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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
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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

6

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

9

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

20

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

23

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-

30

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 %
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– 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-
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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
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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
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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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Bilaga 1

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
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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).

Bilaga 2

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.

Bilaga 3

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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3%

Bilaga 4

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
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Typ av olycksfall
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2

5
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8

9

10

1

4

15

2

24

11
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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
2,5
2
1,5
1
0,5
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Sjukdom

1

2

2

1

1

3a

3b
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Annat

13

1
2
3a
3b

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.
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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
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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.

Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Thomas Johansson
0480- 45 35 15, 070-36 06 224

2015-12-08

ON 2015/0125

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.
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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-
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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

6 (24)

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.

19 (24)

Årsrapport 2015 - Samhällsbyggnadsnämnden
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.
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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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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Yvonne Norman
50572

2016-02-09

SFN 2016/0067

Servicenämnden

Årsrapport 2015 inklusive måluppföljning
Förslag till beslut
Servicenämnden beslutar att godkänna årsrapporten 2015 inklusive måluppföljning och till kommunstyrelsen överlämna handlingen, som budgetunderlag
inför budget 2017 med särskilt fokus på de övergripande strategiska framtidsfrågorna och riskanalys för förvaltningen.
Bakgrund
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till årsrapport för 2015. Årsrapporten
ska vara behandlad senast på nämndens sammanträde i februari. Väsentliga
händelser och ändrade förutsättningar samt strategiska framtidsfrågor belyses
för de olika verksamheterna. Övergripande för förvaltningen finns också sammanfattning av strategiska framtidsfrågor och riskanalys. Årsrapporten utgör
budgetunderlag inför budget 2017.
Det ekonomiska resultatet redovisas och analyseras. Serviceförvaltningens
verksamheter redovisar en nettokostnad på 221,3 miljoner kronor som jämfört
med en nettobudgetram på 233 miljoner kronor innebär ett resultat på 11,7
miljoner kronor bättre än budget.
Årsrapporten sammanfattar också utfallet av de nämndsmål, aktiviteter och
uppdrag som förvaltningen arbetat med under året.

Yvonne Norman
ekonom

Benny Wennberg
förvaltningschef

Bilagor
Årsrapport 2015 Servicenämnden inklusive måluppföljning
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│
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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.
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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
Sida
14

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

Sida
23

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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Handläggare

Datum
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Socialnämndens
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2015
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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
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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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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.
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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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Färdigställandegrad

Kommentar
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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Färdigställandegrad

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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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.
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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.

7 (28)
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.
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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
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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
6

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
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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.
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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
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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
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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
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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.

11

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
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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

19

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
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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

13

Bilaga 1

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
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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

21

