendet.
16 §
Den som klagomålet avser, patienten och, om patienten inte själv
har kunnat anmäla saken, en närstående till honom eller henne, har
rätt att ta del av det som har tillförts ärendet och ska, innan ärendet
avgörs, ges möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på det som
har tillförts ärendet.
Om klagomålet avser hälso- och sjukvårdspersonal ska berörd
vårdgivare höras i ärendet, om det inte är uppenbart obehövligt.
Underrättelseskyldigheten gäller enbart om Inspektionen för vård
och omsorg inlett en utredning av klagomålet.
Rätten att ta del av uppgifter och underrättelseskyldigheten gäller
med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).
Paragrafen behandlas i avsnitt 8.8. Ändringen i tredje stycket innebär
att IVO inte är skyldig att kommunicera inkomna handlingar i de
fall myndigheten med stöd av 11 § beslutar att inte utreda ärendet.
Kommunicering behöver inte heller ske om IVO avstår från att utreda ärendet och med stöd av 12 § överlämnar klagomålet till berörd vårdgivare eller patientnämnd.
18 §
Inspektionen för vård och omsorg ska avgöra ärenden om klagomål
enligt denna lag genom beslut.
Om ett klagomål har utretts ska Inspektionen för vård och omsorg i beslutet uttala sig om huruvida en åtgärd eller underlåtenhet
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av vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal strider mot lag eller
annan föreskrift eller är olämplig med hänsyn till patientsäkerheten.
Om Inspektionen för vård och omsorg avser att uttala att en åtgärd
eller en underlåtenhet strider mot lag eller annan föreskrift eller är
olämplig med hänsyn till patientsäkerheten, ska berörd vårdgivare
och hälso- och sjukvårdspersonal ges tillfälle att yttra sig över ett
förslag till beslut innan ärendet avgörs.
Inspektionen för vård och omsorgs beslut ska vara skriftligt samt
innehålla de skäl som ligger till grund för beslutet. Beslutet ska sändas
till anmälaren, den som klagomålet avser samt berörd vårdgivare.
Paragrafen behandlas i avsnitt 8.6 och är delvis ändrad i förhållande
till det ändringsförslag som finns i delbetänkandet SOU 2015:14.
Av andra stycket följer att IVO, om ett klagomål utretts, i sitt
beslut ska ta ställning till om ett handlande eller en underlåtenhet
att handla har varit i enlighet med lag eller annan föreskrift eller
varit olämplig med hänsyn till patientsäkerheten. Av detta följer att
IVO ska bedöma om ett handlande varit förenligt med vetenskap
och beprövad erfarenhet. Ändringen innebär ett förtydligande i
förhållande till den nuvarande bestämmelsen, som anger att myndigheten får göra ett sådant ställningstagande. Ställningstagandet innebär inte att IVO ska göra en straffrättslig bedömning. Myndigheten
har i stället att i vissa fall göra en åtalsanmälan. Bestämmelserna om
IVO:s skyldighet att anmäla till åtal finns 7 kap. 23 och 29 §§ PSL.
IVO ska kommunicera förslag till beslut i ärenden där man avser
att uttala att en åtgärd eller en underlåtenhet strider mot lag eller
annan föreskrift eller är olämplig med hänsyn till patientsäkerheten.
Kommunicering ska i sådana fall ske med den vårdgivare och hälsooch sjukvårdspersonal som berörs av beslutet. Bestämmelsen innebär en inskränkning av kommuniceringsskyldigheten i förhållande
till nuvarande 18 §.
Om IVO finner att ett handlande eller en underlåtenhet att handla
strider mot en föreskrift eller är olämplig med hänsyn till patientsäkerheten, får myndigheten rikta kritik mot hälso- och sjukvårdspersonal eller mot den vårdgivare som bedriver verksamheten
(prop. 2009/10:210 s. 97 ff. och 221 ff.).
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21 §
Inspektionen för vård och omsorg, eller den som inspektionen förordnar, har rätt att inspektera verksamhet som står under tillsyn
enligt detta kapitel och hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning. En inspektion kan vara anmäld eller oanmäld. Den som utför
inspektionen har rätt att få tillträde till lokaler eller andra utrymmen som används för verksamheten, dock inte bostäder. Den som
utför inspektionen har rätt att tillfälligt omhänderta handlingar,
prover och annat material som rör verksamheten. Den vars verksamhet eller yrkesutövning inspekteras är skyldig att lämna den
hjälp som behövs vid inspektionen.
Paragrafen behandlas i avsnitt 8.3.1. Tillägget i paragrafen avser att
tydliggöra att IVO kan göra såväl anmälda som oanmälda inspektioner.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. För ärenden som anhängiggjorts hos Inspektionen för vård
och omsorg före den 1 juli 2017 gäller 7 kap. 11–13, 15, 16 och
18 §§ i den äldre lydelsen.
Bestämmelsen behandlas i kap. 11
Enligt punkt 1 träder lagen i kraft den 1 juli 2017.
Enligt punkt 2 ska förfarandereglerna för IVO:s klagomålshantering i 7 kap. PSL gälla i den äldre lydelsen för ärenden som
anhängiggjorts hos IVO före den 1 juli 2017.
7 kap. 18 § föreslogs i delbetänkandet SOU 2015:14 få en ny
lydelse den 1 juli 2016. Det innebär att lydelsen före den 1 juli 2016
(dvs. paragrafens ursprungliga lydelse) ska gälla för ärenden som
inkommit till myndigheten före det datumet. Lydelsen som träder i
kraft den 1 juli 2016 ska gälla för ärenden som anhängiggörs under
perioden 1 juli 2016-30 juni 2017 och den nyaste lydelsen ska gälla
klagomål som anmäls från den 1 juli 2017.
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Förslaget till lag om ändring i patientlagen
(2014:821)

11 kap.
1§
Patientnämnderna ska enligt lagen (20xx:xxxx)om stöd vid klagomål
mot hälso- och sjukvården
1. hjälpa enskilda patienter och deras närstående att framföra
klagomål och att få svar av vårdgivaren i enlighet med 3 kap. 8 b §
patientsäkerhetslagen (2010:659),
2. tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information
patienterna behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälsooch sjukvården och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet,
och
3. främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal.
Paragrafen har anpassats till 2 § i den nya lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.
2§
En patient som har drabbats av en vårdskada ska snarast informeras
om
1. att det har inträffat en händelse som medfört en vårdskada,
2. vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en
liknande händelse inte ska inträffa igen,
3. vårdgivarens skyldighet att hantera klagomål och synpunkter,
4. patientnämndernas uppgift att hjälpa patienten att framföra
klagomål och att få svar av vårdgivaren,
5. möjligheten att anmäla klagomål till Inspektionen för vård
och omsorg, samt
6. möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen
(1996:799) eller från läkemedelsförsäkringen.
Paragrafen har anpassats till lydelsen i 3 kap. 8 § PSL.
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Förslaget till lag om ändring i offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400)

25 kap.
4§
Sekretess gäller i ärenden hos en patientnämnd enligt lagen
(20xx:xxx) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.
Första stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 § eller
26 kap. 6 §.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.
Paragrafens första stycke justeras som en följd av den nya lagen om
stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.
26 kap.
1§
Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.
Med socialtjänst förstås i denna lag
1. verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst,
2. verksamhet enligt den särskilda lagstiftningen om vård av unga
och av missbrukare utan samtycke, och
3. verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av socialnämnd
eller av Statens institutionsstyrelse.
Till socialtjänst räknas också
1. verksamhet hos annan myndighet som innefattar omprövning
av socialnämnds beslut eller särskild tillsyn över nämndens verksamhet, och
2. verksamhet hos kommunal invandrarbyrå.
Med socialtjänst jämställs
1. ärenden om bistånd åt asylsökande och andra utlänningar,
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2. ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade, och
3. verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
Sekretessen gäller inte om annat följer av 5, 6 eller 7 §.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.
Paragrafens fjärde stycke är ändrat som en följd av lydelsen i 1 §
lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Av bestämmelsen framgår att ärenden om allmän omvårdnad enligt socialtjänstlagen (2001:453) som ges i samband med hälso- och sjukvård
inte längre ska ingå i patientnämndernas uppdrag.

12.5

Förslaget till lag om ändring i smittskyddslagen
(2004:168)

5 kap.
20 §
Stödpersonen utses av en patientnämnd enligt lagen (20xx:xxx) om
stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.
Vid en nämnds handläggning av ärenden om stödpersoner gäller,
utöver vad som i övrigt föreskrivs, följande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223), nämligen
– 14 § om muntlig handläggning,
– 15 § om anteckning av uppgifter,
– 16 och 17 §§ om parters rätt att få ta del av uppgifter,
– 20 § om motivering av beslut,
– 21 § om underrättelse om beslut,
– 26 § om rättelse av skrivfel och liknande, och
– 27 § om omprövning av beslut.
Paragrafens första stycke justeras så att det framgår att patientnämndsverksamheten regleras i lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och
sjukvården.
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Förslaget till lag om ändring i lag (2003:192)
om gemensam nämnd inom vårdoch omsorgsområdet

1§
Ett landsting och en eller flera kommuner som ingår i landstinget
får genom samverkan i en gemensam nämnd gemensamt fullgöra
1. landstingets uppgifter
– enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
– enligt tandvårdslagen (1985:125),
– enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
– enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
– enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
– enligt lagen (20xx:xxx) om stöd vid klagomål mot hälso- och
sjukvården,
– enligt smittskyddslagen (2004:168), eller
– som i annat fall enligt lag ska handhas av en sådan nämnd som
avses i 10 § hälso- och sjukvårdslagen, och
2. kommunens uppgifter
– enligt socialtjänstlagen (2001:453),
– enligt hälso- och sjukvårdslagen,
– enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
– enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga,
– enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
– enligt lagen (20xx:xxx) om stöd vid klagomål mot hälso- och
sjukvården, eller
– som i annat fall enligt lag ska handhas av socialnämnd.
Paragrafen justeras så att det framgår att patientnämndsverksamheten regleras i lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.
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Förslaget till lag om ändring i lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

26 §
Chefsöverläkaren ska se till att en patient som vårdas enligt denna
lag, så snart patientens tillstånd tillåter, genom en individuellt anpassad information upplyses om sin rätt att få en stödperson.
När rättspsykiatrisk vård i fall som avses i 1 § andra stycket 1
har påbörjats eller upphört, ska chefsöverläkaren snarast underrätta
vederbörande patientnämnd enligt lagen (20xx:xxx) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården om att så har skett. Patientnämnden
ska i fall som avses i 4 § underrättas när patienten enligt 18 § första
stycket 3 har överklagat ett beslut av chefsöverläkaren om att den
rättspsykiatriska vården inte ska upphöra, liksom när vården efter
överklagandet har upphört.
Föreskrifterna om stödperson i 30–31 a §§ lagen (1991:1128)
om psykiatrisk tvångsvård gäller i tillämpliga delar vid rättspsykiatrisk vård. Föreskriften i 30 § tredje stycket andra meningen nämnda
lag om rätt för stödpersonen att besöka patienten på vårdinrättningen gäller dock bara i den mån det inte möter hinder på grund
av inskränkningar i patientens rätt att ta emot besök som har beslutats med stöd av 8 § tredje stycket denna lag eller 6 kap. 1–3 §§
häkteslagen (2010:611).
Paragrafens andra stycke justeras så att det framgår att patientnämndsverksamheten regleras i lagen om stöd vid klagomål mot
hälso- och sjukvården.

12.8

Förslaget till lag om ändring i lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

30 §
Chefsöverläkaren ska se till att en patient som vårdas enligt denna
lag, så snart patientens tillstånd tillåter, genom en individuellt anpassad information upplyses om sin rätt att få en stödperson.
När patienten begär det, ska en stödperson utses. En stödperson
kan utses också i annat fall, om patienten inte motsätter sig det.
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Stödpersonen ska bistå patienten i personliga frågor så länge
denne ges tvångsvård enligt denna lag och, om patienten och stödpersonen samtycker till det, även under fyra veckor efter det att
tvångsvården har upphört. Stödpersonen har rätt att besöka patienten på vårdinrättningen. Han får inte obehörigen röja eller utnyttja
vad han under uppdraget har fått veta om patientens hälsotillstånd
eller personliga förhållanden i övrigt.
Stödpersonen utses av en patientnämnd enligt lagen (20xx:xxx)
om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.
Vid en nämnds handläggning av ärenden om stödpersoner gäller,
utöver vad som i övrigt föreskrivs, följande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223), nämligen
– 14 § om muntlig handläggning,
– 15 § om anteckning av uppgifter,
– 16 och 17 §§ om parters rätt att få del av uppgifter,
– 20 § om motivering av beslut,
– 21 § om underrättelse om beslut,
– 26 § om rättelse av skrivfel och liknande, och
– 27 § om omprövning av beslut.
Paragrafens fjärde stycke justeras så att det framgår att patientnämndsverksamheten regleras i lagen om stöd vid klagomål mot
hälso- och sjukvården.
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Kommittédirektiv 2014:88

En mer ändamålsenlig hantering av klagomål
mot hälso- och sjukvården
Beslut vid regeringssammanträde den 12 juni 2014
Sammanfattning
En särskild utredare ska se över den nuvarande hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal och föreslå hur
hanteringen kan bli enklare, mer ändamålsenlig och effektivare. Syftet
med uppdraget är att utforma ett system för klagomålshantering
som i högre grad kan ge patienter och deras närstående svar på frågor
om vad som inträffat och varför och som gör att patienters synpunkter i högre grad tas tillvara för att utveckla hälso- och sjukvården.
Utredaren ska bl.a.
– se över hur ansvarsfördelningen mellan de olika instanser som
hanterar klagomål mot hälso- och sjukvården kan förtydligas
och vid behov föreslå hur samverkan mellan dessa instanser kan
utvecklas,
– analysera om en nationell funktion med uppgift att vägleda
patienter och fördela klagomålsärenden till rätt instans kan bidra
till en mer ändamålsenlig klagomålshantering och vid behov utreda
möjligheten att inrätta en sådan funktion inom befintlig struktur, och
– utreda om och i så fall hur nuvarande förfaranderegler, med
bibehållen rättssäkerhet, kan förenklas.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2015.
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Patientsäkerhetsreformen
Den 1 januari 2011 trädde patientsäkerhetslagen (2010:659) i kraft.
Syftet med lagen var att stärka patientsäkerheten och därigenom
minska antalet vårdskador. I lagen framhålls vårdgivarnas ansvar för
att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och patienternas
möjlighet att delta i detta arbete. I vårdgivarnas ansvar ingår att se
till att patientsäkerheten upprätthålls, analysera risker för vårdskador och vidta förebyggande åtgärder. Vårdgivaren är skyldig att
utreda en händelse som har medfört eller hade kunnat medföra en
vårdskada. Syftet med utredningen är att, så långt möjligt, klarlägga
vad som har inträffat och ge underlag för beslut om vilka åtgärder
som ska vidtas för att en liknande händelse inte ska inträffa på nytt.
Patienten ska få information om att en vårdskada har inträffat och
vart man kan vända sig med klagomål mot hälso- och sjukvården.
Patienter och närstående ska ges möjlighet att delta i vårdgivarnas
patientsäkerhetsarbete. Vårdgivarna ska varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse med information om hur patientsäkerhetsarbetet
har bedrivits, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts med verksamheten.
Ett viktigt syfte med det systematiska patientsäkerhetsarbetet är
att vårdskador i så stor utsträckning som möjligt ska förebyggas.
I de fall vårdskador ändå uppstår ska vårdgivaren utreda orsakerna
till det inträffade och vidta åtgärder. En viktig del i detta arbete är
att inhämta synpunkter och iakttagelser från patienter och deras
närstående. Patienten är ofta den enda som har inblick i och har
följt hela vårdförloppet och kan därför bidra med viktig information. Klagomål från enskilda mot hälso- och sjukvården kan också
bidra med värdefull information i patientsäkerhetsarbetet. Ett väl
fungerande system för att hantera klagomål är en förutsättning för
att kunna inhämta sådan information. Ett sådant system bidrar till
att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården samt att skapa förtroende och legitimitet för verksamheten.
I patientsäkerhetslagen finns bestämmelser som ger patienter
utökade möjligheter att få ett klagomålsärende prövat jämfört med
tidigare samt en möjlighet för tillsynsmyndigheten att i klagomålsärendena rikta kritik mot vårdgivare och enskilda yrkesutövare.
Den nya ordningen ersatte, tillsammans med utökade möjligheter
att besluta om skyddsåtgärden prövotid, det tidigare systemet med
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disciplinpåföljder i form av varning och erinran. Tillsynsmyndigheten har nu möjlighet att vid t.ex. en vårdskada utreda hela händelseförloppet och vilket ansvar såväl vårdgivaren som enskild hälso- och
sjukvårdspersonal har för det inträffade.
För att stödja vårdgivarnas arbete med patientsäkerhetsreformen
har regeringen ingått en tidsbegränsad överenskommelse med Sveriges
Kommuner och Landsting om förbättrad patientsäkerhet. I överenskommelsen ingår bland annat att landstingen ska ta fram handlingsplaner som ska ligga till grund för arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Strävan är att vården ska präglas av en patientsäkerhetskultur som kännetecknas av patientens delaktighet och medverkan
samt ett förebyggande arbete. Regeringen har satsat totalt 2,5 miljarder kronor under åren 2011–2014 för arbetet med patientsäkerhetsreformen.
Regeringen har också gett Sveriges Kommuner och Landsting i
uppdrag att ta fram metoder eller modeller för hur patienter och
närstående dels ska kunna bidra till vårdgivarens fortlöpande patientsäkerhetsarbete, dels bemötas i samband med att en vårdskada har
inträffat.
Den 1 juni 2013 inrättades en ny myndighet, Inspektionen för
vård och omsorg, för att stärka tillsynen över bl.a. hälso- och sjukvården och vårdgivarnas systematiska patientsäkerhetsarbete. Inspektionen för vård och omsorg har även tagit över ansvaret från Socialstyrelsen för att pröva klagomål mot hälso- och sjukvården och
dess personal.
Regeringen har vid ett flertal tillfällen skjutit till medel både till
Socialstyrelsen och till Inspektionen för vård och omsorg för hanteringen av enskildas klagomål.
Uppdraget att föreslå hur hanteringen av klagomål mot hälsooch sjukvården och dess personal kan bli mer ändamålsenlig
och effektiv
Genom patientsäkerhetslagen och de olika insatser som har genomförts för att främja reformen, har patientsäkerhetsarbetet förtydligats och utvecklats. Trots det finns fortfarande behov av att genomföra insatser för att uppnå syftet med reformen. Det gäller framför
allt möjligheten att anmäla klagomål mot hälso- och sjukvården och
dess personal. Statskontoret har regeringens uppdrag att följa och
213

Bilaga 1

SOU 2015:102

utvärdera reformen (dnr S2011/3868/FS). I uppdraget ingår att utvärdera den förändrade klagomålshanteringen i förhållande till intentionerna i patientsäkerhetslagen om att uppnå en säkrare vård och
att göra en samlad bedömning av vilka effekter det nya systemet
har medfört. I en rapport från Statskontoret, Patientklagomål och
patientsäkerhet – Delrapport med förslag till förändringar av hanteringen av enskildas klagomål mot hälso- och sjukvården (nr 2013:24),
framgår bl.a. att hanteringen inte är tillräckligt effektiv och att det
finns behov av att ytterligare förtydliga ansvarsfördelningen mellan
de instanser som hanterar klagomål.
Hur ska ansvararet mellan de instanser som tar emot klagomål
mot hälso- och sjukvården fördelas?
Det finns ett antal instanser som tar emot och utreder klagomål
mot hälso- och sjukvården och dess personal. Till de viktigaste hör
vårdgivarna, patientnämnderna och Inspektionen för vård och omsorg. Det är viktigt att ansvarsfördelningen mellan dessa insatser är
tydlig både för patienter och andra som vill klaga på vården och för
de olika instanserna.
Vårdgivarnas ansvar för klagomålshanteringen
Vårdgivarnas ansvar för att ta emot och utreda klagomål från patienter och deras anhöriga framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete. Det finns ingen heltäckande bild av hur vårdgivarna
organiserar sin klagomålshantering. Av Socialstyrelsens Lägesrapport
inom patientsäkerhetsarbetet 2014 framgår bl.a. att vårdgivarnas
systematiska patientsäkerhetsarbete har blivit bättre sedan patientsäkerhetsreformen genomfördes även om det fortfarande finns
skillnader mellan landstingen. En viktig anledning till att arbetet
har förbättrats är de överenskommelser som staten har ingått med
Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla patientsäkerheten. Av rapporten framgår vidare att patienter inte alltid ges möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet men att många vårdgivare har
rutiner och system för att hantera klagomål. Inspektionen för vård
och omsorg har också i en skrivelse till regeringen, Promemoria om
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hanteringen av klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659),
rapporterat att alltfler klagomål anmäls direkt till myndigheten utan
att först ha utretts av vårdgivaren. Enligt Inspektionen för vård och
omsorg beror många klagomål på att vårdgivaren inte har lyssnat på
patienten eller dennes närstående. För att ytterligare förtydliga vårdgivarnas ansvar föreslår Inspektionen för vård och omsorg i skrivelsen ett antal ändringar av patientsäkerhetslagen som innebär att
vårdgivarna får ta ett större ansvar för klagomålshanteringen.
Patientnämndernas ansvar för klagomålshanteringen
Enligt lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. ska
det i varje landsting och kommun finnas en eller flera nämnder med
uppgift att stödja och hjälpa patienter i kontakter med hälso- och
sjukvården. Patientnämnderna ska hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälsooch sjukvården, främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal samt hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet.
Patientnämnderna ska även hantera synpunkter och klagomål som
gäller bemötande eller liknande förhållanden inom hälso- och sjukvården. Varje landsting får själv styra hur nämnden organiseras.
Patientnämnderna tar emot cirka 30 000 klagomål per år. Patientnämndernas förutsättningar för att hantera dessa klagomål varierar
mellan landstingen, framför allt när det gäller vilka resurser som
avsätts för verksamheten. I Stockholms läns landsting finns till
exempel en välutvecklad verksamhet med ett antal oberoende experter som kan hjälpa patienter och deras närstående medan patientnämnder i andra landsting inte har samma möjligheter att bistå med
oberoende expertis. I Patientsäkerhetsutredningens slutbetänkande
Patientsäkerhet Vad har gjorts? Vad behöver göras? (SOU 2008:117)
framgår vidare att trots stora informationsinsatser är verksamheten
inte tillräckligt känd vare sig hos allmänheten eller bland hälso- och
sjukvårdens personal och att framför allt personalen behöver mer
kunskap om patientnämndernas verksamhet.
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Inspektionen för vård och omsorgs ansvar
för klagomålshanteringen
Patienter kan också anmäla klagomål mot hälso- och sjukvården
och dess personal till Inspektionen för vård och omsorg. Myndigheten ska göra den utredning som behövs för att kunna pröva klagomålet. Det innebär att Inspektionen för vård och omsorg även kan
utreda andra omständigheter än de som framkommer i klagomålet
och som har betydelse för ärendet.
Om ett klagomål avser brister i kontakten mellan en patient och
hälso- och sjukvårdens personal eller något liknande förhållande,
kan Inspektionen för vård och omsorg överlämna klagomålet till
berörd patientnämnd.
Inspektionen för vård och omsorg tar varje år emot cirka
7 000 klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal. Det
är en ökning med cirka 1 000 ärenden sedan den utökade möjligheten för enskilda att få klagomål prövade av myndigheten infördes
i samband med att patientsäkerhetslagen trädde i kraft. Tidigare tog
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd emot cirka 4 500 anmälningar
i ärenden om disciplinpåföljd och Socialstyrelsen cirka 1 500 klagomålsärenden per år vilket sammantaget uppgår till cirka 6 000 ärenden. Klagomålshanteringen inom Inspektionen för vård och omsorg
följs och utvärderas av Statskontoret på regeringens uppdrag. I den
ovannämnda delrapporten konstaterar Statskontoret att hanteringen
inte är tillräckligt effektiv och att det finns anledning att se över vilket
ansvar myndigheten ska ha för klagomålshanteringen. I rapporten
föreslår Statskontoret att Inspektionen för vård och omsorg endast
ska utreda klagomål som myndigheten bedömer har betydelse för
patientsäkerheten. Det huvudsakliga ansvaret för att utreda klagomål bör i stället ligga på patientnämnderna. Enligt Statskontoret
innebär förslaget att fler ärenden kommer att hanteras tack vare
patientnämndernas mer patientnära arbetssätt och snabbare ärendehantering.
Inspektionen för vård och omsorg har också i sin ovannämnda
promemoria till regeringen lämnat förslag som innebär att myndigheten ska ha större frihet att själva avgöra vilka klagomål från allmänheten som bör utredas. Informationen från klagomålen ska
också analyseras och tillsammans med annan information ligga till
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grund för myndighetens egna riskanalyser av vilka områden som
bör granskas inom hälso- och sjukvården.
Mot bakgrund av Statskontorets och Inspektionen för vård och
omsorgs rapporter har flera patientnämnder också lämnat skrivelser
till regeringen. I dessa skrivelser påtalas problem med myndigheternas förslag både ur ett patientperspektiv och för patientnämnderna.
Patientnämnderna anser att förslagen innebär en större otydlighet
när det gäller vad patienterna kan förvänta sig av klagomålshanteringen. Patientnämnderna har utifrån nuvarande förutsättningar
varken resurser eller mandat att utreda fler klagomålsärenden. Patientnämndernas olika förutsättningar medför en rättsosäker hantering
för den enskilde. Patientnämnderna kan varken göra medicinska
ställningstaganden eller vidta disciplinära åtgärder.
Behov av att se över ansvarsfördelningen
I patientsäkerhetslagen finns bestämmelser om vårdgivarnas ansvar
för patientsäkerheten och om hanteringen av klagomål. Det råder
fortfarande viss oklarhet kring vilket ansvar de olika instanserna
har. Det finns därför anledning att se över ansvarsfördelningen mellan
instanserna så att klagomålshanteringen blir mer ändamålsenlig och
effektiv. Det finns vidare anledning att se över vilket ansvar patientnämnderna bör ha för att i högre grad utgöra ett stöd för patienterna och deras närstående i klagomålshanteringen.
Det är vårdgivarnas ansvar att se till att patienterna får god vård.
I ett system för klagomålshantering bör det därför eftersträvas att
klagomål från patienter och enskilda i första hand hanteras av
vårdgivarna i nära anslutning så väl i tid som plats till det inträffade.
Det kan också bidra till att de åtgärder som behövs kan vidtas i ett
tidigt skede. Detta bidrar också till att öka patienternas förståelse
och förtroende för hälso- och sjukvårdens arbete. Det finns anledning att se över om det, genom förtydligande av gällande bestämmelser, går att skapa bättre förutsättningar för en mer effektiv och
patientsäker klagomålshantering hos vårdgivarna,
Vid en översyn kan klagomålshantering i andra länder i Europa
utgöra exempel på hur det svenska systemet kan utvecklas. I flera
länder har ansvaret för klagomålshantering flyttats till vårdgivarna.
I England har vårdgivarna sedan något år tillbaka fått ett större
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ansvar för klagomålshanteringen än tidigare. Ansvaret har också tydligare reglerats genom lagstiftning som bl.a. anger att det ska finnas
en väldefinierad ansvarsstruktur och avsatta resurser för klagomålshanteringen, att klagomålen ska besvaras och handläggas inom vissa
tidsfrister och att bedömningsprocessen ska vara transparent. Vidare
ska vårdgivarna rapportera till ett övervakande organ vilka klagomål
som har mottagits och hur de har hanterats. Det ska också finnas
rutiner för hur klagomålen tas tillvara i lednings- och kvalitetsarbetet
för att kontinuerligt förbättra den vård som vårdgivaren ansvarar
för. I Danmark prövas klagomål från patienter som gäller hälsooch sjukvårdens verksamheter av ett särskilt patientombud. Innan
ombudet behandlar ett klagomålsärende som rör hälso- och sjukvårdstjänster som en region ansvarar för ska ombudet erbjuda patienten en dialog med regionen. Om patienten vill genomföra dialogen
skickas klagomålet till regionen som tar kontakt med patienten för
att lösa de frågor som klagomålet avser.
I Danmark och England finns inrättningar som kan stödja patienten att anmäla klagomål. Ett sådant förfarande kan tjäna som utgångspunkt för utvecklingen av patientnämndernas verksamhet. I Danmark bistår de regionala patientkontoren med detta. I England finns
statliga och halvstatliga organisationer som erbjuder råd och stöd
till personer som vill klaga på vården. National Health Service
Complaints Advocacy erbjuder till exempel en klagande gratis hjälp
med att utforska olika alternativ för att framföra ett klagomål, förbereda sig inför att delta i möten med vårdgivare och kontakta och
tala med inblandade institutioner.
Utredaren ska därför
– kartlägga hur ansvarsfördelningen mellan de instanser som tar
emot klagomål fungerar i det nuvarande systemet,
– överväga om ansvarsfördelningen mellan vårdgivarna, patientnämnderna och Inspektionen för vård och omsorg för att ta emot
och utreda klagomål bör förändras eller om den nuvarande fördelningen kan förtydligas,
– utreda om det, genom förtydligande av gällande bestämmelser, går
att skapa bättre förutsättningar för en mer effektiv och patientsäker klagomålshantering hos vårdgivarna,
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– utreda vilket ansvar patientnämnderna bör ha för att i högre grad
utgöra ett stöd för patienterna i klagomålshanteringen, och
– föreslå nödvändiga författningsändringar.
Kan en nationell funktion vägleda och informera patienter om vart
de ska vända sig med sina synpunkter eller klagomål?
Det finns i dag flera instanser som patienter och deras närstående
kan vända sig till för att framföra ett klagomål mot en vårdgivare och
dess personal. Det är inte alltid lätt att avgöra vilken instans som
bäst lämpar sig för ett klagomål. Informationen till patienter och
deras närstående behöver därför förstärkas och bli bättre. Patienter
bör få tydlig information om vilka rättigheter de har i kontakterna
med hälso- och sjukvården. Det ska också vara tydligt till vilken
instans de ska vända sig med sina klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal för att få en snabb och rättssäker hantering.
Informationen till patienterna behöver vidare förenklas och samordnas. Förutsättningarna för att upprätta en gemensam webbportal för klagomål som riktas mot hälso- och sjukvården oavsett
vilken instans som hanterar dem, behöver ses över.
Det bör också finnas en möjlighet för allmänheten att framföra
allmänna synpunkter och iakttagelser på hälso- och sjukvården, till
exempel i form av en slags klagomur eller inom ramen för den
tillsyn som Inspektionen för vård och omsorg bedriver inom hälsooch sjukvårdens område. Denna information är värdefull för att
man ska kunna utveckla verksamheterna inom hälso- och sjukvården. Den är också värdefull för Inspektionen för vård och omsorg i tillsynen över hälso- och sjukvården.
Patienternas iakttagelser i form av allmänna synpunkter samt
information från klagomål som anmäls till patientnämnderna och
Inspektionen för vård och omsorg behöver i högre grad sammanställas, analyseras och återföras till vårdgivarna för att utgöra grund
för ett utvecklings- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter. Enligt slutbetänkandet från Patientmaktsutredningen, Ansvarsfull hälso- och sjukvård (SOU 2013:44), arbetar patientnämnderna aktivt med att återföra händelser till de vårdgivare som har fått klagomål på sin verksamhet. Patientnämnderna
är dock missnöjda med att erfarenheterna från deras arbete inte tas
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till vara i tillräcklig utsträckning i styrnings- och ledningsfunktioner
inom hälso- och sjukvården. I slutbetänkandet gör utredningen
därför bedömningen att patientnämndernas information bör tas till
vara i styrnings- och ledningsperspektiv samt att Inspektionen för
vård och omsorg i samverkan med patientnämnderna bör arbeta
fram en modell så att vårdgivarna systematiskt kan tillvarata den
information som patientnämnderna lämnar.
I dag saknas en funktion som kan samordna och följa upp det
arbete som patientnämnderna i landstingen bedriver. En sådan uppföljning kan ligga till grund för öppna jämförelser av patientnämndernas verksamhet och bidra till att utveckla patientnämndernas
arbete. Detta arbete kan också bidra till att göra verksamheten mer
känd bland allmänheten och hälso- och sjukvårdens personal.
Utredaren ska därför
– analysera om en nationell funktion med uppgift att vägleda
patienter och fördela klagomålsärenden till rätt instans kan bidra
till en mer ändamålsenlig klagomålshantering och vid behov utreda
möjligheten att inrätta en sådan funktion inom befintlig struktur,
– föreslå ett system för hur information från klagomål och synpunkter kan återföras till vårdgivarna,
– föreslå hur patienters erfarenheter, kunskaper och perspektiv
kan tas tillvara inom ramen för tillsynen,
– föreslå vilka uppgifter som i övrigt kan ingå i en nationell funktions uppdrag, och
– föreslå nödvändiga författningsändringar.
Hur kan förfarandereglerna för hanteringen av enskildas klagomål
förenklas?
I 7 kap. patientsäkerhetslagen finns ett antal förfaranderegler som
styr hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården och dess
personal hos Inspektionen för vård och omsorg. Förfarandereglerna
har införts för att patienter och deras närstående eller andra som
klagar på vården ska känna förtroende för att deras klagomål tas
om hand och utreds på ett rättssäkert sätt. Av reglerna framgår bl.a.
vilka som kan klaga på vården, vilka krav som bör ställas på en
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anmälan, under vilka omständigheter Inspektionen för vård och
omsorg kan avstå från att utreda ett ärende samt vilka som har rätt
till insyn i ärendet och som ska få ta del av och lämna synpunkter på
det som tillförts ärendet. Bestämmelserna om rätten till insyn och
om kommunikationsplikten infördes mot bakgrund av att 16–17 §§
förvaltningslagen (1986:223) inte ansågs tillämpliga eftersom klagomålsärenden inte innefattar myndighetsutövning.
Sedan patientsäkerhetslagen infördes har handläggningstiden för
klagomålsärenden blivit allt längre och kostnaderna för hanteringen
har ökat. Antalet outredda ärenden hos Inspektionen för vård och
omsorg uppgår för närvarande till cirka 7 000 ärenden och handläggningstiden för cirka en fjärdedel av klagomålsärendena är längre
än ett år. Inspektionen för vård och omsorg och Statskontoret har
rapporterat till regeringen att förfarandereglerna är en bidragande
orsak till de långa handläggningstiderna och de höga kostnaderna
för klagomålshanteringen. För att komma tillrätta med detta föreslår Statskontoret och Inspektionen för vård och omsorg att förvaltningslagens bestämmelser i stället bör gälla för hanteringen av
klagomål.
Det är mycket viktigt att den som anmäler ett klagomål känner
förtroende för att anmälan blir omhändertagen hos berörd myndighet. Förfarandereglerna infördes för att säkerställa detta förtroende. Mot bakgrund av Statskontorets och Inspektionen för vård
och omsorgs rapporter finns det dock anledning att se över om förfarandereglerna behöver förändras för att förenkla och effektivisera
hanteringen av klagomålen. Det är bl.a. bestämmelserna om kommunikationsplikt och rätt till insyn i handläggningen för patienter
och närstående samt för vårdgivare eller vårdpersonal som klagomålet avser som bidrar till den långa handläggningstiden.
Även bestämmelserna om vilka som ska ha rätt att klaga på
vården och vad som kan anmälas till Inspektionen för vård och
omsorg bör ses över. Det finns i dag inte några begränsningar när
det gäller vilka som kan klaga på vården. Det föreskrivs inte heller
att klagomålet måste vara föranlett av att en patient drabbats eller
riskerat att drabbas av en vårdskada. Det finns också anledning att
se över vilka ärenden som Inspektionen för vård och omsorg kan
avstå från att utreda och vilka som kan överlämnas till patientnämnderna eller vårdgivare. Det senare förutsätter att överväganden görs om det bör införas bestämmelser om att inspektionen ska
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kunna överlämna ett ärende till vårdgivare för utredning enligt
3 kap. 3 § patientsäkerhetslagen.
En utgångspunkt för en sådan översyn ska vara att varje klagomål ska tas om hand på ett adekvat, rättssäkert och effektivt sätt.
Utredaren ska därför
– utreda om och i så fall hur förfarandereglerna för klagomål i
7 kap. patientsäkerhetslagen kan förenklas utan att rättssäkerheten försämras,
– utreda vem som ska kunna anmäla klagomål till Inspektionen
för vård och omsorg,
– utreda om bestämmelserna om vilka ärenden myndigheten inte
behöver utreda bör förtydligas ytterligare,
– utreda om och i så fall under vilka förutsättningar Inspektionen
för vård och omsorg ska kunna överlämna ärenden till vårdgivaren respektive patientnämnderna, och
– i övrigt lämna de förslag som krävs för en rättssäker hantering
av klagomål och föreslå nödvändiga författningsändringar.
Konsekvensbeskrivningar
Utredaren ska analysera och redovisa kostnader och konsekvenser
som förslagen medför för staten, landsting och vårdgivare. När det
gäller kostnadsökningar och intäktsminskningar för staten eller,
landstingen ska utredaren föreslå en finansiering.
Sedan den 1 januari 2011 finns det i 14 kap. 2 § regeringsformen
ett förtydligande av principen om att kommunalt självstyre gäller
för all kommunal verksamhet. I 14 kap. 3 § samma lag har en bestämmelse införts om att en inskränkning av den kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till
de ändamål som föranlett den, dvs. en proportionalitetsprövning
ska göras under lagstiftningsprocessen. Om något av förslagen i
denna utrednings betänkande påverkar det kommunala självstyret
ska utredaren särskilt redovisa dess konsekvenser och de särskilda
avvägningar som lett till förslagen.
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Samråd och redovisning av uppdraget
Utredaren ska i arbetet samråda med berörda myndigheter, vårdgivare och patientorganisationer. Patientperspektivet ska särskilt
beaktas i utredningen.
Utredaren ska vidare beakta underlag från tidigare utredningar
på området. Vid behov ska också konsekvenser av förslagen för barn
belysas. Utredaren ska redovisa sitt arbete i två etapper. En redovisning med förslag till hur förfarandereglerna i 7 kap. patientsäkerhetslagen kan förenklas ska lämnas senast den 1 mars 2015. Denna
del av uppdraget kan komma att innefatta överväganden som rör
ansvarsfördelningen. En slutredovisning med övriga förslag ska lämnas
senast den 31 december 2015.
(Socialdepartementet)
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Patientnämndens nuvarande uppdrag
Vårdgivare definieras i 1 kap. 3 § patientsäkerhetslagen som statlig
myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och
sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar
för samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård. Med hälso- och sjukvård avses 1 kap. 1 §
hälso- och sjukvårdslagen åtgärder för att medicinskt förebygga,
utreda och behandla sjukdomar och skador. Till hälso- och sjukvården hör även sjuktransporter samt att ta hand om avlidna.
Patientnämndernas nuvarande uppdrag omfattar frågor som rör
landstingets hälso- och sjukvård, kommunernas hälso- och sjukvård i särskilda boenden, privata vårdgivare som har avtal med
landstinget eller en kommun, handikapp- och habiliteringsverksamhet samt Folktandvården och den tandvård som landstinget finansierar. Därutöver kan nämnderna ha avtal med privata vårdgivare som
gör att den kan hantera också frågor som rör deras verksamheter.
Så är exempelvis fallet i Patientnämnden i Stockholms läns landsting, som har avtal med två privata tandvårdsföretag.
Patienter hos övriga vårdgivare har ingen möjlighet att vända sig
till patientnämnden för stöd och hjälp. Däremot står den hälsooch sjukvård som dessa övriga vårdgivare bedriver under IVO:s
tillsyn. IVO har tillsyn över de vårdgivare och den hälso- och sjukvårdspersonal som definieras i 1 kap. 3 och 4 §§ patientsäkerhetslagen.
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Patientgrupper som inte omfattas av patientnämndens
uppdrag
Nedan redogörs för i vilka verksamheter de patientgrupper som inte
omfattas av patientnämndens uppdrag finns.
Kriminalvården
Alla häkten och fängelser har en läkarmottagning. Där finns dagligen
en eller flera sjuksköterskor tillgängliga, och mottagningen fungerar
ungefär som en vanlig vårdcentral. Allmänläkare finns på mottagningen en eller två gånger i veckan och på flera mottagningar arbetar
även en psykiater. Om en intagen blir akut sjuk, behöver opereras,
övervakas eller få annan vård som kräver ett sjukhus resurser, följer
personal från kriminalvården med till vårdinrättningen. En sjuksköterska ansvarar för de läkemedel som läkare skriver ut åt intagna.
Läkemedlen beställs i dospåsar och delas sedan ut av kriminalvårdare
med speciell utbildning.
Om en intagen avtjänar ett straff som är längre än två år kan han
eller hon få grundläggande tandvård i kriminalvården.
IVO hanterade cirka 100 klagomål som gällde kriminalvården
under år 2014.
Företagshälsovården
Företagshälsovårdens främsta uppgift är att ta bort eller minska
risker i arbetsmiljön och bedriver sjukvård endast i liten utsträckning. Företagshälsovården kan göra läkarundersökningar och hälsokontroller samt hjälpa till vid kriser, missbruk och stress i arbetet.
IVO hanterade cirka 30 klagomål som gällde företagshälsovården
under år 2014.
Elevhälsa
Elevhälsan ska följa elevernas utveckling, bevara och förbättra elevens kroppsliga och själsliga hälsa samt verka för sundare levnadsvanor. Det sker bland annat genom information och utbildning kring
kost, missbruk, sex och samlevnad. Elevhälsan följer också sjukfrån226
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varo, erbjuder stödsamtal med mera. Elevhälsan kan på många sätt
jämföras med företagshälsovården för vuxna. En av elevhälsans viktigaste uppgifter är att medverka till att varje elev får goda förhållanden för sitt lärande. Elevhälsan ska medverka till att arbetsmiljö och
inlärningssituation anpassas till elevens förutsättningar och behov.
Eleverna ska erbjudas hälsobesök tre gånger under grundskoletiden
och en gång i gymnasieskolan. Hälsobesöken omfattar hälsosamtal,
kontroll av längd, vikt, syn och rygg. Eleverna ska dessutom mellan
hälsobesöken erbjudas undersökning av syn, hörsel och andra begränsade hälsokontroller.
Synpunkter eller klagomål på elevhälsan hanteras av kommunen.
Även Skolinspektionen hanterar klagomål. För närvarande handlägger mer än hälften av patientnämnderna ärenden som rör patienter från elevhälsan. Klagomålen är dock få. De patientnämnder som
handlägger klagomål från elevhälsan uppger att det rör sig om cirka
ett ärende per år. Någon patientnämnd uppgav att de inte haft ett
enda klagomål under de senaste fem åren.
IVO hanterade cirka 30 klagomål som gällde elevhälsan under
år 2014.
SIS-hem
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som bedriver individuellt anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar
med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. Placeringen sker på socialtjänstens uppdrag och efter beslut i förvaltningsrätten. SiS tar också emot ungdomar som har
dömts till sluten ungdomsvård. På SiS institutioner ansvarar en
legitimerad sjuksköterska för hälso- och sjukvården. Juni 2015 fanns
670 platser på ungdomsinstitutioner och cirka 350 platser för vuxna.
Hälso- och sjukvård utförs på samtliga institutioner. Utöver sjuksköterskor finns psykologer och läkare som arbetar på konsultbasis, vanligen en dag per vecka eller var fjortonde dag. När man
kommer ny till boendet görs en hälsokontroll. Den hälso- och sjukvård som bedrivs kan beskrivas som ”basal hemsjukvård”. Härmed
avses att man hjälper till med viss medicinering och med strategier
för mindre allvarliga problem som värk, sömnsvårigheter och ångest.
Man gör även ”uttrappningar” av medicinering vid abstinens, en
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process som ibland kan inledas på sjukhus och fullföljas på SiS.
Övriga situationer hanteras vid vårdcentraler eller sjukhus. På institutionerna hålls brukarforum en gång per månad, där man bland
annat kan ta upp synpunkter på vården. Klagomål registreras och
går till institutionschefen för åtgärd. Det finns en särskild blankett
man kan använda, och personal kan hjälpa till att fylla i vid behov.
Man kan också vända sig centralt till ett verksamhetskontor eller
huvudkontoret för att få råd och information eller framställa klagomål mot vården. Vissa SiS-institutioner inspekteras regelbundet av
IVO.1 Vid inspektionerna tillfrågas klienterna om de har synpunkter
på vården. IVO kontrollerar även om ledningen har rutiner för synpunkts- och klagomålshanteringen.
IVO hanterade inga klagomål mot hälso- och sjukvården vid
SiS-institutioner under år 2014.
Privat vård och tandvård
Den vård som utförs av privata vårdgivare men är offentligt finansierad genom att vårdgivaren har avtal med landstinget eller kommunen, eller finansieras av landstinget genom ersättning enligt lagen
(1993:1651) om läkarvårdsersättning eller lagen (1993:1652) om
ersättning för fysioterapi, omfattas av patientnämndens uppdrag.
Under år 2013 köpte landstingen nästan 13 procent av vårdverksamheten från privata företag.2
Den hälso- och sjukvård som helt saknar finansiering av offentliga medel, där patienten står för hela kostnaden, omfattas inte av
patientnämndens uppdrag. Utredningen har på grund av bristande
tillgång till statistik inte kunnat definiera hur omfattande den helt
privata hälso- och sjukvården är. Det är dock troligt att det är en
liten del jämfört med den offentligt finansierade hälso- och sjukvården.3 Privata vårdgivare utan offentlig finansiering kan vara exempel1

SiS:s särskilda ungdomshem omfattas av IVO:s så kallade frekvenstillsyn, vilket innebär att
IVO måste inspektera verksamheten minst två gånger per år. Denna skyldighet gäller dock
inte SIS LVM-hem för tvångsomhändertagna enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i
vissa fall.
2
www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Valfarden-i-privat-regi/Vard-och-omsorg-i-privat-regi/
Varden-i-privat-regi/, hämtad 2015-08-31.
3
www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2009/Oktober/Privata-aktorer-och-valfarden/,
hämtad 2015-08-26.
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vis läkare, fysioterapeuter respektive sjukgymnaster, psykoterapeuter,
psykologer, kiropraktorer och naprapater.
År 2015 hade 619 000 svenskar en privat sjukvårdsförsäkring,
vilket är en ökning med 25 000 personer jämfört med år 2014.4 Av
det totala antalet sjukvårdsförsäkringar är 73 procent betalda av
arbetsgivaren. En mindre andel försäkringar tecknas som en gruppförsäkring, exempelvis genom medlemskap i ett fackförbund, eller
som en individuell försäkring.5 Genom en sjukvårdsförsäkring har
man tillgång till vård hos privata vårdgivare som försäkringsbolaget
har avtal med. Patienter som drabbats av skador i samband med
vård har möjlighet att vända sig till försäkringsbolagets skadereglerare.
IVO hanterade 905 klagomål mot privatläkare under år 2014. Av
IVO:s statistik går dock inte att utläsa hur många av dessa som har
ett avtal med kommun eller landsting och således omfattas av patientnämndens verksamhet. Utredningens bedömning är dock att en stor
del av de läkare som anmälts omfattas av nämndens uppdrag. IVO
hanterade 8 klagomål mot privata sjukgymnaster år 2014. Vad gäller
övriga yrkeskategorier finns få klagomål registrerade.
Patientnämnden hjälper patienter hos tandvårdsverksamheter som
helt eller delvis finansieras av landsting. Ett fåtal privattandläkare
utan landstingsfinansiering kan ha avtal med en patientnämnd. Verksamheter som är medlemmar i Privattandläkarna, där bland annat
Praktikertjänst är medlem, omfattas av Privattandläkarnas egen klagomålshantering. Privattandläkarna har fyra regionala förtroendenämnder som hanterar alla typer av klagomål med undantag av prissättning. Därtill har Praktikertjänst en egen reklamationsnämnd. Det
finns också en överprövningsnämnd, Centrala förtroendenämnden.
Privattandläkare som inte är medlemmar i organisationen (uppskattningsvis cirka 25 % av dem som bedriver privat verksamhet), faller
utanför förtroendenämndernas verksamhet och omfattas endast av
IVO:s tillsyn.
IVO hanterade 182 klagomål mot privat tandvård under år 2014.
Av IVO:s statistik går inte att utläsa hur många av dessa som rörde
verksamhet som även omfattas av Privattandläkarnas interna klagomålshantering alternativt har avtal med patientnämnden.
4

www.svenskforsakring.se/Huvudmeny/Fakta--Statistik/Statistics-list/Sjukvardsstatistik/
Sjukvardsforsakringsstatistik-2015/. Hämtad den 2015-08-26.
5
A.a.
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nuvarande systemet. [87]

Myndighetsdatalag. [39]

Kollektiv rättighetsförvaltning på
upphovsrättsområdet. [47]
Nya regler för revisorer och revision. [49]
Rapport från Bergwallkommissionen. [52]
Europeisk kvarstad på bankmedel. [54]
Tillsyn över polisen och Kriminalvården.
[57]

Ett stärkt konsumentskydd vid
telefonförsäljning. [61]
Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor.
[63]
För att brott inte ska löna sig. [67]
Personuppgiftsbehandling på utlänningsoch medborgarskapsområdet. [73]
Skydd för vuxna i internationella
situationer – 2000 års Haagkonvention.
[74]

En ny regional planering – ökad
samordning och bättre bostadsförsörjning. [59]
Delrapport från Sverigeförhandlingen. Ett
författningsförslag om värdeåterföring.
[60]
En fondstruktur för innovation
och tillväxt. [64]
Om Sverige i framtiden – en antologi om
digitaliseringens möjligheter. [65]

Fakturabedrägerier. [77]

En förvaltning som håller ihop. [66]

Kulturdepartementet

Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap
i tillgänglighetssmarta boendemiljöer.
[85]

Begravningsclearing. [26]
Gestaltad livsmiljö – en ny politik
för arkitektur, form och design. [88]
Ny museipolitik. [89]
Medieborgarna & medierna. En digital
värld av rättigheter, skyldigheter
– möjligheter och ansvar. [94]
Låt fler forma framtiden! Forskarantologi.
Bilaga till betänkande. [96]
Miljö- och energidepartementet
Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2015.
Kontroll, dokumentation och finansiering för ökad säkerhet. [11]
Vägar till ett effektivare miljöarbete. [43]
Planering och beslut för hållbar utveckling.
Miljöbalkens hushållningsbetämmelser.
[99].
Näringsdepartementet
Attraktiv, innovativ och hållbar – strategi
för en konkurrenskraftig jordbruksoch trädgårdsnäring. [15]
Ökat värdeskapande ur immateriella
tillgångar. [16]
Gör Sverige i framtiden – digital
kompetens. [28]
Uppgiftslämnarservice för företagen. [33]
Service i glesbygd. [35]
Koll på anläggningen. [42]
Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning. [51]
EU och kommunernas bostadspolitik. [58]

Digitaliseringens transformerande kraft –
vägval för framtiden. [91]
Socialdepartementet
Mer gemensamma tobaksregler.
Ett genomförande av tobaksproduktdirektivet. [6]
Sedd, hörd och respekterad. Ett
ändamålsenligt klagomålssystem
i hälso- och sjukvården. [14]
För kvalitet – Med gemensamt ansvar. [17]
Trygg och effektiv utskrivning från sluten
vård. [20]
Mer trygghet och bättre försäkring.
Del 1 + 2. [21]
Nästa fas i e-hälsoarbetet. [32]
Systematiska jämförelser. För lärande i
staten. [36]
Arbetslöhet och ekonomiskt bistånd. [44]
Skapa tilltro. Generell tillsyn,
enskildas klagomål och det allmänna
ombudet inom socialförsäkringen. [46]
Nationell strategi mot mäns våld mot
kvinnor och hedersrelaterat våld och
förtryck. [55]
Barns och ungas rätt vid tvångsvård.
Förslag till ny LVU. [71]
Ett tandvårdsstöd för alla. Fler och
starkare patienter. [76]
Upphandling och villkor enligt kollektivavtal. [78]
Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning.
[80]

Organdonation. En livsviktig verksamhet.
[84]
Träning ger färdighet. Koncentrera vården
för patientens bästa. [98]
Kroppsbehandlingar. Åtgärder för ett
stärkt konsumentskydd. [100]
Fråga patienten. Nya perspektiv i klagomål
och tillsyn. [102]
Utbildningsdepartementet
Rektorn och styrkedjan. [22]
En yrkesinriktning inom teknik
programmet. [29]
SÖK – statsbidrag för ökad kvalitet. [45]
Högre utbildning under tjugo år. [70]
En rymdstrategi för nytta och tillväxt. [75]
Mer tid för kunskap – förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola. [81]
Ökad insyn i fristående skolor. [82]
Mål och myndighet. En effektiv styrning
av jämställdhetspolitiken.
+ Forskarrapporter till Jämställdshetsutredningen. [86]
Utvecklad ledning av universitet och
högskolor. [92]
Välja yrke. [97]
Utrikesdepartementet
Gränser i havet. [10]
Skärpt exportkontroll av krigsmateriel
– DEL 1 + 2, bilagor. [72]

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Jonas Sverkén
50044

Datum

2016-03-30

Ärendebeteckning

KS 2016/0317

Kommunfullmäktige

Redovisning av motioner och medborgarförslag
som ännu inte besvarats 2015
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av motioner och medborgarförslag
som inte ännu besvarats till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen ska enligt fullmäktiges arbetsordning en gång varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Enligt kommunallagen bör motioner och medborgarförslag beredas så att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. Det finns
två motioner och ett medborgarförslag som inkom 2015 och som ännu inte
har besvarats. De är följande:
- Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg fallolyckor hos äldre
(dnr KS 2015/1051), inkom den 24 november 2015.
- Motion från Björn Brändewall (L): Hjälp Kalmarbor att öppna sina
hem för flyktingar (dnr KS 2015/1117), inkom den 14 december 2015.
- Medborgarförslag om cykeltunnel till Berga centrum – farlig skolväg
(dnr KS 2015/1149), inkom den 30 december 2015.
Det kan noteras att varken motionerna eller medborgarförslaget är äldre än ett
år.
Upplysningsvis inkom det under 2015 22 motioner, motsvarande siffra för
2014 var 12 stycken. När det gäller medborgarförslag inkom det 44 stycken
2015, motsvarande siffra 2014 var 23 stycken
Jonas Sverkén
kanslichef

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

Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

2016-03-03

KS 2016/0181

Havs och vattenmyndigheten
Box 11 930
404 39 GÖTEBORG

Remiss: Förslag till ändring av föreskrifter och
allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14)
Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande på ovanstående remiss.

Johan Persson
Kommunstyrelsens ordförande

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

Handläggare

Yvonne Jenssen
0480-450041

Datum

2016-03-23

Ärendebeteckning

KS 2016/0261

Regeringskansliet
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Remiss; Statskontorets rapport Uppdaterad indelningsgrund i delmodellen för barn- och ungdomar med utländsk bakgrund
Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande på ovanstående remiss.

Johan Persson
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│Yvonne.Jenssen@kalmar.se
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!<onmunledningskontoret
Pro>;t- och exploateringsenheten

KÖPEBREV

Z016 -01- 1 Z
Säljare

Kalmar kommun, org.nr 212000-0746
Box 611
391 26 Kalmar

Köpare

NN

Fastigheten

Kalmar Kölby 9:127

Säljare överlåter härmed fastigheten Kalmar Kölby 9:127 till köparen för en
köpeskilling om trehundraåttiotretusen kronor (383 000 kr).
Säljaren kvitterar härmed ovanstående köpeskilling med sin underskrift:

Kalmar kommun
den

J dbanna Kindqvist
e ploateringsingenjör

Ovanstående egenhändiga
na.t:n:o.t ckningat bevittb.as

..---

Ovanstående egenhändiga
namnteckningar bevittnas
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;
/.:........
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Kalmar kommun
WWW . KALMAR.SE

Köpebrev
Säljare

Kalmarkommun
Box 611
391 26 Kalmar

Köpare

NN

1/2

NN

1/2

Överlåtelseobjekt

1/1

212000-0746

Fastigheten Kalmar Långhelgen 4,

Säljare överlåter och försäljer härmed ovanstående fastighet till köparen för en
köpeskilling av:
SEXHUNDRAFEMTIOTUSENKRONOR

650 000 SEK

Säljaren kvitterar härmed ovanstående köpeskilling med sin underskrift:

Säljarens underskrift Kalmar den

3mav6 2V r b

\Jo &-;,_:{; c
Josefine Robettsson
Exploateringsingenjör

K\Av?... )ot...a.,l'\ -s;s-c:.•
Exploateringsingenjör ......
.S E

K
a
l
m
a
r
k
o
m
m
u
n
W
W
W
.
K
A
L
M
A
R

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Eva Danielsson
"sam.byggnadskontoret@kalmar.se"
Yttrande bygglovsansökan Smeby 1:37 - SBN 2015-6242 resp. KS 2016/0201
den 4 mars 2016 11:12:29

Projekt- och exploateringsenheten, som granne till fastigheten Smedby 1:37, godkänner inte
den inkomna bygglovsansökan angående nybyggnad av enbostadshus samt garage/förråd då den
inte överensstämmer med detaljplanen vad gäller byggnadsarea.

Josefine Robertsson /
Eva Danielsson
Administratör
tfn 0480-45 00 59
eva.danielsson@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Eva Danielsson
"sam.byggnadskontoret@kalmar.se"
Yttrande bygglovsansökan Ljungby 30:5 - SBN 2016-0495 resp. KS 2016/0206
den 3 mars 2016 15:39:53

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av granne till fastigheten Ljungby 30:5 inga
synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för nybyggnad av entrétak.

Josefine Robertsson /
Eva Danielsson
Administratör
tfn 0480-45 00 59
eva.danielsson@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Eva Danielsson
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Yttrande bygglovsansökan Halltorp 2:10 - SBN 2015-6483 resp. KS 2016/0249
den 29 mars 2016 10:19:43

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av granne till fastigheten Halltorp 2:10 inga
synpunkter på inkommen ansökan om bygglov tillbyggnad av skola, rivning.

Josefine Robertsson /
Eva Danielsson
Administratör
tfn 0480-45 00 59
eva.danielsson@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Johanna Kindqvist
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
SBN 2016/0177 Yttrande bygglov Oxhagen 2:1
den 17 februari 2016 17:58:16

Projekt- och exploateringsenheten har inga synpunkter på det sökta bygglovet avseende
nybyggnad av växthus på Oxhagen 2:1 under förutsättning att hela byggnaden placeras inom
kvartersmark.
/Johanna

Johanna Kindqvist
exploateringsingenjör
tfn. 0480-45 01 26
johanna.kindqvist@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611 │391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Johanna Kindqvist
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
SBN 2016/0382 Bygglov Hästen 7
den 2 mars 2016 13:28:59

Projekt- och exploateringsenheten har inga synpunkter på det sökta bygglovet avseende
tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Hästen 7.
/Johanna Kindqvist

Johanna Kindqvist
exploateringsingenjör
tfn. 0480-45 01 26
johanna.kindqvist@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611 │391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Johanna Kindqvist
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
SBN 2015/5942 Bygglov Flygfisken 3
den 2 mars 2016 13:25:06

Projekt- och exploateringsenheten har inte synpunkter på det sökta bygglovet avseende
nybyggnad av parkeringsplatser på fastigheten Flygfisken 3.
/Johanna Kindqvist

Johanna Kindqvist
exploateringsingenjör
tfn. 0480-45 01 26
johanna.kindqvist@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611 │391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Johanna Kindqvist
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
SBN 2016/0075 Bygglov Bläckan 1
den 2 mars 2016 13:21:51

Projekt- och exploateringsenheten har inga synpunkter på det sökta bygglovet avseende
nybyggnad av skärmtak/mopedparkering på Bläckan 1.
/Johanna Kindqvist

Johanna Kindqvist
exploateringsingenjör
tfn. 0480-45 01 26
johanna.kindqvist@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611 │391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Eva Danielsson
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Yttrande bygglovsansökan Ringblomman 9 - SBN 2015-6286 resp. KS 2016/0289
den 30 mars 2016 14:12:32

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av granne till fastigheten Ringblomman 9 inga
synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.

Johanna Kindqvist/
Eva Danielsson
Administratör
tfn 0480-45 00 59
eva.danielsson@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Tillsyn 2016 1/2 till och med 29/2
Tillsyn enligt 5 kapitlet 1§ och 2§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor

2016-02-02
2016-02-11
2016-02-11
2016-02-17
2016-02-29

Solhagaskolan
Dörbyskolan Tiltvägen
Dörbyskolan Skolvägen
Oxhagshemmet
Åbyskolan

Koljan 24
Gärdet 3
Folkskolan 1
Bärnstenen 1
Åby 1:25

Tillsyn enligt 5 kap 1 § och 2 § lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor,
samt 21§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor
2016-01-26 Smålands motor
Motorn 4
2016-02-01 Baronens Köpcenter
Vedgårdsholmen 15
2016-02-02 Manana Manana Tapas och grill
Köpmannen 1
2016-02-04 Ingo Bensinstation
Vickern 3
2016-02-04 Ingo Bensinstation Södra V
Fåret 1
2016-02-04 Kalmar Biogasanläggning (KVAB)
Vesholmarna 1:1
2016-02-04 Kalmar Biogasanläggning (Kalmar Biogas AB))
Vesholmarna 1:1
2016-02-04 Ingelstorpsgymnasiet
Ingelstorp
2016-02-05 Preem Bensinstation Polhemsgatan
Giraffen 28
2016-02-09 Barkestorpsskolan Högstadiet
Gärdet 3
2016-02-10 Atteviks Lastvagnar AB
Traktorn 4
2016-02-15 GFAB Glasteam
Kamelen 1
2016-02-19 Atlas Copco
Städet 3
2016-02-23 Qstar Dieselanläggning
Traktorn 4
2016-02-24 Calmar Stadshotell
Bryggaren 22
2016-02-29 Övningsfältet Ebbetorp
Ebbetorp 6:1

Tillstånd enligt 16§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor
2016-02-02 M & P i Sundsvall AB
Vedgårdsholmen 15
2016-02-04 Kalmarsundsskolan
Arkaden 6
2016-02-12 Finnvedens lastvagnar AB
Pantern 1

Handläggare

Datum

Maria Björkman

2016-03-24

Kommunstyrelsen

Uttalanden om verksamheten 2015 i Kalmar Kommunbolag AB
och de majoritetsägda dotterbolagen
Bakgrund
Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagens styrelser anmodades genom
utsänt brev att senast den 31 mars 2016 till kommunstyrelsen lämna en särskild handling som
innehåller ett uttalande om hur verksamheten under föregående kalenderår bedrivits och
utvecklats dels i förhållande till det fastställda ändamålet med verksamheten, dels i förhållande
till de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.
Metod
De verkställande direktörerna i Kalmar Kommunbolags koncern har till sina styrelser lämnat ett
yttrande om bolagens verksamhet i förhållande till:
1. bolagets ändamål,
2. de kommunala principerna,
3. bolagets föremål och
4. den kommunala kompetensen.
Styrelserna har godkänt förslag till beslut och uttalat att verksamheten under föregående
kalenderår bedrivits och utvecklats väl i förhållande till bolagets ändamål, de kommunala
principerna, bolagets föremål och den kommunala kompetensen som utgör ram för
verksamheten.

Ola Johansson
VD Kalmar Kommunbolag AB
Bilaga
Protokollsutdrag och verkställande direktörens yttrande till styrelsen avseende bolagets
verksamhet 2015 från Kalmar Kommunbolag AB, Kalmarhem AB, KIFAB i Kalmar AB,
Kalmar Vatten AB, Kalmar Öland Airport AB, Kalmar Hamn AB, Destination Kalmar AB
och Kalmar Science Park AB.

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-03-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
Tisdagen den 8 mars 2016 kl. 8:30-9:20
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 20-24
Beslutande
Anders Andersson (C)
Christina Fosnes (M)
Johan Persson (S)
Bertil Dahl (V)
Inger Hilmansson (L)

ordförande
vice ordförande

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Anders Andersson
ordförande

Bertil Dahl

Anslaget på kommunens anslagstavla, § 20 den 8 mars och §§ 21-24 den 21
mars 2016.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-03-08

§ 20
Upphandling av kabinettdiskdesinfektor
Dnr KS 2016/0211

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 1 mars 2016.
Bakgrund
Upphandlingen omfattar:
• Två stycken, likadana, fabriksnya kabinettdiskdesinfektorer inklusive en
styck diskvagn per kabinettdiskdesinfektor till hjälpmedelscentralerna i
Kalmar och Västervik.
• Leverans, installation, intrimning och provning till fullt driftfärdigt skick.
Installation innefattar även framdragning av eventuell ny el och VVS,
eventuell flytt och bilning och rätt dimensionering av golvbrunnar.
• Användardokumentation och driftsdokumentation på svenska.
• Utbildning, på svenska, av personal som skall bruka utrustningen.
• Option på servicekontrakt efter utrustningens garantitid.
I anbudet anges ett antal skall-krav som ska uppfyllas för att anbudet ska vara
kvalificerat. Utvärdering har skett av det anbud som uppfyller ställda krav och
som har lämnats av leverantör som kvalificerats till utvärderingen. Beställaren
kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn taget
till nedan angivna utvärderingskriterier.
•
•
•

Totalkostnad
Teknisk standard
Användarvänlighet

Avtalet avser ett varukontrakt.
Överläggning
Upphandlingschef Maria Kleveborn, serviceförvaltningen, redogör för ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger serviceförvaltningen i uppdrag att slutföra
upphandlingen och skriva avtal för kabinettdiskdesinfektorer med Skanska
Direkt AB (org.nr. 556715-7689).
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-03-08

§ 21
Information och lägesrapport kring ensamkommande
flyktingbarn i Kalmar kommun
Överläggning
Socialchef Cecilia Frid, socialförvaltningen, informerar och lämnar en
lägesrapport kring ensamkommande flyktingbarn i Kalmar kommun.
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 22
Redovisning av Kalmar kommuns miljöbokslut 2015
Dnr KS 2016/0212

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 1 mars 2016.
Miljöbokslut 2015.
Bakgrund
Kalmar kommun har tagit fram ett samlat miljöbokslut för 2015. Arbetet har
skett i samverkan med Kalmar Cykelstad, samhällsbyggnadskontorets
miljöenhet, park- och infrastrukturenhet och planenhet samt de kommunala
bolagen och projektledare för kustmiljö och vattenrådssamordnare.
Överläggning
Strateg för ekologisk hållbarhet Karin Löfström, kommunledningskontoret,
redovisar Kalmar kommuns miljöbokslut 2015.
Beslut
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 23
Klimat- och energiprogram för Kalmar kommun
2016-2020
Dnr KS 2015/0847

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 3 mars 2016.
Klimat- och energiprogram.
Bakgrund
Klimat- och energiprogrammets syfte är att ge en samlad bild av kommunens
arbete för att nå Fossilbränslefri kommun 2030 samt ska uppfylla åtagandena i
Borgmästaravtalet. Den 3 december 2013 antogs kommunens klimat- och
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-03-08

energiprogram. I det programmet fastslogs att det skulle revideras varje
mandatperiod. Enligt lagen om kommunal energiplanering gäller att det ska
finnas en aktuell energiplan. Då denna plan behövdes uppdateras beslutades att
integrera energiplanen i klimat- och energiprogrammet. De frågor som ska
lyftas i en energiplan är nuläge i energifrågor samt visioner för framtiden, vilket
finns inkluderat.
Programmet har varit ute på remiss till kommunen nämnder, bolag,
Regionförbundet i Kalmar län, länsstyrelsen och Energikontor Sydost och har
reviderats till att även inkludera ett jämställdhetsperspektiv. Inga övriga
synpunkter har inkommit.
Överläggning
Strateg för ekologisk hållbarhet Karin Löfström, kommunledningskontoret och
Marie Jönsson, energi-, klimat- och transportrådgivare, samhällsbyggnadskontoret, går igenom förslag till klimat- och energiprogram för Kalmar
kommun 2016-2020.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen antar förslag till klimat- och energiprogram för Kalmar
kommun 2016-2020. Programmet inkluderar kommunens energiplan.

§ 24
Revidering av kommunledningskontorets
dokumenthanteringsplan
Dnr KS 2016/0129

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 februari 2016.
Kommunledningskontorets dokumenthanteringsplan.
Bakgrund
Kommunstyrelsen antog den 13 januari 2015 den kommungemensamma
dokumenthanteringsplanen som gäller för kommungemensamma allmänna
handlingar. Eftersom förvaltningarnas dokumenthanteringsplaner endast ska
innehålla verksamhetsspecifika allmänna handlingar och att kommunledningskontoret organiserats om behövde dokumenthanteringsplanen uppdateras.
Förslaget har tagits fram i samråd med enheterna och sammanställts av
kommunarkivarien.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar kommunledningskontorets
dokumenthanteringsplan och de gallringsfrister som anges.

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-03-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
Tisdagen den 15 mars 2016 kl. 8:30 – 09:25
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 25-26
Beslutande
Anders Andersson (C), ordförande
Christina Fosnes (M), vice ordförande
Dzenita Abaza (S)
Bertil Dahl (V)
Inger Hilmansson (L)

Sekreterare

Jonas Sverkén
Justeras

Anders Andersson
ordförande

Anslaget på kommunens anslagstavla den

Dzenita Abaza
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§ 25
Kalmar kommuns årsredovisning 2015
Dnr KS 2016/0083

Handlingar
Årsredovisning 2015.
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 mars 2016.
Bakgrund
Kommunledningskontorets ekonomienhet har upprättat årsredovisning för
2015. Årets resultat för kommunen uppgår till 62,5 miljoner kronor. Vid
avstämning mot kommunallagens ”balanskrav” redovisas ett justerat resultat på
47,9 miljoner kronor. Det negativa balanskravsresultatet på 21,7 miljoner
kronor från år 2014 är därmed återställt.
För kommunkoncernen – som omfattar Kalmar kommun, hel- och delägda
bolag, kommunalförbund samt bolag som kommunen har ett väsentligt
inflytande över – redovisas ett resultat på 198,3 miljoner kronor.
Överläggning
Controller Åsa Bejvall och budgetchef Jonas Agerhed redogör för ärendet.
Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet ska årsredovisningen
kompletteras och ändras i delar som rör uppdraget kring kost och IT,
uppdraget kring klimat- och energiåtgärder, målet om ekologisk eller
närproducerad mat samt i målet om sjukfrånvaron.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen 2015 till kommunens revisorer
för granskning.

§ 26
Reglementen för Kalmar Kommuns nämnder - beslut
om remiss
Dnr KS 2016/0231

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 7 mars 2016.
Nämndsreglementen.
Bakgrund
Utifrån Sveriges Kommuner och Landstings förslag till normalreglemente har
ett Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder tagits fram. Detta
reglemente ska gälla för barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, servicenämnden,
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-03-15

socialnämnden, Södermöre kommundelsnämnd och överförmyndarnämnden.
Syftet med ett allmänt reglemente är att skapa enhetlighet och tydlighet för
samtliga nämnder. Det finns också praktiska fördelar med ett allmänt
reglemente för samtliga nämnder, exempelvis vid uppdateringar behöver
enbart ett reglemente ändras. Utöver detta reglemente finns ett särskilt
reglemente för var och en av nämnderna. Dessa reglementen innehåller
nämndens uppgifter, sammansättning och övriga bestämmelser. Kommunstyrelsen har ett helt eget reglemente som också har genomgått en rad
förändringar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås skicka reglementena till nämnderna
på remiss. Nämnderna ska då yttra sig över det allmänna reglementet samt
nämndens egna. Yttrandena ska lämnas till kommunledningskontoret senast
den 30 april 2016. Målsättningen är att kommunfullmäktige ska anta
reglementena i juni 2016 och att de börjar gälla från 1 juli 2016.
Överläggning
Verksamhetsutvecklare Anders Saur redogör för ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka förslag till allmänt
reglemente samt nämndspecifika reglementen till berörda nämnder för
yttrande.
Yttrandena ska lämnas till kommunledningskontoret senast den 30 april 2016.

Portföljfakta för KLP-Totalt 29 Februari 2016
Portföljförmögenhet per 2016-02-29
Antal andelar
Andelskurs

889 322,2302 St
3 326,8633 Kr

Svenska aktier/fonder
51,46% 1
Utländska aktier/fonder
7,65%
Obligationer
34,89% 1
Vinstandelslån
0,51%
Räntefonder
3,75%
Upplupna räntor, värdepapper 0,22%
Upplupen bankränta
0,00%
Likviditet
1,63%
Ej bokförd likviditet
0,00%
Öppen position köpoptioner
-0,11%
Summa förmögenhet

522
226
032
15
110
6

616
348
352
000
854
454
1
48 280
107
- 3 362

559
021
551
000
228
816
897
622
339
542

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

2 958 653 491 Kr

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2016-02
Avkastning, portfölj
Avkastning, jämförelseindex

9,69%
9,37%

Standaravvikelse, portfölj
Standaravvikelse, jämförelseindex

9,00%
8,28%

Sharpekvot, portfölj
Sharpekvot, jämförelseindex
Aktiv risk
Informationskvot

0,90
0,94
2,45%
0,13

Avkastning per 2016-02-29
Från datum Portföljen
Index
2016-01-31
2,43%
1,25%
2015-12-31
-1,91%
-1,81%
11-30
-4,67%
-4,08%
10-31
-3,14%
-2,41%
09-30
0,78%
1,05%
08-31
-2,15%
-1,34%
07-31
-6,25%
-4,11%
06-30
-3,76%
-1,33%
05-31
-7,47%
-4,92%
04-30
-6,87%
-4,58%
03-31
-5,46%
-4,51%
02-28
-5,67%
-4,11%
2014-12-31
3,90%
3,79%
2013-12-31
15,90%
15,66%
2012-12-31
32,86%
31,26%
2011-12-31
49,34%
44,33%
2010-12-31
40,87%
40,45%
2009-12-31
60,64%
60,27%
2008-12-31
98,94% 102,30%
2007-12-31
67,91%
68,98%
2006-12-31
64,42%
69,15%
2005-12-30
93,27%
93,21%
2004-12-30
139,75% 130,91%
2003-12-30
173,66% 163,33%
2003-02-28
232,69% 220,25%

Uppföljning av beslutade numeriska begränsningar i bolagets placeringspolicy
Differens
1,18%
-0,10%
-0,60%
-0,72%
-0,26%
-0,81%
-2,14%
-2,43%
-2,54%
-2,29%
-0,95%
-1,56%
0,11%
0,24%
1,60%
5,01%
0,43%
0,37%
-3,36%
-1,06%
-4,73%
0,06%
8,84%
10,33%
12,44%

Utveckling andelsvärde för perioden 2015-02 - 2016-02
Portföljen

Index

Aktieinnehav
65%

Aktier

Miljoner kronor Faktisk andel av total tillgångar Tillåten andel av total tillgångar
1 749
59,1%
20%-60%

Total utlandsandel

226

7,7%

Max 15%

Aktier i övriga länder *)

26

0,9%

Max 5%

Enskild motpart
exkl svenska staten
- Swedbank
- Svenska Handelsbanken
- Nordea
- SEB
- Volvo

190
154
153
136
93

6,4%
5,2%
5,2%
4,6%
3,2%

Räntebäranade i
nordiska börsbolag

535

18,1%

Max 10%

Max 20%

*) länder utanför: EU, övriga nordiska länder, Schweiz och USA
Begränsningarna senast beslutade av konsortiemötet 2015-04-20
Ägarandelar och insatt kapital i Kr
Ägare
Landstinget i Kalmar
Oskarshamns kommun
Vimmerby kommun
Mönsterås kommun
Hultsfreds kommun
Nybro kommun
Kalmar kommun
Högsby kommun
Mörbylånga kommun
Torsås kommun
Emmaboda kommun
Summa

Andel i procent
47,18%
20,96%
5,94%
4,94%
4,48%
3,71%
3,52%
3,15%
2,83%
1,67%
1,62%
100.00%

Insatt kapital

Nuvärde Utveckling

487 176 000
1395 991 032
440 000 000
620 279 203
51 000 000
175 613 024
51 021 000
146 010 109
39 009 000
132 678 546
50 000 000
109 738 924
50 000 000
104 019 253
26 375 000
93 145 090
24 500 000
83 670 407
32 500 000
49 500 598
16 850 000
48 007 305
1 268 431 000 2 958 653 491

186,5%
41,0%
244,3%
186,2%
240,1%
119,5%
108,0%
253,2%
241,5%
52,3%
184,9%
133,3%

Insatt/uttag
2016

55%
0%
45%

35%

2015-02-28

KLP

|
2015-04-30

|
2015-07-31

|
2015-10-31

|
2016-01-31

25%

Måndag 2016-03-07
Sida
2

Kommentar och utveckling för KLP-Totalt 29 Februari 2016

Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2016-02
Portföljen

Index

Aktieinnehav
65%

250%

200%

55%

150%
45%

100%

35%
50%

0%
2003-02-28

KLP

|
2004-01-30

|
2005-01-31

|
2006-01-31

|
2007-01-31

|
2008-01-31

|
2009-01-31

|
2010-01-31

|
2011-01-31

|
2012-01-31

|
2013-01-31

|
2014-01-31

|
2015-01-31

| 25%
2016-01-31
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Portföljfakta för KLP-Aktieportföljen 29 Februari 2016

Avkastning, portfölj
Avkastning, jämförelseindex

14,02%
13,76%

Standaravvikelse, portfölj
Standaravvikelse, jämförelseindex

15,26%
17,16%

Sharpekvot, portfölj
Sharpekvot, jämförelseindex

0,82
0,71

Aktiv risk
Informationskvot

4,06%
0,06

Fem största innehaven 2016-02-29
Investor B
Hennes & Mauritz B
Nordea
SCA B
Skanska B

92
90
89
79
73

372
065
932
577
657

400
570
500
000
500

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

2016-02-29
2015-12-31

Utland

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2016-02

Teleoperatörer

1 783 729 817 Kr

Sällanköpsvaror

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

Material

Summa förmögenhet

522 616 559
226 348 021
1 414
38 019 025
107 339
- 3 362 542

Branschfördelning 2016-02-29 och 2015-12-31
Differens
2,44%
2,48%
25%
2,37%
1,36%
20%
0,74%
0,96%
15%
0,18%
-0,68%
-0,26%
10%
-0,42%
1,46%
5%
0,98%
1,23%
0%
2,91%
+0,6% +0,1% +0,9% +0,7% +0,1% -0,4% -1,3% -0,7%
-1,14%
-0,33%
1,60%
-1,80%
-21,40%
18,25%
13,24%
Utveckling andelsvärde för perioden 2015-02 - 2016-02
9,75%
Portföljen
Index
6,95%
7,14% 5%
16,19%
IT

85,36% 1
12,69%
0,00%
2,13%
0,01%
-0,19%

Avkastning per 2016-02-29
Från datum Portföljen
Index
2016-01-31
4,48%
2,03%
2015-12-31
-2,77%
-5,25%
11-30
-6,69%
-9,07%
10-31
-4,41%
-5,77%
09-30
1,49%
0,76%
08-31
-2,75%
-3,70%
07-31
-9,23%
-9,41%
06-30
-5,56%
-4,88%
05-31
-11,20% -10,94%
04-30
-10,27%
-9,85%
03-31
-8,18%
-9,64%
02-28
-8,65%
-9,62%
2014-12-31
5,84%
4,61%
2013-12-31
24,06%
21,15%
2012-12-31
53,87%
55,01%
2011-12-31
80,23%
80,56%
2010-12-31
57,78%
56,17%
2009-12-31
96,08%
97,88%
2008-12-31
180,38% 201,78%
2007-12-31
102,19%
83,94%
2006-12-31
92,40%
79,16%
2005-12-30
139,18% 129,44%
2004-12-30
219,73% 212,77%
2003-12-30
284,82% 277,67%
2003-02-28
450,62% 434,43%

Industri

Svenska aktier/fonder
Utländska aktier/fonder
Upplupen bankränta
Likviditet
Ej bokförd likviditet
Öppen position köpoptioner

323 950,4383 St
5 506,1812 Kr

Hälsovård

Antal andelar
Andelskurs

Finans och fastighet

Portföljförmögenhet per 2016-02-29

Aktieinnehav
100%
90%
80%
70%

0%

60%
50%
40%
30%
20%
10%

2015-02-28

KLP

|
2015-04-30

|
2015-07-31

|
2015-10-31

|
2016-01-31
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Specifikationer för KLP-Aktieportföljen 29 Februari 2016
Affär

Ej bokförd likviditet
Affärsdag Likviddag

Antal/Nom belopp

Kurs/Ränta

1 000

107,34

Sälj av Meda A
2016-02-26 2016-03-01
Summa sälj
Summa ej bokförd likviditet
Likvidkonton
Likvidkonto
Valuta
Saldo
Söderberg & Partners
SEK
548 099,11
Handelsbanken
SEK
349 724,79
SWEDBANK
SEK
7 337 948,69
SEB
SEK 29 783 252,79
Summa
38 019 025,38

Valuta
CHF
GBP

Valutakurser
Kurs
Valuta
8,6352
DKK
11,9808
NOK

Kurs
1,2560
0,9873

Upplupen ränta Kapitaliserad ränta
0,00
0,00
0,00
0,00
1 414,25
0,00
0,00
0,00
1 414,25
0,00

Valuta
EUR
USD

Belopp Belopp (SEK) Anskaffningsvärde Likvidkonto
107 339

107 339
107 339
107 339

84 900 SEB
84 900

Ränta
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%

Kurs
9,3721
8,5952

Övriga skulder och fodringar
Text
Belopp
Öppen position köpoptioner
3 362 542
Summa skulder
3 362 542
Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2016-02
Portföljen

Index

Aktieinnehav
100%

495%
90%
440%
80%
385%
70%
330%

60%

275%

50%

220%

40%

165%

30%

110%

20%

55%

10%

0%
2003-02-28

KLP

|
2004-01-30

|
2005-01-31

|
2006-01-31

|
2007-01-31

|
2008-01-31

|
2009-01-31

|
2010-01-31

|
2011-01-31

|
2012-01-31

|
2013-01-31

|
2014-01-31

|
2015-01-31

|
2016-01-31
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Portföljsammandrag, aktier

KLP-Aktieportföljen
Per datum 2016-02-29
Benämning

Finans och fastighet
Catella B
Hemfosa Fastigheter AB
Investor B
Nordea
Pandox b
Platzer Fastigheter AB
Skandinaviska Enskilda Banken A
Swedbank A
Svenska Handelsbanken A

Innehav

Värderings- Marknadsvärde
kurs

Anskaffningsvärde

Anskaffningskurs

Ändring
i procent

Ändring
i SEK

Upplupen
ränta

Andel av
portföljen

Depå

311
180
324
1 050
150
500
700
330
636

000
000
000
000
000
000
000
000
800

19,70
95,00
285,10
85,65
140,50
39,40
84,10
174,00
110,10

432 708 280
6 126 700
17 100 000
92 372 400
89 932 500
21 075 000
19 700 000
58 870 000
57 420 000
70 111 680

360 251 940,47
6 040 730,00
9 292 885,00
71 553 009,19
63 564 329,52
16 026 117,00
13 860 778,00
58 530 213,59
43 039 740,36
78 344 137,81

19,42
51,63
220,84
60,54
106,84
27,72
83,61
130,42
123,03

20,11
1,42
84,01
29,10
41,48
31,50
42,13
0,58
33,41
- 10,51

72 456 340
85 970
7 807 115
20 819 391
26 368 170
5 048 883
5 839 222
339 786
14 380 260
- 8 232 458

24,74
0,35
0,98
5,28
5,14
1,20
1,13
3,37
3,28
4,01

SEB
SEB
Handelsbanken
SEB
Handelsbanken
Handelsbanken
Swedbank
Handelsbanken
Handelsbanken

Hälsovård
AstraZeneca
Camurus
Elekta B
Getinge B
Meda A
Raysearch Laboratories B
Swedish Orphan Biovitrum

34
100
800
140
117
400
260

000
000
000
000
000
721
000

493,50
72,50
75,95
190,70
152,40
115,00
103,90

202 414 715
16 779 000
7 250 000
60 760 000
26 698 000
17 830 800
46 082 915
27 014 000

158 329 071,31
17 046 019,27
6 443 127,00
51 132 343,10
26 317 997,26
9 933 266,60
25 329 144,92
22 127 173,16

501,35
64,43
63,92
187,99
84,90
63,21
85,10

27,84
- 1,57
12,52
18,83
1,44
79,51
81,94
22,09

44 085 644
- 267 019
806 873
9 627 657
380 003
7 897 533
20 753 770
4 886 827

11,57
0,96
0,41
3,47
1,53
1,02
2,63
1,54

Swedbank
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Industri
ABB Ltd
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Bravida Holding
Bulten AB
Hexagon B
Intrum Justitia
Loomis B
NCC B
Sandvik
Skanska B
SKF B
Trelleborg B
Volvo A
Volvo B

190
74
160
269
244
30
120
100
150
880
402
259
200
175
786

000
700
000
000
000
000
000
000
000
000
500
000
000
000
000

154,30
193,80
180,80
51,00
70,50
292,70
262,70
276,20
289,40
78,30
183,00
141,80
142,90
86,95
86,40

505 972 210
29 317 000
14 476 860
28 928 000
13 719 000
17 202 000
8 781 000
31 524 000
27 620 000
43 410 000
68 904 000
73 657 500
36 726 200
28 580 000
15 216 250
67 910 400

409 493 522,26
25 832 353,01
17 773 226,19
13 953 505,00
12 374 845,00
17 190 987,88
8 607 893,00
15 422 857,51
10 175 746,72
29 331 271,67
75 216 221,23
50 625 420,76
42 013 518,91
17 055 689,89
7 235 357,25
66 684 628,24

135,96
237,93
87,21
46,00
70,45
286,93
128,52
101,76
195,54
85,47
125,78
162,21
85,28
41,34
84,84

23,56
13,49
- 18,55
107,32
10,86
0,06
2,01
104,40
171,43
48,00
- 8,39
45,50
- 12,58
67,57
110,30
1,84

96 478 688
3 484 647
- 3 296 366
14 974 495
1 344 155
11 012
173 107
16 101 142
17 444 253
14 078 728
- 6 312 221
23 032 079
- 5 287 319
11 524 310
7 980 893
1 225 772

28,93
1,68
0,83
1,65
0,78
0,98
0,50
1,80
1,58
2,48
3,94
4,21
2,10
1,63
0,87
3,88

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Swedbank
SEB
SEB
SEB
Swedbank
Swedbank

1 112 000
917 000
342 863

17,70
79,15
61,00

113 177 593
19 682 400
72 580 550
20 914 643

123 971 539,36
16 999 797,00
88 580 286,36
18 391 456,00

15,29
96,60
53,64

- 8,71 - 10 793 946
15,78
2 682 603
- 18,06
- 15 999 736
13,72
2 523 187

6,47
1,13
4,15
1,20

SEB
Swedbank
SEB

Material
Boliden
SCA B
SSAB A

185 649
310 000
343 700

129,40
256,70
23,30

111 608 191
24 022 981
79 577 000
8 008 210

82 768 336,09
21 104 459,48
54 613 737,56
7 050 139,05

113,68
176,17
20,51

34,84
13,83
45,71
13,59

28 839 855
2 918 522
24 963 262
958 071

6,38
1,37
4,55
0,46

SEB
SEB
Swedbank

Sällanköpsvaror
Autoliv
Hennes & Mauritz B

14 000
322 700

925,00
279,10

103 015 570
12 950 000
90 065 570

78 756 766,93
14 172 710,35
64 584 056,58

1 012,34
200,14

30,80
- 8,63
39,45

24 258 803
- 1 222 710
25 481 513

5,89
0,74
5,15

Swedbank
SEB

53 720 000

66 054 608,14

- 18,67 - 12 334 608

3,07

IT
Acando b
Ericsson B
KnowIT

Teleoperatörer

KLP
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Portföljsammandrag, aktier

KLP-Aktieportföljen
Per datum 2016-02-29
Benämning

Telia Sonera
Utland
Alfred Berg Fastighetsfond
Autocall Amerikanska 200714
Autocall BRC 200916
Autocall svbolag 200917
Autocall svbolag 201106
Autocall svbolag månad 200713
Autocall svbolag månad 200917
Autocall Vattenbolag Månadsvis
Handelsbanken Hållbar Energi
ING BANK N:V LÅN 6133 190128
KCTILLV6CSHB
NDA Bevis Nordiska Bolag
OPM Private Equity
Save Earth Fund
Strukturinvest BRIC
Strukturinvest Global AC
SWB Bevis Energieffktiv 191120
Summa aktier

KLP

Innehav

1 360 000
189
150
100
150
120
200
120
120
444
200
30
120
99
143
120
100
100

005
000
000
000
000
000
000
000
858
000
000
000
047
828
000
000
000

Värderings- Marknadsvärde
kurs

Anskaffningsvärde

Anskaffningskurs

Ändring
i procent

Ändring
i SEK

- 18,67

- 12 334 608

3,07

- 9,59 - 23 997 991
10,49
2 411 725
- 49,69
- 7 453 500
- 3,30
- 330 000
- 8,71
- 1 306 500
- 41,58
- 4 989 600
- 18,86
- 3 772 000
- 33,79
- 4 054 800
- 13,86
- 1 663 200
22,02
9 595 268
- 31,27
- 5 554 000
- 45,18
- 682 515
- 24,72
- 2 966 400
79,78
8 242 536
23,79
3 449 744
- 67,99
- 7 931 750
- 61,83
- 6 183 000
- 8,10
- 810 000

12,94
1,45
0,43
0,55
0,78
0,40
0,93
0,45
0,59
3,04
0,70
0,05
0,52
1,06
1,03
0,21
0,22
0,53

39,50

53 720 000

66 054 608,14

48,57

134,45
50,31
96,70
91,29
58,42
81,14
66,21
86,14
119,52
61,05
27,60
75,28
187,52
124,80
31,12
38,17
91,90

226 348 021
25 411 725
7 546 500
9 670 000
13 693 500
7 010 400
16 228 000
7 945 200
10 336 800
53 169 443
12 210 000
828 000
9 033 600
18 573 709
17 949 744
3 734 400
3 817 000
9 190 000

250 346 012,33
23 000 000,00
15 000 000,00
10 000 000,00
15 000 000,00
12 000 000,00
20 000 000,00
12 000 000,00
12 000 000,00
43 574 174,61
17 764 000,00
1 510 515,00
12 000 000,00
10 331 172,70
14 500 000,02
11 666 150,00
10 000 000,00
10 000 000,00

121,69
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
97,95
88,82
50,35
100,00
104,31
100,81
97,22
100,00
100,00

1 748 964 580 1 529 971 796,90

14,31

218 992 783

Upplupen
ränta

0,00

Andel av
portföljen

Depå

Swedbank
Alfred Berg
SEB
Swedbank
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Handelsbanken
Swedbank
Handelsbanken
SEB
OPM Optimized Portfolia M-ment
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB

100,00
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Optioner

KLP-Aktieportföljen
Per datum 2016-02-29
Benämning

Optionstyp

Antal
kontrakt

ABB Ltd/1603/160
Atlas Copco A/1603/210
Autoliv/1603/990
Boliden/1603/140
Boliden/1603/145
Boliden/1604/140
Ericsson B/1603/80
Ericsson B/1603/85
Ericsson B/1603/90
Ericsson B/1604/85
Getinge B/1603/210
Hennes & Mauritz B/1603/310
Hennes & Mauritz B/1604/300
Hexagon B/1603/300
Investor B/1603/290
Meda A/1603/107.50
Meda A/1603/155
Nordea/1603/97.50
Sandvik/1603/77.50
Sandvik/1604/87.50
SCA B/1603/260
Skandinaviska Enskilda Banken A/1603/90
Skanska B/1603/170
SKF B/1603/145
SSAB A/1603/23
SSAB A/1603/23.50
Swedbank A/1603/180
Svenska Handelsbanken A/1603/110
Volvo B/1603/87.50
Summa

Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj

1 000,00
700,00
140,00
300,00
300,00
300,00
1 000,00
800,00
800,00
800,00
600,00
500,00
500,00
300,00
200,00
100,00
1 080,00
1 000,00
1 000,00
800,00
900,00
2 000,00
500,00
800,00
1 700,00
1 700,00
300,00
500,00
860,00

KLP

av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av

köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp

Antal Värderings- Marknadsaktier kurs
värde
100
70
14
30
30
30
100
80
80
80
60
50
50
30
20
10
108
100
100
80
90
200
50
80
170
170
30
50
86

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Erhållen
premie
104 425
123 340
117 037
55 830
61 770
79 583
78 280
129 822
80 462
70 552
84 930
122 750
164 569
135 585
31 440
11 950
239 590
131 650
98 100
74 516
351 194
206 110
122 750
105 320
228 664
183 617
35 340
49 000
84 366
3 362 542

Anskaffningsvärde

0

Aktiekurs Marknadsvärde
Lösenkurs Lösenvärde
154,30
193,80
925,00
129,40
129,40
129,40
79,15
79,15
79,15
79,15
190,70
279,10
279,10
292,70
285,10
152,40
152,40
85,65
78,30
78,30
256,70
84,10
183,00
141,80
23,30
23,30
174,00
110,10
86,40

15 430 000
13 566 000
12 950 000
3 882 000
3 882 000
3 882 000
7 915 000
6 332 000
6 332 000
6 332 000
11 442 000
13 955 000
13 955 000
8 781 000
5 702 000
1 524 000
16 459 200
8 565 000
7 830 000
6 264 000
23 103 000
16 820 000
9 150 000
11 344 000
3 961 000
3 961 000
5 220 000
5 505 000
7 430 400
261 474 600

Depå

SEB
SEB
Swedbank
SEB
SEB
SEB
Swedbank
Swedbank
Swedbank
Swedbank
SEB
SEB
SEB
SEB
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
Swedbank
Swedbank
SEB
Swedbank
SEB
SEB
Swedbank
Swedbank
Handelsbanken
Handelsbanken
Swedbank
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Köp och försäljning av aktier och fonder

KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-02-01 - 2016-02-29
Benämning

Typ

Affärsdag

Likviddag

Meda A
Raysearch Laboratories B
Acando b
AstraZeneca

Sälj
Sälj
Köp
Köp

2016-02-26
2016-02-25
2016-02-24
2016-02-24

2016-03-01
2016-02-29
2016-02-26
2016-02-26

1
16
58
4

000
876
000
000

107,34
108,47
17,20
488,72

107
1 830
997
1 954

339,00
546,00
494,00
878,00

Bravida Holding
Bulten AB
Catella B
Hexagon B
KnowIT

Köp
Köp
Köp
Köp
Köp

2016-02-24
2016-02-24
2016-02-24
2016-02-24
2016-02-24

2016-02-26
2016-02-26
2016-02-26
2016-02-26
2016-02-26

19
14
51
30
17

000
000
000
000
000

52,12
69,89
19,66
286,93
58,85

990
978
1 002
8 607
1 000

358,00
465,00
635,00
893,00
373,00

Raysearch Laboratories B
Catella B
Elekta B
KK ABB Ltd/1602/150
KK Sandvik/1602/77.50

Sälj
Köp
Köp
Option
Option

2016-02-24
2016-02-19
2016-02-19
2016-02-19
2016-02-19

2016-02-26
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-19
2016-02-19

2 403
25 000
37 000

108,00
19,92
64,63

KK SCA B/1602/250
Meda A
NCC B
Raysearch Laboratories B
SK ABB Ltd/1602/150

Option
Sälj
Sälj
Köp
Option

2016-02-19
2016-02-19
2016-02-19
2016-02-19
2016-02-19

2016-02-19
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-19

SK
SK
SK
SK
SK

AstraZeneca/1602/600
Atlas Copco A/1602/220
Autoliv/1602/1050
Boliden/1602/140
Ericsson B/1602/85

Option
Option
Option
Option
Option

2016-02-19
2016-02-19
2016-02-19
2016-02-19
2016-02-19

2016-02-19
2016-02-19
2016-02-19
2016-02-19
2016-02-19

957
957
957
957
957

266,00
266,00
266,00
266,00
266,00

78
81
106
45
102

105
760
710
435
264

SK
SK
SK
SK
SK

Getinge B/1602/225
Hennes & Mauritz B/1602/305
Investor B/1602/320
Meda A/1602/145
Meda A/1602/145

Option
Option
Option
Option
Option

2016-02-19
2016-02-19
2016-02-19
2016-02-19
2016-02-19

2016-02-19
2016-02-19
2016-02-19
2016-02-19
2016-02-19

957
957
957
957
957

266,00
266,00
266,00
266,00
266,00

82
90
153
63
48

360
575
270
350
500

SK
SK
SK
SK
SK

NCC B/1602/260
Sandvik/1602/77.50
SCA B/1602/250
Skandinaviska Enskilda Bank
Skanska B/1602/165

Option
Option
Option
Option
Option

2016-02-19
2016-02-19
2016-02-19
2016-02-19
2016-02-19

2016-02-19
2016-02-19
2016-02-19
2016-02-19
2016-02-19

957
957
957
957
957

266,00
266,00
266,00
266,00
266,00

98
82
107
126
88

000
444
900
378
100

SK
SK
SK
SK
SK

SSAB A/1602/20.50
SSAB A/1602/21
SSAB A/1602/22
SSAB A/1602/23
Swedbank A/1602/195

Option
Option
Option
Option
Option

2016-02-19
2016-02-19
2016-02-19
2016-02-19
2016-02-19

2016-02-19
2016-02-19
2016-02-19
2016-02-19
2016-02-19

957
957
957
957
957

266,00
266,00
266,00
266,00
266,00

148
132
124
139
61

637
285
853
718
375

Sälj
Sälj
Sälj
Köp
Köp

2016-02-19
2016-02-19
2016-02-19
2016-02-19
2016-02-18

2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-22

Skanska B
SSAB A
SSAB A
Swedish Orphan Biovitrum
Handelsbanken Hållbar Energi

KLP

Antal

100 000
50 000
10 000

50
150
126
7

000
000
300
000
202

Kurs

Belopp

Courtage och Valuta
övrig kostnad

Belopp
(SEK)

SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

107
1 830
997
1 954

339,00
546,00
494,00
878,00

483,00
465,00
502,00
893,00
498,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

990
978
1 002
8 607
1 000

358,00
465,00
635,00
893,00
373,00

259 522,00
497 946,00
2 391 382,00

390,00
746,00
3 582,00

SEK
SEK
SEK

1,0000
1,0000
1,0000

259
497
2 391
2 391
2 391

522,00
946,00
382,00
382,00
382,00

144,78 14 478 250,00
259,61 12 980 500,00
95,73
957 266,00

21 750,00
19 500,00
1 434,00

SEK
SEK
SEK

2 391 382,00
1,0000 14 478 250,00
1,0000 12 980 500,00
1,0000
957 266,00
957 266,00

164,75
20,47
20,97
113,28

8 237 625,00
3 070 388,00
2 648 322,00
792 938,00
0,00

161,00
2 750,00
1 494,00
2 928,00

Valutakurs

1
1
1
12
1

12
4
3
1

375,00
613,00
978,00
188,00
0,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

8 237 625,00
3 070 388,00
2 648 322,00
792 938,00
0,00

Vinst
(SEK)

Förlust
(SEK)

22 439
763 832

107 631

41 400
45 196
5 988 279
3 203 409

259 463

73 250

1 948 753
57 596

6 484
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Köp och försäljning av aktier och fonder

KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-02-01 - 2016-02-29
Benämning

Typ

Affärsdag

Likviddag

Meda A
Meda A
Meda A
Swedish Orphan Biovitrum
Elekta B

Sälj
Sälj
Sälj
Köp
Köp

2016-02-18
2016-02-17
2016-02-12
2016-02-12
2016-02-10

2016-02-22
2016-02-19
2016-02-16
2016-02-16
2016-02-12

30
15
15
25
13

000
000
000
000
000

149,38
148,34
145,02
100,19
59,28

4
2
2
2

481
225
175
504
770

268,00
051,00
272,00
752,00
658,00

6
3
3
3
1

732,00
343,00
268,00
752,00
154,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

4
2
2
2

481
225
175
504
770

268,00
051,00
272,00
752,00
658,00

Swedish Orphan Biovitrum
NCC B
Skanska B
Investor B
Millicom

Köp
Sälj
Sälj
Köp
Sälj

2016-02-10
2016-02-09
2016-02-09
2016-02-05
2016-02-05

2016-02-12
2016-02-11
2016-02-11
2016-02-09
2016-02-09

13
15
12
19
42

000
000
500
000
000

96,93 1
270,42 4
157,59 1
276,20 5
370,51 15

260
056
969
247
561

125,00
229,00
817,00
819,00
563,00

1
6
2
7
23

887,00
093,00
959,00
860,00
377,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000 1
1,0000 4
1,0000 1
1,0000 5
1,0000 15

260
056
969
247
561

125,00
229,00
817,00
819,00
563,00

Raysearch Laboratories B
Swedbank A
Svenska Handelsbanken A

Köp
Köp
Köp

2016-02-05 2016-02-09
2016-02-05 2016-02-09
2016-02-05 2016-02-09

1 149,00
7 925,00
7 964,00

SEK
SEK
SEK

1,0000
1,0000
1,0000

Valuta
SEK
Summa

KLP

Antal

8 000
30 000
50 000

Kurs

95,92
176,37
106,35

Belopp

767 329,00
5 291 204,00
5 317 334,00

Courtage och Valuta
övrig kostnad

Valutakurs

Belopp
(SEK)

Vinst
(SEK)

Förlust
(SEK)

1 934 277
951 555
901 776

1 123 102
397 599
9 186 686

767 329,00
5 291 204,00
5 317 334,00

Köpt, lokal valuta

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Ansk.värde, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

Vinst, optioner

Förlust, optioner

41 330 849,00

74 081 692,00

41 330 849,00
41 330 849,00

74 081 692,00
74 081 692,00

65 874 613,31
65 874 613,31

17 400 248,04
17 400 248,04

9 193 169,35
9 193 169,35

2 035 269,00
2 035 269,00

346 059,00
346 059,00

Måndag 2016-03-07
Sida
2

Utdelningar

KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-02-01 - 2016-02-29
Aktie

Autocall svbolag 200917
Autocall Vattenbolag Månadsvis
Summa SEK
Summa

KLP

Valuta

Avstämningsdag

Likviddag

SEK
SEK
SEK

2016-02-17
2016-02-17

2016-02-17
2016-02-17

Utdelning

Kupongskatt

Netto

Valutakurs

Utdelning, SEK

75 000,00
120 000,00
195 000,00

0,00
0,00
0,00

75 000,00
120 000,00
195 000,00

1,0000
1,0000

75 000,00
120 000,00
195 000,00
195 000,00
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Optionsaffärer

KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-02-01 - 2016-02-29
Option

Sälj av köp Meda A/2016-02-19/145
Sälj av köp Meda A/2016-02-19/145
Sälj av köp Volvo B/2016-03-18/87.5
Sälj av köp Svenska Handelsbanken A/2016-03-18/110
Sälj av köp Swedbank A/2016-03-18/180
Sälj av köp SSAB A/2016-03-18/23
Sälj av köp SSAB A/2016-03-18/23.5
Sälj av köp SKF B/2016-03-18/145
Sälj av köp Skandinaviska Enskilda Banken A/2016-03-18/90
Sälj av köp SCA B/2016-03-18/260
Sälj av köp Sandvik/2016-03-18/77.5
Sälj av köp Meda A/2016-03-18/155
Sälj av köp Meda A/2016-03-18/107.5
Sälj av köp Meda A/2016-03-18/155
Sälj av köp Meda A/2016-03-18/155
Sälj av köp Investor B/2016-03-18/290
Sälj av köp Hexagon B/2016-03-18/300
Sälj av köp Getinge B/2016-03-18/210
Sälj av köp Ericsson B/2016-03-18/80
Sälj av köp Boliden/2016-03-18/140
Sälj av köp Autoliv/2016-03-18/990
Sälj av köp Atlas Copco A/2016-03-18/210
Sälj av köp ABB Ltd/2016-03-18/160
Sälj av köp ABB Ltd/2016-03-18/160
Sälj av köp Sandvik/2016-04-15/87.5
Sälj av köp Hennes & Mauritz B/2016-04-15/300
Sälj av köp Ericsson B/2016-04-15/85
Sälj av köp Boliden/2016-04-15/140
Summa Sälj av köp

KLP

Affärsdag

Likviddag

Lösendag

2016-02-12
2016-02-12
2016-02-04
2016-02-09
2016-02-09
2016-02-22
2016-02-22
2016-02-02
2016-02-17
2016-02-19
2016-02-03
2016-02-19
2016-02-01
2016-02-22
2016-02-22
2016-02-09
2016-02-24
2016-02-01
2016-02-03
2016-02-01
2016-02-22
2016-02-19
2016-02-02
2016-02-19
2016-02-19
2016-02-15
2016-02-17
2016-02-15

2016-02-15
2016-02-15
2016-02-05
2016-02-10
2016-02-10
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-03
2016-02-18
2016-02-22
2016-02-04
2016-02-22
2016-02-02
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-10
2016-02-25
2016-02-02
2016-02-04
2016-02-02
2016-02-23
2016-02-22
2016-02-03
2016-02-22
2016-02-22
2016-02-16
2016-02-18
2016-02-16

2016-02-19
2016-02-19
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-03-18
2016-04-15
2016-04-15
2016-04-15
2016-04-15

Antal

Kurs

Courtage

500
500
860
500
300
700
700
800
000
500
000
500
100
450
130
200
300
600
000
300
140
700
500
500
800
500
800
300

1,30
1,00
1,00
1,00
1,20
1,37
1,10
1,35
0,90
5,15
1,00
2,20
1,25
2,33
2,25
1,60
4,60
1,45
0,80
1,90
8,50
1,80
1,30
0,85
0,95
3,35
0,90
2,70

1
1
1
1

1
1
1
1

1

3
3
2
1
4
1
2
1

2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1

650
500
634
000
660
836
383
680
810
506
900
100
550
950
610
560
415
070
720
170
963
660
650
425
484
931
448
417

Belopp

63 350,00
48 500,00
84 366,00
49 000,00
35 340,00
228 664,00
183 617,00
105 320,00
88 190,00
252 994,00
98 100,00
107 900,00
11 950,00
103 050,00
28 640,00
31 440,00
135 585,00
84 930,00
78 280,00
55 830,00
117 037,00
123 340,00
63 350,00
41 075,00
74 516,00
164 569,00
70 552,00
79 583,00
2 609 068,00

Affärsnummer

8291
8292
8272
8284
8283
8340
8341
8260
8342
8346
8263
8345
8259
8348
8349
8285
8347
8257
8264
8258
8339
8343
8261
8350
8338
8301
8344
8300
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Optionsaffärer

KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-02-01 - 2016-02-29
Option

Köp av köp SCA B/2016-02-19/250
Köp av köp Sandvik/2016-02-19/77.5
Köp av köp ABB Ltd/2016-02-19/150
Summa Köp av köp

KLP

Affärsdag

Likviddag

Lösendag

2016-02-19
2016-02-19
2016-02-19

2016-02-22
2016-02-22
2016-02-22

2016-02-19
2016-02-19
2016-02-19

Antal

Kurs

Courtage

Belopp

500
800
500

5,10
0,55
0,80

4 463
1 196
1 400

259 463,00
45 196,00
41 400,00
346 059,00

Affärsnummer

8337
8335
8336
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Portföljfakta för KLP-Räntebärande 29 Februari 2016
Portföljförmögenhet per 2016-02-29
Antal andelar
Andelskurs

738 406,8006 St
1 591,1604 Kr

Obligationer
87,87% 1
Vinstandelslån
1,28%
Räntefonder
9,44%
Upplupna räntor, värdepapper 0,55%
Upplupen bankränta
0,00%
Likviditet
0,87%
Ej bokförd likviditet
Summa förmögenhet

032
15
110
6

352
000
854
454

551
000
228
816
483
10 261 597
0.00

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

1 174 923 674 Kr

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2016-02
Avkastning, portfölj
Avkastning, jämförelseindex

3,64%
4,27%

Standaravvikelse, portfölj
Standaravvikelse, jämförelseindex

1,42%
2,59%

Sharpekvot, portfölj
Sharpekvot, jämförelseindex

1,45
1,04

Aktiv risk
Informationskvot

1,92%
-0,33

Riskmått räntebärande per 2016-02
Nominellt värde
Ränterisk (1%) i kr
Ränterisk (1%) i %r

974 960 000 Kr
12 072 306 Kr
1,03 %

Duration (år), totalt
Duration (år), obligationer
Viktad återstående löptid (år)

1,227 år
1,240 år
3,15

Avkastning per 2016-02-29
Från datum Portföljen
Index
2016-01-31
-0,52%
0,47%
2015-12-31
-0,69%
1,56%
11-30
-1,65%
0,97%
10-31
-1,29%
0,81%
09-30
-0,36%
0,97%
08-31
-1,38%
0,68%
07-31
-2,02%
0,99%
06-30
-1,26%
1,78%
05-31
-2,16%
0,86%
04-30
-2,12%
0,35%
03-31
-1,77%
0,28%
02-28
-1,55%
1,09%
2014-12-31
0,40%
2,08%
2013-12-31
4,24%
9,29%
2012-12-31
7,82%
9,62%
2011-12-31
15,37%
13,23%
2010-12-31
19,56%
22,78%
2009-12-31
22,40%
25,19%
2008-12-31
29,10%
29,01%
2007-12-31
36,08%
43,28%
2006-12-31
39,58%
46,71%
2005-12-30
42,14%
48,45%
2004-12-30
46,21%
54,88%
2003-12-30
53,54%
66,41%
2003-02-28
59,12%
72,23%

2500
KKr
Förfallostruktur2016-02-29

Differens
-0,99%
2000 KKr
-2,26%
-2,62%
-2,10%
1500 KKr
-1,33%
-2,06%
-3,01%
1000 KKr
-3,05%
-3,02%
-2,47%
500 KKr
-2,05%
-2,64%
-1,68%
-5,06%
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9
-1,81%
2,14%
-3,22%
-2,79%
0,09%
-7,20%
-7,13%
Utveckling andelsvärde för perioden 2015-02 - 2016-02
-6,31%
Portföljen
Index
-8,67%
-12,87%
-13,11% 7,5%

Staten
Bostäder
Övriga

9-10 10-11 11-12 12-13 år

5,0%

Fem största innehaven 2016-02-29
EXCALIBUR,
42
Räntefond
SEB i USD,
27
SEB 5,75% FIX 200512 AT1 - 2020-05-13
SBAB bank,
24
SBAB FRN AT1 2020-03-16 - 2020-03-16
SHB i USD,
24
SHB 5,25% FIX 210228 AT1 - 2021-02-18
ICA,
20
ICA FRN 2018-06-25 - 2018-06-25

008 536 Kr
863 459 Kr

2,5%

602 002 Kr
021 154 Kr

0,0%

556 747 Kr
2015-02-28

KLP

|
2015-04-30

|
2015-07-31

|
2015-10-31

|
2016-01-31
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Specifikationer för KLP-Räntebärande 29 Februari 2016
Likvidkonton
Likvidkonto
Valuta
Saldo
Swedbank
SEK
34 944,00
Söderberg & Partners
SEK
338 989,51
Handelsbanken
SEK
80 393,47
SEB
SEK
9 807 269,51
Summa
10 261 596,49

Valuta
CHF
GBP

Valutakurser
Kurs
Valuta
8,6352
DKK
11,9808
NOK

Kurs
1,2560
0,9873

Upplupen ränta Kapitaliserad ränta
482,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
482,95
0,00

Valuta
EUR
USD

Ränta
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%

Kurs
9,3721
8,5952

Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2016-02
Portföljen

Index

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2003-02-28

KLP

|
2004-01-30

|
2005-01-31

|
2006-01-31

|
2007-01-31

|
2008-01-31

|
2009-01-31

|
2010-01-31

|
2011-01-31

|
2012-01-31

|
2013-01-31

|
2014-01-31

|
2015-01-31

|
2016-01-31
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Portföljsammandrag, räntebärande

KLP-Räntebärande
Per datum 2016-02-29
Benämning

ISIN-kod

Förfallodag

OBLIGATIONER

Innehav

Värderingsränta

Värderingskurs

959 960 000

Marknadsvärde

Anskaffningsvärde

Ändring Upplupen ränta
i procent

Duration

Andel av
portföljen

1 032 352 551
1 058 661 296,23

- 2,49

6 342 733

1,254

89,13

Depå

Staten
SVEASKOG FRN 17-02-09
Vasakronan 17-03-20
POSTNORD AB 2017-09-20
VASAKR434
RIKSHM 115 Green bond
NIB 2,413%, 20180927
Vasakronan FRN 2019-09-12
Jernhusen RB 107 191030
Vattenfall frn 220319
Sveaskog FRN lån 136 23-10-30

SE0004452563
SE0004544997
SE0004811099
SE0005003845
SE0007073895
XS0975173633
SE0006261079
SE0006425641
XS1205625251
SE0006425526

2017-02-09
2017-03-20
2017-09-20
2018-01-17
2018-05-07
2018-09-27
2019-09-12
2019-10-30
2022-03-19
2023-10-30

111 000 000
5 000 000
8 000 000
13 000 000
18 000 000
13 000 000
15 000 000
8 000 000
5 000 000
11 000 000
15 000 000

1,299
1,209
1,109
0,119
0,246
-0,104
-0,101
0,030
1,959
0,850

100,988
100,851
100,888
100,229
99,266
106,502
97,935
98,215
84,800
94,824

109 451 095111 987 505,32
5 049 400
5 137 000,00
8 068 080
8 276 900,54
13 115 440 13 196 035,11
18 041 220 18 352 260,00
12 904 580 13 110 630,00
15 975 225 15 000 000,00
7 834 800
7 908 159,67
4 910 750
4 913 899,67
9 328 000 11 092 620,33
14 223 600 15 000 000,00

- 2,26
- 1,71
- 2,52
- 0,61
- 1,69
- 1,57
6,50
- 0,93
- 0,06
- 15,91
- 5,18

260 573
3 608
19 075
28 434
2 559
1 954
152 823
- 1 728
125
43 098
10 625

0,440
0,194
0,056
0,056
0,133
0,189
2,502
0,039
0,169
0,053
0,169

9,45
0,44
0,70
1,13
1,56
1,11
1,38
0,68
0,42
0,81
1,23

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Bostäder
SWBHYP187
SBAB FRN 2018-10-11
LFHYP512
SWBHYP188
NDAHYP5521
LFHYP513
SWBHYP189
SBAB 142

SE0004270015
XS0979457305
SE0005306982
SE0004270023
SE0001542341
SE0005498714
SE0007525639
SE0006758561

2018-09-19
2018-10-11
2019-06-19
2019-06-19
2020-06-17
2020-09-16
2020-12-16
2021-03-17

89 000 000
15 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
6 000 000
10 000 000
18 000 000
10 000 000

0,076
0,086
0,360
0,323
0,650
0,819
0,825
0,945

109,376
100,323
107,018
111,249
110,990
110,804
100,818
100,270

94 179 390 92 586 700,00
16 406 400 15 979 200,00
10 032 250 10 187 900,00
10 701 800 10 749 200,00
11 124 900 11 227 600,00
6 659 400
5 581 860,00
11 080 400 11 032 000,00
18 147 240 17 932 440,00
10 027 000
9 896 500,00

1,72
2,67
- 1,53
- 0,44
- 0,91
19,30
0,44
1,20
1,32

1 100 351
250 000
1 171
173 611
260 417
136 500
147 153
36 499
95 000

3,375
2,447
0,117
3,158
3,099
4,006
4,254
4,692
4,892

8,13
1,42
0,87
0,92
0,96
0,57
0,96
1,57
0,87

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Företag, i NOK, EUR, USD
Solor Bioenergi 171102
Marine Harvest ASA 2018-03-12
Norwegian Air Shuttle
Storebrand LIV 180529
AUSTEVOLL FRN 181015
DIGIPLEX FET AS
SOLOR BE BIO ENERGY
W Holdings AS
Nordea 5,50% FIX 190923 AT1
DNB 5,75 % FIX 200326 AT1
Danske 5,75% FIX 200406 AT1
SEB 5,75% FIX 200512 AT1
LOCK AS 2020-08-15
SHB 5,25% FIX 210228 AT1
DNB BANK 20230619

NO0010662356 2017-11-02
NO0010672827 2018-03-12
NO0010736549 2018-05-20
NO0010430713 2018-05-29
NO0010661465 2018-10-15
NO0010712870 2019-06-10
SE0005999687 2019-06-10
NO0010714033 2019-07-10
US65557DAM39 2019-09-23
XS1207306652 2020-03-26
XS1044578273 2020-04-06
XS1136391643 2020-05-13
NO0010715808 2020-08-15
XS1194054166 2021-02-18
NO0010682511 2023-06-19

73 900 000
8 000 000
6 000 000
8 000 000
7 000 000
3 000 000
6 000 000
4 000 000
6 000 000
2 200 000
1 300 000
1 000 000
3 400 000
10 000 000
3 000 000
5 000 000

4,658
3,116
5,271
3,485
3,818
3,607
4,569
4,930
7,500
8,301
6,410
7,540
5,306
6,963
1,700

74,000
100,000
98,800
98,730
100,250
96,000
73,500
88,125
93,840
91,330
97,645
93,640
98,500
93,000
97,895

146 213 992164 658 605,20
5 844 627
9 145 184,00
5 923 608
6 768 387,28
7 803 366
8 992 000,00
6 823 108
7 942 998,82
2 969 209
3 505 788,00
5 686 664
6 738 600,00
2 940 000
4 000 000,00
5 220 180
6 668 400,00
17 744 516 18 618 877,18
10 204 935 10 613 248,33
9 151 397
9 669 202,42
27 364 894 28 837 487,76
9 724 590 11 781 455,27
23 980 468 25 646 176,15
4 832 430
5 730 800,00

- 11,20
- 36,09
- 12,48
- 13,22
- 14,10
- 15,31
- 15,61
- 26,50
- 21,72
- 4,70
- 3,85
- 5,36
- 5,11
- 17,46
- 6,49
- 15,68

1 742 822
27 592
40 505
10 408
0
14 135
47 481
41 121
40 560
454 291
275 352
214 970
498 565
20 372
40 686
16 784

0,678
0,175
0,033
0,225
0,247
0,128
0,031
0,028
0,114
3,185
3,564
3,615
3,704
0,211
4,470
0,053

12,62
0,50
0,51
0,67
0,59
0,26
0,49
0,25
0,45
1,53
0,88
0,79
2,36
0,84
2,07
0,42

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Företag, SEK
VOLVFRN16
Klövern AB 170119
VOLVOFINANS 334 170124
NCC TREAS 116 170306
IJ 170313
BJ BJÖRN17
Hemfosa Fastigheter 2017-04-04
SHBCSTEN1
TELBSS FRN 20170515

XS0716704068
SE0004868453
SE0005033636
SE0005096146
SE0004518801
SE0004545192
SE0005933207
SE0004548659
XS0782395734

387 160 000
6 000 000
7 000 000
4 000 000
10 200 000
10 000 000
10 000 000
13 000 000
15 000 000
13 000 000

2,725
3,692
1,419
1,565
2,039
3,250
1,956
7,176
2,424

101,953
101,732
100,983
100,997
102,199
100,033
100,399
101,750
102,620

384 907 534388 426 079,16
6 117 180
6 000 000,00
7 121 240
7 028 000,17
4 039 300
4 000 000,00
10 301 694 10 286 584,00
10 219 900 10 290 602,00
10 003 300
9 950 000,00
13 051 870 12 997 860,00
15 262 500 15 015 000,00
13 340 600 13 253 070,00

- 0,91
1,95
1,33
0,98
0,15
- 0,69
0,54
0,42
1,65
0,66

2 218 300
37 696
27 998
5 676
37 690
44 178
55 070
39 555
149 500
12 254

0,563
0,022
0,144
0,153
0,017
0,036
0,083
0,097
0,114
0,211

33,23
0,53
0,61
0,35
0,89
0,88
0,86
1,13
1,32
1,15

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Handelsbanken
SEB

KLP

2016-12-08
2017-01-19
2017-01-24
2017-03-06
2017-03-13
2017-03-30
2017-04-04
2017-04-10
2017-05-15

Måndag 2016-03-07
Sida
1

Portföljsammandrag, räntebärande

KLP-Räntebärande
Per datum 2016-02-29
Benämning

ISIN-kod

Förfallodag

SAND 150B
Peab Finans FRN
Millicom 171030 nr 100
Millicom 5,25% nr 101
Husqvarna FRN 17-11-28
Islandsbankis 2017
Stendörren Fastigheter AB15/1
Billerud FRN 2018-03-27
Getinge AB 18-05-21
ICA FRN 2018-06-25
Nordlys AB
Cloetta AB 20180917
Real People
NP3 Fastigheter 181015
Kvalitena AB OBL 15/2018-10-29
SSAB 4,625% 190225
Balder 102 190312
Vacse AB 2019-06-03
Castellum 2019-06-07
Sagax 2019-06-18
Fastpartner 190923
Norcell (comhem)5,25% 19-11-04
TeliaSonera 2019-12-04
Global Scan FRN 191209
Nordea AT1 FRN SEK
ÅF FRN 2020-05-12
Stena FRN 201127
Trelleborg FRN 18.01.2021
DANBNK 4,75%20240605

SE0004444297
SE0005449352
SE0004809663
SE0004809655
SE0004926699
XS1003542849
SE0006600268
SE0005130655
SE0005217684
SE0005280500
SE0006027843
SE0005364437
SE0005392560
SE0007491253
SE0007666102
SE0005757515
SE0005797511
SE0005999802
SE0005795739
SE0006027041
SE0007576947
SE0006371381
XS1148750588
SE0007783949
XS1202091325
SE0007074620
NO0010752710
SE0006452009
XS0999631665

2017-08-24
2017-09-26
2017-10-30
2017-10-30
2017-11-28
2017-12-16
2018-02-18
2018-03-27
2018-05-21
2018-06-25
2018-09-12
2018-09-17
2018-09-19
2018-10-15
2018-10-29
2019-02-25
2019-03-12
2019-06-03
2019-06-07
2019-06-18
2019-09-23
2019-11-04
2019-12-04
2019-12-09
2020-03-12
2020-05-12
2020-11-27
2021-01-18
2024-06-05

Övr Banker(ej börsbolag)
SPB SYD FRN +125 160610
IKANO FRN
LF FRN 171009
SBAB FRN 171116
Resurs bank ab frn +200
SBAB FRN AT1 2020-03-16
Ikanobank 111 200415
LF Bank ECP 15/20200609
Sparbanken Öresund

SE0005223906
SE0004051217
SE0004867828
XS0854751186
SE0006965356
XS1202987985
SE0006994265
XS1243897987
SE0005497781

Strukturerade obligationer
SEBKRG 141
SHBKRG6I
KREHY3498
NDA 3551
SHBC Itraxx CE47L 180110
SWB1284 USAkap
HANDELSB ITRAX5 180110 KKO
SHBC CX28L

XS0672583399
SE0003960632
SE0004269074
SE0004392751
SE0005035409
SE0005100930
SE0004841658
SE0005397999

KLP

Innehav

Värderingsränta

Värderingskurs

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

1,521
1,984
3,181
2,194
1,886
3,616
5,000
2,184
1,419
1,264
5,750
2,720
5,859
4,605
6,500
6,296
1,139
0,988
0,945
2,800
3,500
4,022
0,103
8,077
2,689
0,782
2,986
0,799
3,766

101,500
100,849
102,250
104,741
102,181
102,750
99,500
103,275
99,926
102,552
100,750
103,701
51,000
101,500
100,000
95,571
98,238
100,608
99,123
97,209
98,028
104,100
98,034
99,500
89,050
98,372
97,693
97,680
106,863

2016-06-10
2016-07-18
2017-10-09
2017-11-16
2018-04-03
2020-03-16
2020-04-15
2020-06-09
2023-10-25

102 000 000
6 000 000
10 000 000
5 000 000
7 000 000
15 000 000
26 000 000
10 000 000
14 000 000
9 000 000

0,819
1,669
1,676
2,215
1,706
2,866
0,605
2,827
2,819

2016-09-20
2016-09-20
2016-12-20
2017-01-27
2018-03-10
2018-03-28
2018-10-10
2019-01-18

196 900 000
10 000 000
5 000 000
4 900 000
5 000 000
10 000 000
8 000 000
10 000 000
15 000 000

2,609
2,074
8,709
2,563
2,616
-8,773
7,476
4,997

6
10
10
5
12
9
10
9
15
20
3
11
7
6
5
8
15
10
20
8
4
15
13
5
21
11
10
5
15

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
960
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Marknadsvärde

6
10
10
5
12
9
9
9
14
20
3
11
3
6
5
7
14
10
19
7
3
15
12
4
18
10
9
4
16

090
084
225
237
261
247
950
294
988
510
989
407
570
090
000
645
735
060
824
776
921
615
744
975
700
820
769
884
029

000
900
000
050
720
500
000
750
900
400
700
110
000
000
000
680
700
800
500
720
120
000
355
000
500
920
250
000
375

Anskaffningsvärde
6
10
10
5
12
9
10
9
14
20
3
11
6
6
5
8
14
10
20
7
3
14
12
5
20
11
10
5
14

006
000
008
407
253
220
000
159
974
268
960
166
915
000
000
106
828
021
052
961
963
906
977
000
457
000
000
000
988

Ändring Upplupen ränta
i procent
1
35
26
84

Duration

Andel av
portföljen

268
822
509
705
629
800
611
944
730
347
583
501
026
538
653
111
491
151
100
133
444
563
236
988
918
062
659
661
500

0,236
0,072
0,169
1,613
0,247
0,044
0,106
0,075
0,228
0,069
0,083
0,047
0,053
0,128
0,100
2,850
0,033
0,008
0,019
0,136
0,064
3,391
0,011
0,025
0,033
0,203
0,244
0,136
6,846

0,53
0,87
0,88
0,45
1,06
0,80
0,86
0,80
1,29
1,77
0,34
0,98
0,31
0,53
0,43
0,66
1,27
0,87
1,71
0,67
0,34
1,35
1,10
0,43
1,61
0,93
0,84
0,42
1,38

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

000,00
000,00
896,00
700,00
840,00
500,00
000,00
760,00
718,25
940,00
000,00
060,00
026,33
000,00
000,00
560,33
730,11
220,00
454,44
137,00
000,00
700,00
430,53
000,00
840,00
000,00
000,00
000,00
450,00

1,40
0,85
2,16
- 3,16
0,06
0,29
- 0,50
1,47
0,09
1,19
0,75
2,16
- 48,37
1,50
0,00
- 5,69
- 0,63
0,39
- 1,14
- 2,32
- 1,06
4,75
- 1,80
- 0,50
- 8,59
- 1,63
- 2,31
- 2,32
6,94

100,179
100,527
102,083
101,345
101,020
94,026
97,699
91,376
101,425

99 552 240101 605 036,55
6 010 740
6 000 000,00
10 052 700 10 123 438,00
5 104 150
5 043 488,00
7 094 150
7 000 000,00
15 153 000 15 000 000,00
24 446 760 25 732 500,00
9 769 850 10 010 600,00
12 792 640 13 493 460,00
9 128 250
9 201 550,55

- 2,02
0,18
- 0,70
1,20
1,35
1,02
- 5,00
- 2,40
- 5,19
- 0,80

366 138
11 057
19 472
11 871
5 599
40 518
155 242
7 563
90 150
24 666

0,090
0,028
0,136
0,111
0,214
0,094
0,044
0,128
0,025
0,156

8,60
0,52
0,87
0,44
0,61
1,31
2,11
0,84
1,10
0,79

99,760
102,000
100,700
102,160
98,630
121,050
102,680
105,900

198 048 300199 397 370,00
9 976 000 10 000 000,00
5 100 000
5 000 000,00
4 934 300
4 909 800,00
5 108 000
5 000 000,00
9 863 000 10 111 210,00
9 684 000
8 000 000,00
10 268 000 10 186 360,00
15 885 000 15 015 000,00

- 0,68
- 0,24
2,00
0,50
2,16
- 2,45
21,05
0,80
5,79

654 549
51 455
126 979
84 163
22 222
36 333
0
103 833
123 854

2,933
0,056
0,551
0,056
0,904
0,114
2,068
0,114
2,687

17,10
0,86
0,44
0,43
0,44
0,85
0,84
0,89
1,37

67
73
34
4
46
38
61
82
34
49
4
37
24
44
26
26
251
3
91
123
4
1
4
522

Depå

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Handelsbanken
SEB
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Portföljsammandrag, räntebärande

KLP-Räntebärande
Per datum 2016-02-29
Benämning

ISIN-kod

Förfallodag

AIO FINVEX SUSTAINABLE INDEX
SHBC CE29L
SHBC CE39L
DanskeCatellaHedge 1542 200605
SWB Spec Energieff 200714
SWB Spec Vatten 200714
SWB Spec eur infrastruktur
EPForward rate 2021-04-15
AIO Miljö och Etik

SE0006091351
SE0006081857
SE0006081998
SE0007074984
SE0007184304
SE0007184312
SE0007980719
SE0006966040
SE0007870829

2019-07-11
2019-12-20
2020-01-10
2020-06-05
2020-07-14
2020-07-14
2021-02-12
2021-04-15
2021-12-30

VINSTANDELSLÅN
SV BOSTF 8

SE0002575779 2016-06-30

RÄNTEFONDER
Catella Hedgefond
EXCALIBUR
Handelsbanken Företagsob-Mega
Handelsbanken Tillväxtm oblig
SEB Credit Opportunity III HNW
Trude
Totalt

KLP

SE0001131335
SE0001097080
SE0005993136
LU0907934201
LU0739642618
SE0007551338

Innehav

Värderingsränta

Värderingskurs

000
000
000
000
000
000
000
000
000

-2,554
4,676
1,726
0,480
0,486
-0,205
-0,264
1,005
0,079

109,100
89,800
86,500
98,400
97,900
100,900
101,320
95,000
99,600

15 000 000
15 000 000

0,998

15
12
7
15
15
15
20
15
15

000
000
000
000
000
000
000
000
000

482 377
85 254
3 571
135 258
156 795
100 000
1 500
975 442 377

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Marknadsvärde

16
10
6
14
14
15
20
14
14

365
776
055
760
685
135
264
250
940

000
000
000
000
000
000
000
000
000

Anskaffningsvärde
15
12
7
15
15
15
20
15
15

750
000
000
750
150
000
000
225
300

Ändring Upplupen ränta
i procent

Duration

Andel av
portföljen

Depå

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

3,90
- 10,20
- 13,50
- 6,29
- 3,07
0,90
1,32
- 6,40
- 2,35

0
77 933
16 781
11 000
0
0
0
0
- 4

3,356
0,114
0,114
4,247
4,367
4,367
4,945
5,121
5,826

1,41
0,93
0,52
1,27
1,27
1,31
1,75
1,23
1,29

SEB
Handelsbanken
Handelsbanken
SEB
Swedbank
Swedbank
SEB
SEB
SEB

100,000

15 000 000 15 000 000,00
15 000 000 15 000 000,00

0,00
0,00

112 083
112 083

0,326
0,326

1,30
1,30

Svenska bostadsfonden

164,000
11763,640
110,540
94,660
103,070
9842,330

110 854 228108 064 073,75
13 981 656 14 500 000,00
42 008 536 38 127 516,00
14 951 372 14 436 557,75
14 842 169 16 000 000,00
10 307 000 10 000 000,00
14 763 495 15 000 000,00

2,58
- 3,57
10,18
3,57
- 7,24
3,07
- 1,58

0
0
0
0
0
0
0

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

9,57
1,21
3,63
1,29
1,28
0,89
1,27

Söderberg & Partners
Excalibur
Handelsbanken
Handelsbanken
SEB
Excalibur

1 158 206 779
1 181 725 369,98

- 1,99

6 454 816

100.00

Måndag 2016-03-07
Sida
3

Köp och försäljning av aktier och fonder

KLP-Räntebärande
Avser period: 2016-02-01 - 2016-02-29
Benämning

Valuta
SEK

KLP

Köpt, lokal valuta

Typ

Affärsdag

Sålt, lokal valuta

Likviddag

Antal

Kurs

Belopp

Courtage och Valuta
övrig kostnad

Valutakurs

Belopp
(SEK)

Vinst
(SEK)

Förlust
(SEK)

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Ansk.värde, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

Vinst, optioner

Förlust, optioner

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Utdelningar

KLP-Räntebärande
Avser period: 2016-02-01 - 2016-02-29
Aktie

Summa
Summa

KLP

Valuta

Avstämningsdag

Likviddag

Utdelning

Kupongskatt

Netto

0,00

0,00

0,00

Valutakurs

Utdelning, SEK

0,00
0,00
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Köp och försäljning av obligationer

KLP-Räntebärande
Avser period: 2016-02-01 - 2016-02-29
Benämning

Typ

SHB 5,25% FIX 210228 AT1
SSAB 4,625% 190225
SEB 5,75% FIX 200512 AT1
SWB Spec eur infrastruktur

Kupf
Kupf
Köp
Köp

Valuta

Nominelltbelopp

200 000
20 000 000

Kurs

Affärsdag

2016-02-28
2016-02-25
91,2000 2016-02-12
100,0000 2016-02-08

Likviddag

2016-02-28
2016-02-25
2016-02-16
2016-02-10

Belopp
lokal valuta

185 370,83
20 000 000,00

Varav ränta

2 970,83
0,00

Valuta

USD
SEK
USD
SEK

Valutakurs

8,4975
1,0000

Belopp, SEK

Anskaffningsbelopp SEK

Vinst/förlust

0,00
370 000,00

1 575 183,07
20 000 000,00

Köpt, lokal valuta

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Anskaffningsbelopp, SEK

Upplupen
ränta, köpt

Upplupen
ränta, sålt

Kupong, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

NOK
0,00
SEK
20 000 000,00
USD
182 400,00
Summa, SEK

0,00
0,00
0,00

0,00
20 000 000,00
1 549 938,53
21 549 938,53

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
2 970,83
25 244,54

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
370 000,00
0,00
370 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

KLP

Kupong
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Köp och försäljning av FRN-lån

KLP-Räntebärande
Avser period: 2016-02-01 - 2016-02-29
Benämning

Typ

Husqvarna FRN 17-11-28
Storebrand LIV 180529
Stena FRN 201127
SAND 150B

Affärsdag

Likviddag

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2016-02-28
2016-02-28
2016-02-27
2016-02-24

2016-02-29
2016-02-28
2016-02-29
2016-02-24

SEK
NOK
SEK
SEK

57
88
80
24

117,67
883,79
787,78
640,67

Getinge AB 18-05-21
Norwegian Air Shuttle
SBAB FRN 171116
LOCK AS 2020-08-15
TELBSS FRN 20170515

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2016-02-21
2016-02-20
2016-02-16
2016-02-15
2016-02-15

2016-02-22
2016-02-22
2016-02-16
2016-02-16
2016-02-15

SEK
NOK
SEK
NOK
SEK

56
141
41
173
82

420,00
034,46
090,78
057,11
054,19

SBAB FRN AT1 2020-03-16
LF Bank ECP 15/20200609
Nordax finans 160326
SBAB FRN AT1 2020-03-16
DANSKE BANK 160905

Köp
Köp
Sälj
Köp
Sälj

2016-02-15
2016-02-12
2016-02-12
2016-02-12
2016-02-12

2016-02-17
2016-02-16
2016-02-16
2016-02-16
2016-02-16

Nordea AT1 FRN SEK
COREM102
ÅF FRN 2020-05-12
SVEASKOG FRN 17-02-09
Nordlys AB

Köp
Sälj
Kupf
Kupf
Kupf

90,9600 2016-02-12
100,4200 2016-02-12
2016-02-12
2016-02-09
2016-02-09

2016-02-16
2016-02-16
2016-02-12
2016-02-09
2016-02-09

Nordlys AB
RIKSHM 115 Green bond
Solor Bioenergi 171102

Kupf
Kupf
Kupf

2016-02-09
2016-02-07
2016-02-02

2016-02-09
2016-02-07
2016-02-02

Valuta

Nominelltbelopp

2
6
5
4
10

000
000
000
000
000

000
000
000
000
000

6 000 000
7 000 000

Kurs

93,4500
91,4100
100,2000
93,4400
100,7800

Belopp
lokal valuta

1
5
5
3
10

878
517
033
757
107

931,00
171,00
750,00
424,00
779,00

5 486 523,00
7 058 436,00

Varav ränta

10
32
23
19
29

Valuta

Valutakurs

031,00
511,00
750,00
744,00
879,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

28 683,00
29 036,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000
1,0000

Belopp, SEK

1
5
5
3
10

878
517
033
757
107

Anskaffningsbelopp SEK

Vinst/förlust

931,00
171,00
750,00
424,00
779,00

5 000 000,00

10 000,00

10 111 000,00

- 33 100,00

5 486 523,00
7 058 436,00

6 960 000,00

SEK
SEK
NOK

22 123,44
16 649,44
664,20

69 400,00

2 165,16
8 313,86
148 779,33

Köpt, lokal valuta

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Anskaffningsbelopp, SEK

Upplupen
ränta, köpt

Upplupen
ränta, sålt

Kupong, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

NOK
0,00
SEK
16 549 080,00
USD
0,00
Summa, SEK

0,00
22 117 300,00
0,00

0,00
16 549 080,00
0,00
16 549 080,00

0,00
22 117 300,00
0,00
22 117 300,00

0,00
22 071 000,00
0,00
22 071 000,00

0,00
90 969,00
0,00
90 969,00

0,00
82 665,00
0,00
82 665,00

551 754,69
392 027,19
0,00
943 781,88

0,00
79 400,00
0,00
79 400,00

0,00
33 100,00
0,00
33 100,00

KLP

Kupong
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2016-03-09
Till kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden, Kalmar kommun
Bjursnäs bygdegårdsförening i akut behov av ökat driftsbidrag
Bjursnäs bygdegårdsförening ansökte om höjt driftsbidrag för verksamhetsåret 2016, men fick i
stället en sänkning av bidraget. Bygdegårdsföreningen ser ingen annan utväg än att överlämna
verksamheten till Kalmar kommun om inte bidraget utökas betydligt.
Huvudorsaken till den situation som har uppkommit är positiv: lokalen är mycket attraktiv och
uthyrs allt mer. Efterfrågan är större än vad vi kan erbjuda vissa perioder under året. Under 2015
uthyrdes lokalen 238 gånger. Utöver det användes lokalen till replokal för en musikgrupp och det
fanns en livlig bouleverksamhet i parken med mera. Under 2016 beräknas uthyrningarna öka med
minst 25 procent och överstiga 300 tillfällen. Det beror främst på att Kolbodagården, som varit en
välutnyttjad möteslokal i bygden, övergår till asylboende för ensamkommande flyktingbarn i
kommunal regi. Många regelbundna verksamheter där, såsom dans för barn, samt whiskey- och
vinklubb söker nu sin hemvist i bygdegården. Bjursnäs bygdegård är numera den enda likvärdiga
samlingslokalen i hela södra Kalmar kommun.
En ökad uthyrning ger naturligtvis ökade intäkter, men det ger också en betydande ökning av
driftskostnader främst värme-, vatten- och vaktmästerikostnader. Från 1 december 2015 har
föreningen anställt en ny vaktmästare, sedan den tidigare vaktmästaren (tillika ordföranden) har
fått avsäga sig uppdraget av hälsoskäl efter nästan femtio år. Det innebär en kostnadsökning på
omkring 120 000 kronor/år, för en verksamhet som inte generar något överskott, se balans- och
resultatrapport som bilaga. Till detta kommer att lokalen är i stort behov av renovering av främst
toaletter, kök, golv och väggytor under den närmaste treårsperioden. Nödvändiga vatten- och
värmeinvesteringar under de senaste åren har inte lämnat ekonomiskt utrymme för ett löpande
underhåll.
Bygdegårdsföreningen har höjt hyrorna från och med 2016, men att höja dem till en nivå som
tillsammans med det nuvarande driftsbidraget skulle täcka alla kostnader är orimligt. Då blir inte
Bjursnäs bygdegård en samlingslokal dit alla föreningar och privatpersoner kan känna sig
välkomna.
Styrelsen för Bjursnäs bygdegårdsförening begär att kommunen gör
a. en analys av behovet av en väl fungerande mötesplats (bygdegård) i södra Kalmar
kommun,
b. en analys av kostnaden om kommunen skulle driva och äga Bjursnäs bygdegård i
jämförelse med nuvarande drift.
Svar önskas senast april månads utgång.
Styrelsen för Bjursnäs bygdegårdsförening

