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Nämndernas årsrapporter 2014 och
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar nämndernas årsrapporter 2014 och internbudgetar
2015.
Årsrapporterna och internbudgetarna ska utgöra en del av underlaget vid
framtagandet av förslag till Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk
planering 2017-2018.
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 verksam
hetsmässiga 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 2015 och ekonomisk planering för
2016-2017.
För att ytterligare förstärka det underlag som kommunstyrelsen har till sitt förfogande biläggs även nämndernas internbudgetar för år 2015. I dessa framgår
de detaljerade budgetramar och de mål som nämnderna antagit med
utgångspunkt i den av kommunfullmäktige beslutade Verksamhetsplan med
budget 2015 och ekonomisk planering för 2016-2017.

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

KS 2015/0314
Både nämndernas årsrapporter 2014 och internbudgetar 2015 ingår i det
samlade underlaget som ligger till grund för framtagandet av Verksamhetsplan
med budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018.

Jonas Agerhed
budgetchef
Bilagor:
Nämndernas årsrapporter och budgetar
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Nämndsmål 2015
Inom de områden där enheterna inte har fått tilldelat ett för enheten detaljerat
mål ska resultaten ligga kvar på sammanivå 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.

Ett växande attraktivt Kalmar
Uppdrag BoU – samverka med kommunstyrelsen och berörda nämnder
och bolag för att skapa förutsättningar för verksamhet, exempelvis förskola och grundskola, på brofästet i kombination med bostäder

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.
Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner.
Detaljerat mål BoU – Andelen elever i år 9 i Kalmar kommun som
uppnår kunskapskraven i alla ämnen ska öka med minst 2 procentenheter från 85 %

Förvaltningskontoret │ Barn- och ungdomsförvaltningen
Adress Box 951, 391 29 Kalmar │ Besök Skeppsbrogatan 55
Tel 0480-45 00 00 vx │katarina.a.sandberg@kalmar.se
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Beskrivning Kalmar kommuns förskolor, skolor och fritidshem arbetar med
systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på
undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt
utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Läsåret
2013/2014 uppnådde 85 % av eleverna i Kalmar kommun kunskapskraven i
alla ämnen.
Mätning SKL:s Öppna jämförelse - Grundskola
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 kvalitén på
undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt
utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Läsåret
2013/2014 var det faktiska genomsnittliga meritvärdet i Kalmar kommun för
elever i år 9, 213.
Mätning SKL:s Öppna jämförelse - Grundskola
Resurser Inom befintlig budget
Detaljerat mål BoU – Andelen elever i år 6 i Kalmar kommun som
uppnår kunskapskraven i alla ämnen ska öka med minst 2 procentenheter från 89 %
Beskrivning Kalmar kommuns förskolor, skolor och fritidshem arbetar med
systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på
undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt
utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Läsåret
2013/2014 har 89 % eleverna av i år 6 i Kalmar kommun uppnått målen i alla
ämnen.
Mätning Betygsstatistik
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 kvalitén på
undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt
utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Läsåret
2013/2014 var det faktiska genomsnittliga meritvärdet i Kalmar kommun för
elever i år 6, 203.
Mätning Betygsstatistik
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 85 %
Beskrivning Kalmar kommuns förskolor, skolor och fritidshem arbetar med
systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på
undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt
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utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. På ämnesprovet i
svenska i år 3 har 76 % av eleverna i Kalmar kommun uppnått kravnivån
2013/2014.
Mätning: SKL:s Öppna jämförelse - Grundskola
Resurser Inom befintlig budget
Uppdrag BoU – att tillsammans med Södermöre komundelsnämnd på
lämpligt sätt informera om villkor i arbetslivet och arbetsrättsfrågor till
de sista årskurserna i skolan. Sammarbete kan ske med Kalmarsundsgymnasieförbund.

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 Barn- och 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
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. Läsåret 2013/2014 var det genomsnittliga meritvärdet för flickor i år 9 i Kalmar kommun 220 och för pojkar 207. Läsåret 2013/2014 var det genomsnittliga meritvärdet för flickor i år 6
i Kalmar kommun 212 och för pojkar 195.
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
Mål – Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag
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Detaljerat mål BoU - Sjukfrånvaron ska minska till 5% på helår
Beskrivning Sjukfrånvaron i Barn- och ungdomsförvaltningen var fram till
september 2014 5,17 % Under 2013 var siffran på helår 5,18 %.
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.
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 kvalitén på verksamheten. I enkäten vårdnadshavarnas
syn på verksamheten 2014/2015 var 95 % var nöjda med den förskola som
deras barn gick på, 93 % var nöjda med den skola som deras barn gick på och
var 93 % var nöjda med det fritidshem som deras barn gick på.
Mätning Enkäten till vårdnadshavare
Resurser Inom befintlig budget
Detaljerat mål BoU - Minst 95 % av eleverna och barnen ska vara nöjda
med sin skola respektive fritidshem
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Beskrivning Kalmar kommuns skolor ska hålla en hög kvalitet. Eleverna ska
få information om skolans mål och sätt att arbeta för att kunna bedöma kvalitén på verksamheten. I enkäten elevernas syn på verksamheten 2014/2015 var
87 % av eleverna i nöjda med sin skola, och 93 % av barnen nöjda med sitt
fritidshem.
Mätning Enkäten till elever
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 2014/2015 upplevde
82 % av vårdnadshavarna i att de hade inflytande på verksamheten på den förskola som deras barn gick på och 59 % av vårdnadshavarna i 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 2014/2015 upplevde 89 % 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 2014/2015upplevde 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
Detaljerat mål BoU -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
Beskrivning
Mätning: Telefonstatistik
Detaljerat mål BoU - Budget i balans
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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 (kommer
troligen att kallas resultatutjämningsreserv sen) 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

Budget 2015

Ekonomisk planering 2016-2017
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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.
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 2015 uppgår till
864 mkr och investeringsbudgeten
är 5,2 mkr. Utgångspunkten för den
ekonomiska planeringen är budget
2014 med de ramändringar som sker

pga. demografiska förändringar. När
kommunfullmäktige tagit beslut om
ramar för 2015 kan förutsättningarna ändras och då får budgeten justeras efter detta. Barn- och ungdomsnämndens ram är anpassad till planerat barn- och elevantal, och är
balanserad. I Barn- och ungdomsnämndens verksamhet arbetar ca
1 272 årsarbetare.
Under 2015 kommer det att finnas
ca 5 077 elever från förskoleklass t o
m år 9 i den kommunala grundskolan inklusive c:a 20 individintegrerade särskoleelever. Antalet årsarbetare är oförändrat. I motsvarande
åldrar räknar friskolorna med att ta
emot ca 682 elever. I särskolan
kommer det att gå 50 elever från
Kalmar kommun i grundsärskola

DET

och träningssärskola. Det är en
ökning med 149 elever (2,6 %) jfr
budget 2014.
Den kommunala barnomsorgen
kommer att ha ca 2 806 platser i
förskola och 22 platser i pedagogisk
omsorg. Antalet årsarbetare ökar
med 11 (2,24 %). De enskilda förskolorna planerar för 280 barn.
Totalt ökar antalet barn i förskolan
med 21 (0,7 %).
I fritidshemmen kommer ca 2 391
barn att vara inskrivna. Antalet
årsarbetare ökar med 3 (3,2 %). De
enskilda fritidshemmen beräknar ha
173 barn i sin verksamhet. Totalt
sett ökar fritidshemmen med 103
platser (4,2 %).

ÄR

FETT KUL

ATT
LÄRA
SIG SAKER
MAN
INTE
VISSTE INNAN! /SABA
Idag på lektionen var det några
killar i klassen som pratade om vem
Abraham var, hur han hör ihop med
både judendom, kristendom och
Islam. Dessa tre killar är alla relativt
nyanlända till Sverige och håller
som bäst på att bygga upp sitt ordförråd och begreppsförståelse. För
att kunna illustrera hur allt hänger
ihop ritade jag upp Abrahams släktträd, med Isak och Ismael som små
streckgubbar. Jag förklarade med
bilder vad Kaba är, varför musli-

merna ber mot Mecka och hur Kaban hör ihop med Abraham. Min
förmåga att skapa konstverk i bilder
är starkt begränsad, men jag blev
ändå rätt stolt över mitt släktträd
som jag lyckades rita upp på tavlan
:) En av killarna, Saba, står länge
och tittar på bilden. Jag riktigt ser
hur det börjar glöda i hans ögon.
Jag ser, att när han tittar på bilden,
så förstår han plötsligt hur allt
hänger ihop. Jag kan se hur han
processar informationen och för-
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vandlar lösryckt fakta till förståelse.
Han gör kunskapen till sin egen.
Plötsligt utbrister han det som hans
ögon redan berättar för mig ”Det är
fett kul att lära sig saker man inte
visste innan”!
Källa: mittflippadeklassrum.wordpress.com

Budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017
Barn- och ungdomsnämndens fokusområden under perioden 2015 – 2017
Utbildningspolitiskt program
Kommunfullmäktige har antagit en
utbildningspolitisk vision för 2012 –
2015 som genomsyrar barn- och
ungdomsnämndens arbete.

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 2015 gör nämnden följande
satsningar:
– Forskning i samverkan med
Linnéuniversitetet
– Program för förbättring – lära av
goda exempel
– Barns språkutveckling
– Gemensam rättning av nationella
prov
– Lovskola – en framgångsrik väg
för ökad måluppfyllelse
– Utvecklingstjänster i förskola,
förskoleklass, skola och fritidshem
– Estetiska lärprocesser AteljénByteatern-Länsmuséet 700 tkr

Barn- och elevtalsförändringar
samt friskoleetableringar påverkar personal- och lokalresurser
Elevantalet i grundskolan inom barn- och
ungdomsnämndens område ökar fram till
2017 med ca 445 elever. Eleverna i
de yngre åren blir 317 fler medan
antalet elever i år 7-9 beräknas öka
med 128.
De senaste årens ökning av antalet
förskolebarn fortsätter. Under planeringsperioden kommer antalet
barn i förskolan att öka inom barnoch ungdomsnämndens område
med 131. Förskolan behöver fortsatt byggas ut för att för att uppnå
full behovstäckning. 15 avdelningar
behöver byggas ut för att uppnå
detta på kommunnivå. Fritidshemmen ökar med 148 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.
Vistelsetiden i förskolan ökar
Barnen i förskolan vistas allt längre
tider i verksamheten. År 2004 var
den genomsnittliga vistelsetiden 29
timmar per vecka. 2013 hade den

ökat till 32,6 timmar per vecka, (+
12 %). Ersättningssystemet från
kommunfullmäktige har inte hängt
med i denna utveckling i o m att vi
får ersättning per plats – inte per
timme. Om vi 2013 hade haft
samma schemasnitt som 2004 hade
förskolan kostat 215 mkr. 2013
kostar den stället 240 mkr pga. att
schemasnittet har ökat med drygt 12
%. Antalet barn i verksamheten har
ökat från 1 869 till 2 695 (+826) så
en del av schemasnittsökningen har
kompenserats för tillkommande
barn i o m att de platskostander
beräkningen utgår ifrån korrigeras i
varje årsrapport.
2014 ser schemasnittet ut att hamna
på 33,2 timmar, d.v.s. en ökning
med1,8 % jämfört med 2013. Trenden håller i sig och det blir allt svårare att få bemanningen att räcka till
under dagen.
Fr.o.m. bokslut 2013 begär barnoch ungdomsnämnden att även
schemasnittsförändringar under året
ska kompenseras - inte bara antalet
barn.
Ny regering – nya reformer
Den nya regeringen har föreslagit en
mängd nya reformer inom Barnoch ungdomsnämndens verksamhetsområde. Vi har ännu inte hunnit
överblicka allt men när regeringens
budget är beslutad kan vi bättre
bedöma hur vår verksamhet kommer att påverkas.

Effektiviseringar av verksamheten
För planeringsperioden finns inga
av kommunfullmäktige beslutade
besparingskrav, men barn- och
ungdomsnämnden fortsätter att
effektivisera verksamheten. I föregående budgetbeslut beslutades att
ge kommundirektören i uppdrag att
föreslå effektiviseringar på 20 mkr.

Budgetmål 2015

Kalmar kommun har en hög ambition gällande förskola, skola och
fritidshem, vi ska bli en av Sveriges
30 bästa skolkommuner senast
2015. För att ha en möjlighet att
uppnå det uppsatta målet i den
utbildningspolitiska visionen måste
fokus i utvecklingsarbetet ligga på

Dessa effektiviseringar är ännu inte
beslutade varför budgeten för barnoch ungdomsnämnden har tagit
med beräknade effektiviseringar på
7 mkr. Den uteblivna indexuppräkningen av övriga utgifter i ramtilldelningen fortsätter att pressa förvaltningarnas budgetar, vilket får till

följd att kostnaderna för lokaler och
material ökar och finansieras till
största del på bekostnad av personal. För barn- och ungdomsnämnden handlar det om ca 1 mkr årligen
vid en kostnadsökning på 1 %.

att utveckla undervisningen och
höja kvaliteten i verksamheten.
Barnen/eleverna ska få de bästa
förutsättningarna att uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas
så långt som möjligt inom ramen för
utbildningen. Kommunfullmäktige
har ännu inte fastställt de övergri-

pande målen för 2015. Därför beslutar inte heller barn- och ungdomsnämnden om de detaljerade
målen i detta sammanhang utan
ärendet tas upp för beslut i början
av 2015.
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Beskrivning av verkställandet av Barn- och ungdomsnämndens
beslut och budgetförutsättningar för 2015-2017
Central och lokal ledning och administration
Den centrala och lokala ledningen
och administrationen ses kontinuer-

ligt över. I samband med avgångar
prövas såväl organisationsföränd-

ringar som kostnadseffektiviseringar.

Prognos antal barn i förskola och fritidshem
Fler barn i förskola
Antalet förskolebarn fortsätter att
öka. Födelsetalen förväntas stiga
kommande år. 2013 föddes 722
barn och år 2018 räknar vi med att
det föds ca 790 barn. Denna ökning
gäller framför allt i Barn- och ungdomsnämndens
verksamhetsom-

råde. I Södermöre kommundel ser
antalet barn ut att minska något.
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 2014-2017 Barn- och ungdomsnämnden (antal placerade prognos oktober 2014)
2014

2015

2016

2017

Diff. 14-17

Förskoleverksamhet

3 091

3 135

3 156

3 322

131

Fritidshem

2 564

2 609

2 684

2 712

148

Tabell 2 Barn- och Elevförändringar 2014-2017 Södermöre kommundel (antal placerade prognos oktober 2014)
2014

2015

2016

2017

Diff. 14-17

Förskoleverksamhet

435

425

414

409

– 26

Fritidshem

340

354

360

371

31

Barnomsorg på obekväm arbetstid – kvällar, nätter och helger
Föräldrarnas behov av barnomsorg
på obekväm arbetstid har ökat.
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 2014 gav
detta ett tillskott på ca 500 tkr.

Regeringen har föreslagit en ökning
av detta bidrag. Detta är dock fortfarande på en låg nivå jämfört med
verksamhetens verkliga kostnader.

ion aviserat att detta maxtak ska
indexregleras från 1 juli 2015. Det
skulle då innebära högre avgiftsintäkter för kommunen. Samtidigt
sänks statsbidraget för maxtaxa i

motsvarande omfattning. Går förslaget igenom måste nya beslut om
barnomsorgstaxa tas av kommunfullmäktige under våren 2015.

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 2014 – 2018.
Beräkningen bygger på nuvarande
genomsnittlig gruppstorlek, 16,9
barn/avdelning.

Förändrat ”tak” i maxtaxan
Den sammanlagda inkomst som ger
högsta avgift för föräldrar med barn
i förskola eller fritidshem (42 000
kr) har varit oförändrad i många år.
Regeringen har i sin budgetproposit-

Förskoleutbyggnad 2014- 2018
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
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Tabell 3 Behov av nya förskoleavdelningar (prognos oktober 2014)
Budget

Prognos

2014

2014

3 047

3 091

Diff. mot budget

Prognos

Prognos
44

2014

2015

2016

2017

2018

3 091

3 135

3 156

3 222

3 297

Ökning antal barn jfr budget 2014
Ackumulerat

44

88

109

175

250

Per år

44

44

22

65

75

Utbyggnadsbehov förskoleavdelningar a' 16,9 barn
Ackumulerat

3

5

6

10

15

Per år

3

3

1

4

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

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.

Elevprognos inom grundskolan
De närmaste åren sker en kraftig
ökning av antalet elever i grundskolan. Under perioden ökar det totala
antalet elever med ca 445 i Barnoch ungdom samt ytterligare ca 38 i
Södermöre kommundel. På 10 års

sikt ökar antalet elever i grundskolan
med ca 1 200 i hela kommunen,
d.v.s. en ökning med 20 %. Detta
kommer att ställa nya krav på lokaler, personal, kost, administration
m.m. Till detta kommer de stora

satsningar som regeringen föreslagit
i budgetpropositionen. 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 2014-2017 barn- och ungdomsnämnden (antal boende i området prognos oktober 2014)
2014

2015

2016

2017

Diff. 14-17

609

630

655

627

18

År 1-3

1 742

1 792

1 864

1 919

177

År 4-6

1 675

1 723

1 757

1 797

122

År 7-9 (10)

1 635

1 685

1 721

1 763

128

Totalt

5 661

5 830

5 997

6 106

445

Förskoleklass

Tabell 5 Elevförändringar 2014-2017 Södermöre Kommundelsnämnd (antal boende i området prognos oktober 2014)
2014

2015

2016

2017

Diff. 14-17

98

98

101

99

1

År 1-3

268

286

297

299

31

År 4-6

260

252

256

271

11

År 7-9 (10)

276

280

279

271

–5

Totalt

902

916

933

940

38

Förskoleklass

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
och Rockneby har byggts ut. I
Lindsdal pågår utbyggnad just nu.
Från Ht 2014 går också högstadieelever från Åbyskolan i Lindsdal.
Detta avlastar i sin tur Funkabosko-

lan som då kan ta emot ett ökande
elevantal.
Förtätat bostadsbyggande i centrala
Kalmar gör att grundskolan behöver
byggas ut här. Vasaskolan och Lindöskolan kommer sannolikt att bli
för små i framtiden. Ett problem i
sammanhanget är att det är svårt att
hitta nya platser för skola för de
yngre eleverna eftersom detta också
ställer krav på en acceptabel ute-

6

miljö.
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.

Pedagogisk omsorg

Verksamheten planeras ha samma
antal barn 2015 som 2014. 22 platser finns fördelade på tre enheter
fördelat på Förskolan Rockneby,

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 453 plat-

Bakgrundsfaktorn används
till:

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 både grundskola och
särskola.
Det är i dag för tidigt att säga om
regeringens förslag om satsningar på
skolans arbetsmiljö kommer att
påverka kommunens kostnader här.

Förskolan Björkenäs och Vasa skolområde. Föräldrarnas efterfrågan på
platser styr behovet av pedagogisk
omsorg och rektorerna försöker att i

möjligaste mån tillgodose föräldrarnas önskemål.

ser i budget 2015. Det är 32 fler
platser fler än 2014 och ökningen
sker på förskolan i och med att två
nya enheter startats under ht 2014.
Pedagogisk omsorg bedrivs i ett
trefamiljssystem (Blåklockan) och
en ny fristående förskola i Rockneby
(förskolan Lyckan) har startats.

682 elever 2015, d.v.s. 115 elever
fler än budgeterat 2014.

De fristående skolorna beräknar ha

Rocknebyskolan: Extra resurser till de
tidigare årskurserna. Resurscentrum
för extra stöd till elever med behov
samt skapandet av en trygg skola.

stöd. Personliga elevdatorer. Elevhälsapersonal. Högre personaltäthet.
Förskolan Björkenäs: Personal i verksamheten.

Förskolan Rockneby: Används direkt i
verksamheten för att balansera
personalkostnaderna.

Förskolan Ögonstenen: Balansering
mot budget för 15-timmarsbarn
samt tillfälliga nedgångar i schemasnittet. Tolk- och introduktionskostnader. Barn i behov av särskilt
stöd. Kostnader för flerspråkigt
material. Förstärkning i administrationen.

Åsbyskolan: SVA undervisning till
nyanlända barn.
Lindsdalsskolorna: Special- och Resurslärare till barn i behov av särskilt
stöd.
Förskolan Lindeberga-Sjöängen: Hålla
en acceptabel grundbemanning.
Kompetensutveckling för pedagoger
i betydelse av måluppfyllelse och
specialuppdrag.
Förskolan Pulpeten Smedjan: Personalkostnader. Stärkt personaltäthet där
behovet finns, specialpedagog för
förebyggande arbete.
Kalmarsundsskolan: Förberedelseklass.
Svenska som andra språk. Specialpedagoger och Speciallärare. Särskilt

Djurängsskolan: Lärartjänst till elev i
behov av särskilt stöd. Specialpedagogtjänst. Förstärkning av fritidspedagogtjänsterna för elever i behov
av särskilt stöd.
Förskolan Trollet: Förstärkning av
personaltäthet. Extra pedagogtjänst
för handledning av det pedagogiska
arbetet i arbetslagen.
Funkaboskolan: Lokalhyra. 6 tjänster
till kommunens asperger-enhet. Till
elever i behov av extra stöd. 3 tjänster svenska som andra språk. Modersmålsstöd. Tolkkostnader. Speci-
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I budget 2015 finns det ett 40-tal
elever som både kommunala skolar
och friskolor räknar med att ha i sin
verksamhet. Den/de skolor som har
gjort en felaktig bedömning av sitt
elevantal kommer att få problem
om de inte upptäcker det i god tid.

allärare till elever som har svårigheter att nå målen. Fritidspedagoger.
Lindöskolan: Tidiga insatser vid skolstart. Satsning på medarbetarskapet.
Budget i balans.
Förskolan Lindö: En del av hela verksamheten, något riktad som extra
resurser till barn i behov av mer
stöd. Heltidstjänst i förskolan till
avdelning med många barn i behov
av extra stöd.
Vasa skolområde:
grundbemanning.

En

acceptabel

Falkenbergsskolan: Personal till barn i
behov av särskilt stöd (medicinskt
och pedagogiskt).
Förskolan Vallmon: särskilt stöd till
barn med stora omsorgsbehov,
totalt 2,75 tjänst.
Rinkabyholmsskolan: Elevhälsa och
elevstödjande insatser.
Förskolan Rinkabyholm: Pedagogisk
personal till grupper med barn i

behov av särskilt stöd. Till att hålla
en bra personaltäthet för barnen.

serna. Svenska som andra språk.
Studiehandledning på modersmålet.

Barkestorpsskolan: Skolhälsa/kurator,
studiehandledning och uppstart av
elever i förberedelseklass.

Förskolan Smedby: Hjälper till att hålla
en något ökad personaltäthet på
avdelningar med större behov. Utbildning och nödvändigt material.

Dörbyskolan: Speciallärare för varje
årskurs. Små klasser i de lägre årkur-

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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Trekantenskolan: Grundbemanning
och speciallärartjänst. Extra stödinsatser till elever där behov finns.
Läromedel, alternativa arbetsverktygverktyg, kompetensutveckling.
Esplanadskolan: Kurator och del av
fritidispedagogtjänst.

Investeringarna beräknas uppgå till
5,2 mkr 2015 samt 5,5 mkr respektive 5,2 mkr för 2016 och 2017.

Ekonomiska sammanställningar, planerade verksamhetsmått och
nyckeltal
Antal platser i olika verksamheter budget 2014-2015
Tabell 6 Antal platser i olika verksamheter 201-2015
Budget 2014

Budget 2015

Förändring

Förskola kommunal

2 785

2 806

1%

Förskola fristående

281,5

281,5

0%

Pedagogisk omsorg

21,5

21,5

0%

Total förskola

3 088

3 109

1%

Fritidshem kommunal

2 310

2 366,5

2%

Fritidshem fristående

139,5

173

19 %

Fritidshem särskola

11,5

24,5

53 %

Total fritidshem

2 461

2 564

4%

Förskoleklass kommunal

583,5

569

–3%

Förskoleklass fristående

25,5

50,5

50 %

Förskoleklass särskola

1

3

67 %

Total förskoleklass

610

622,5

2%

Grundskola kommunal

4 470

4 509

1%

Grundskola enskild

541

631

14 %

Total grundskola

5 011

5 140

3%

Särskola

39

46,5

16 %

Totalt alla verksamheter

11 209

11 482

2%

Jämfört med budget 2014 ökar antal
barn och elever med 2 %.
Ca 12 % av eleverna beräknas gå i
fristående skolor, och de fristående

förskolorna kommer att ta hand om
ca 9 % av barnen.
De senaste åren har andelen elever i
de fristående skolorna ökat med ca
1 procentenhet varje år. Inom för-
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skolan är trenden tvärtom, de
kommunala förskolorna har ökat sin
andel något varje år de senaste fem
åren.

Planerad platskostnad 2015
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, mat och
fortbildning till personalen.
Grundbelopp med särskild beräkningsbakgrund omfattar bakgrundsfaktorn enligt enheternas SALSAvärden samt speciallösningar som

t.ex. OB-omsorg, Öppna förskolor/familjecentraler, och sjukhusskolan. Fr.o.m. hösten 2013 ingår
även skolskjutskostnader här.
Tilläggsbelopp avser modersmålsstöd och modersmålsundervisning
samt tilldelning för barn i behov av
extraordinärt stöd.
Gemensamma resurser och kostnaden för central ledning och administration behålls centralt. Plats-

kostnaden är beräknad i 2014 års
löneläge.
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.

Tabell 7 planerade platskostnader 2015
Förskola

Ped. omsorg Fritidshem

Förskoleklass

År 1-3

År 4-6

År 7-9

Timmar/vecka

32,9

30,7

Grundbelopp

87 192

84 663

28 561

38 107

48 516

43 508

48 525

särskild beräkningsbakgrund

10 986

10 986

6 008

12 807

12 807

12 807

12 807

Tilläggsbelopp

1 435

1 435

2 498

5 026

5 026

5 026

5 026

– 10 473

– 12 662

– 7 881

3 392

3 392

3 392

3 392

89 140

84 422

29 186

59 332

69 741

64 733

69 750

Central ledning administration

3 271

3 271

3 271

3 271

3 271

3 271

3 271

Lokal ledning administration

7 295

7 295

4 863

2 432

2 432

2 432

4 863

Kostnad totalt per plats

99 706

94 988

37 320

65 035

75 444

70 436

77 884

Kost
Kostnad totalt per plats inkl. kost
2015
Kostnad totalt per plats inkl. kost
2014

11 909

3 404

4 861

4 861

5 161

5 186

111 615

94 988

40 724

69 896

80 305

75 597

83 070

106 233

95 509

37 715

68 224

74 514

73 137

80 177

Procentuell förändring 2014-2015

5%

-1 %

8%

2%

8%

3%

4%

Grundbelopp med

Gemensamma
resurser*

*I anslaget för gemensamma resurser ingår föräldraavgifter för barnomsorg och statsbidrag – därför en minuspost.
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Driftbudget 2015
Tabell 8 driftbudget 2014-2017
Driftkostnader netto

2014

2015

2015

(tkr)

2016

2017

Jfr ram

förändr

förändr

jfr 2015

jfr 2015

jfr 2016

1 184

10 393

6 945

Tillägg
Kostnader

Intäkter

Budget

Personal

Kapital

Övriga

Central ledning och administration

42 470

13 583

307

46 687

– 351

60 226

Lokal ledning och administration

60 204

48 292

119

11 322

– 405

59 328

– 12
104

420 650

– 2 726

19 075

– 28
707

274 707

2 132

1 722

5 412

–
14162

30 049

1 350

2 250

840

– 58
455

864 035

4 666

14 365

13 197

Grundskola

421 973

266 637

4 860

166 697

18 419

16 559

35

5 207

Stb

Netto
Övriga

– 5 440

Beslutade ramändringar
Elevförändringar
Elevförändr utom ram
Särskola
Förskola

272 022

228 352

2 202

93 046

29 589

43742

5

464

844 678

617 165

7 528

323 423

– 20
186

Beslutade ramändringar
Barnförändringar
Barnförändr utom ram
Fritidshem
Beslutade ramändringar
Barnförändringar
Barnförälder utom ram
Summa drift

2015 ser det ut att bli 92 fler barn
och elever i verksamheten än planerat vilket kräver ett resurstillskott på
4 666 tkr. För 2016 ökar antalet

– 25
626

barn och elever med 263 vilket
motsvarar 14 365 tkr jämfört med
den nya prognosen för 2015. 2017
finns det ytterligare 203 fler barn

och elever till en kostnad av 13 197
tkr.

Investeringsbudget
Tabell 9 investeringsbudget 2014-2017
Nettoinvesteringar

2014

(tkr)

Budget

2015
Utgifter

2016
Inkomster

2017

Netto

Central ledning och adm.

200

200

200

200

200

Grundskola

4 826

4 000

4 000

3 400

4 000

Förskola

2 967

1 000

1 000

1 900

1 000

Summa investeringar

7 993

5 200

5 200

5 500

5 200
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Förslag till beslut:
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
-

att fastställa förslag till driftbudget för 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 och överlämna budgeten
till kommunfullmäktige för kännedom,

-

att av kommunfullmäktige i samband med årsrapporten för 2014 begära en ramutökning för ökade hyreskostnader med anledning av ny-, om- eller tillbyggnader av lokaler,

-

att av kommunfullmäktige i samband med årsrapport för 2014 begära att komplettera den demografiska regleringen i förskolan med en reglering av ersättning för faktisk vistelsetid.

Kalmar den 29 oktober 2014
Mats Linde
Förvaltningschef

Kristina Olson
Förvaltningskamrer
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Bilaga 1

Antal årsarbetare budget 2011-2015
2011

2012

2013

2014

2015

Diff
2015-2014

GRUNDSKOLA
Pedagogisk personal

466

472

471

480

480

0

kurator, tal- och hörselped, psykolog)

24

25

26

27

29

2

Övrig personal (elevass, vaktmästare, bibliotekarie)

21

24

25

29

26

-3

KOSTENHETEN

87

89

0

0

0

0

30

16

16

16

20

4

6

6

5

6

7

1

3

2

3

1

-2

8

8

7

9

8

-1

Pedagogisk personal

455

486

Övrig personal (barnskötare, dagbarnvårdare, personlig ass)

115

109

All personal FÖRSKOLA

502

504

515

11

All personal FRITIDSHEM

95

93

96

3

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

98,0

0

1 298

1 327

1 240

1258

1273
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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
1 % 2015 jämfört med 2014.
Inom grundskolan planeras för
samma antal tjänster som budget
2014, även om elevantalet förväntas
öka i de kommunala skolorna med
ca 1 %.
Inom förskola och fritidshem ökar
antalet årsarbetare med 2 % respek-

tive 3 % jämfört med budget 2014.
Inom båda verksamheterna är planerat antal barn fler än jämfört med
budget 2014( +1% respektive + 4
%).
Särskolan ökar i omfattningen med
8 elever, och personalplaneringen
ligger ca 2 tjänster över budget
2014.
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Det nya systemet för personalbudget ger ej möjlighet att ta ut statistik
på så kallade befattningskoder,
vilket medför att uppdelning på
pedagogisk personal och övrig personal i förskola ej är möjlig.
Kostenheten tillhör fr.o.m. 1/7
2012 servicenämnden.

Bilaga 2

Ingående resultatutjämningsfonder 2014
Ingående
RUF

Förändring

boksluts-

Regl. invest

Utgående
RUF

RUF i %

2013

under året

kompensation

fr. 2011****

2013

av budget

– 664

0

664

0

0

– 0,4 %

ROCKNEBYSKOLAN

321

– 119

– 27

175

1,2 %

FÖRSKOLAN ROCKNEBY*

321

– 119

– 190

12

0,1 %

Enhet
ÅBYSKOLAN**

LINDSDALSSKOLORNA

– 398

2 019

214

1 836

3,0 %

FÖRSKOLAN LINDSDAL PS

729

– 170

– 149

411

2,0 %

FÖRSKOLAN LINDSDAL LS

1 264

– 309

–1

954

5,2 %

KALMARSUNDSSKOLAN

1 415

– 1 052

– 907

– 544

– 0,8 %

FÖRSKOLAN BJÖRKENÄS**

– 126

0

0

0

0,1 %

FÖRSKOLAN ÖGONSTEN

1 309

– 400

– 78

831

3,5 %

DJURÄNGSSKOLAN

611

127

– 48

690

2,7 %

FÖRSKOLAN TROLLET**

175

0

0

0

– 0,1 %

VÄSTRA FUNKABOSKOLAN

126

– 175

418

47

355

819

3,4 %

ÖSTRA FUNKABOSKOLAN

– 188

– 498

0

– 686

– 2,3 %

LINDÖSKOLAN

2 504

223

– 366

2 361

6,0 %

VASA SKOLOMRÅDE

– 520

– 3 081

0

– 3 601

– 4,0 %

0

659

0

659

3,3 %

– 896

– 763

27

– 1 632

– 5,3 %

VASA SÄRSKOLAN
FALKENBERGSSKOLAN
FÖRSKOLAN VALLMON*

0

243

113

356

2,8 %

RINKABYHOLMSSKOLAN

1 523

– 260

– 580

684

4,6 %

FÖRSKOLAN RINKABYHOLM

1 523

296

– 580

1 239

3,8 %

BARKESTORPSSKOLAN

– 597

402

0

– 195

– 1,0 %

85

772

0

857

3,3 %

DÖRBYSKOLAN
FÖRSKOLAN SMEDBY*

622

– 98

– 486

39

0,1 %

TREKANTENSKOLAN***

1 519

– 144

172

– 194

1 354

4,6 %

10 951

– 2 224

787

– 2 894

6 619

Summa enheter
Modersmål skola

510

– 20

490

8%

Modersmål förskola

87

5

92

8%

Förvaltningskontoret

0

0

0

597

– 15

582

3 045

2 498

– 787

– 1 897

2 858

14 593

259

0

– 4 792

10 059

Summa övrig verksamhet
Central RUF

TOTALT BoU

* nya enheter, organisatoriskt fr. 1/7 2013, ekonomiskt fr. 1/1 2014
**Har fått sitt minusresultat kompenserade samt sina RUFar nollade p.g.a. nytillträdd rektor/förskolechef under året.
*** Trekantensskolans resultat belastades med en hyreskostnad som skulle gått centralt. Kompenseras.
**** över/underskott från investeringsbudgeten togs felaktigt med i RUFen 2011.
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2,90 %

Bilaga 3

Jämförelse nyckeltal mellan enheterna budget 2015
Enheternas platskostnader och personaltäthet för grundskola, förskoleklass, förskola och fritidshem
Enhet

Total
budget tkr

Personaltäthet, barn/elever per årsarbetare

Kostnad per plats tkr
Grundskola

Förskoleklass

Förskola

Grund-

Förskole-

För-

Fritids-

skola

klass

skola

hem

ÅBYSKOLAN

25 269

72,9

30,4

ROCKNEBYSKOLAN

14 677

70,5

LINDSDALSSKOLORNA

63 248

61,9

FSK PULPETEN-SMEDJAN

19 995

93,2

6,0

FSK LINDERBERGA-SJÖÄNGEN

19 516

92,4

6,1

FSK ROCKNEBY

15 744

97,4

5,2

KALMARSUNDSSKOLAN

66 183

FSK BJÖRKENÄS

25 887

106,0

5,0

FSK ÖGONSTENEN

26 535

111,3

4,9

DJURÄNGSSKOLAN

25 069

FSK TROLLET

27 985

FUNKABOSKOLAN

53 470

71,5

24,0

LINDÖSKOLAN

19 328

66,1

28,9

FÖRSKOLAN LINDÖ

20 366

VASA SKOLOMRÅDE

90 488

71,8

19,8

FALKENBERGSSKOLAN

30 581

65,4

30,6

FSK VALLMON

13 288

RINKABYHOLMSSKOLAN

26 758

FSK RINKABYHOLM

24 324

BARKESTORPSSKOLAN

18 248

77,7

DÖRBYSKOLAN

25 835

74,5

FSK SMEDBY

28 590

TREKANTENSKOLAN

29 674

62,8

SÄRSKOLAN I KALMAR

20 879

342,6

76,8

95,4

Fritidshem

17,3

11,3

15,9

20,1

19,2

12,7

22,9

24,4

22,2

20,8

11,9

21,4

22,7

25,3

78,5

24,2

20,5

81,3

20,3

10,5

9,3

18,4

21,0

100,2
22,4

11,5

21,0

16,6

11,3

15,9

22,8

22,2

6,5

23,8

21,5
28,6
5,9

12,2

10,2

20,6

14,5

12,9

17,0

104,8
64,7

27,4

5,3

94,6
100,3

5,5

5,4

37,9
32,3

5,4
23,8

11,5

20,2

98,5

18,7
5,4

10,9
26,0

20,0

10,0

18,1

99,3
24,5

106,1

23,3
5,8

20,2

12,6

84,8

2,5

18,2

5,3

21,6
3,4

GENOMSNITT (exkl. särskolan)

70,4

24,9

98,6

19,0

11,3

19,2

5,5

25,4

Budget 2014

67,0

25,3

90,8

17,5

11,1

18,5

5,7

26,3

Differens mellan åren

5,1 %

– 1,6 %

8,6 %

8,5 %

1,5 %

3,9 %

-3,2% – 3,5 %

Budget 2013
63,0
91,2
18,3
11,1
5,6
Följande är Inte medräknade i både platskostnad och personaltäthet: modersmålsundervisning och modersmålsstöd, OB-omsorg, Ateljén, öppen förskola
och pedagogisk omsorg. I personaltätheten är studie- och yrkesvägledare och skolbibliotekarier borttagna.

På totalen har platskostnaderna ökat
för alla verksamheter förutom i
förskoleklass där det finns en svag
minskning jämfört med budget
2014. Personaltätheten är förbättrad
i förskola och fritidshem men väntas
bli
försämrad
i
skolan.

Planerade platskostnader och personaltäthet varierar mellan enheterna. Resursfördelningssystemet ska
fördela efter behov för att ge barnen
och eleverna lika förutsättningar till
lärande. Skillnaderna beror främst
på enheternas bakgrundsfaktorer då
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en relativt stor del av budgeten
fördelas efter olika socioekonomiska
faktorer. Andra skillnaderna kan
vara hur välutnyttjade lokalerna är,
behovet av extraordinärt stödinsatser på enheten samt vistelsetider i
förskolan.

23,8

Femårsöversikt Nyckeltal barn- och ungdomsnämnden
Nyckeltal för Barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde
Hela verksamheten

2010

2011

2012

2013

2014

Resultat Driftsbudget inkl. avstämn. barn/elevpeng, mkr

15,5

5,9

-7,9

0,3

4,8

Resultatutjämningsfond, mkr***

14,6

27,6

14,6

10,1

14,8

0,1

1,8

0,4

-1,1

-1,0

77 300

80 300

85 000

85 200

-

Grundskola inkl förskoleklass
Resultat Driftbudget, mkr
Platskostnad, kr
Antal elever i Kalmar kommun*

5 408

5 400

5 370

5 469

5 614

Andel elever i kommunal skola

92,0%

92,0%

91,0%

90,0%

89,4%

Andel behöriga till gymnasiet

92,2%

92,2%

86,9%

89,0%

88,9%

Genomsnittligt meritvärde

206,2

206,7

201,3

202,9

206,9

Personaltäthet förskoleklass

16,8

14

15,4

17,8

17,8

Personaltäthet grundskola

11,2

11,3

11,1

11,0

11,4

5,2

-1,1

-0,3

-6,2

-1,3

112 900

120 100

129 400

134 200

-

Antal barn i Kalmar kommun*

2 711

2 848

2 912

2 984

3 075

Andel barn i kommunal förskola

90,2%

90,0%

92,0%

92,0%

92,0%

5,3

5,2

5,3

5,2

5,3

17,3

16,9

16,8

16,7

16,7

2,6

4,3

-2,1

2,2

1,2

32 500

30 600

34 000

34 900

-

Förskola
Resultat Driftbudget, mkr
Platskostnad, kr

Personaltäthet (barn/helårsarbetare)
Genomsnittlig gruppstorlek
Fritidshem
Resultat Driftbudget, mkr
Platskostnad, kr
Antal barn i Kalmar kommun*

2 133

2 244

2 304

2 404

2 536

Andel barn i kommunalt fritidshem

95,2%

94,0%

94,0%

94,0%

94,0%

13,7

14,4

15,5

15,3

24,6

23,9

23,7

25,1

24,6

-0,5

0,2

0

0,1

1,0

348 200

391 400

377 100

367 800

-

Inskrivna barn per anställd
Personaltäthet (barn/helårsarbetare)
Särskola
Resultat Driftbudget, mkr
Platskostnad, kr
Antal elever**

53

53

51

44

45

Personaltäthet

2,5

2,6

2,6

3,3

-

* 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 2014 och en glimt av framtiden
Barn- och ungdomsförvaltningen
summerar år 2014. Ett år som har
varit ett framgångsrikt år. Det ska
ses i perspektivet att 2013 också var
ett framgångsrikt år. Ändå lyckades
förvaltningen flytta fram positionerna.
Vision 2012-2015 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 allra bästa skolkommuner
- Alla elever ska vara behöriga i
samtliga ämnen och alla elever
ska vara behöriga till gymnasieskolan
Visionen ställer stora krav på verksamheten, stora krav på personal,
stora krav på rektorer och förskolechefer. Det är många åtgärder och
många beslut som fattas för att
kunna ytterligare sträcka oss mot
visionens målsättning. Några av
dem som varit i fokus under 2014
är:
- Omfattande och fokuserad
kompetensutveckling.
Under
året har all personal fortsatt
kompetensutvecklats inom områden som, pedagogisk dokumentation, matematik, läsning,
språkutvecklande arbetssätt och
formativbedömning/bedömningspraktik. För
att ytterligare förstärka fokus i
kompetensutvecklingen har en
förvaltningsövergripande
kompetensutvecklingsplan
utarbetats och beslutats. En
mycket lyckad kompetensutvecklingsinsats var #SKOLPRATKALMAR.
- Etablering av Esplanadskolan,
vilket är en kraftsamling av
kommunens resurser för barn
i behov av särskilt stöd. En resursskola där 15-20 barn kan få
ett mycket fokuserat och kraftfullt stöd, för att fortsätta utvecklas så långt som möjligt mot
målen. Målsättningen är att
samtliga elever på Esplanadskolan ska återgå till sina hemskolor
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med stöd och verktyg så att full
måluppfyllelse uppnås.
- Mottagningsenheten har etablerats. Mottagningsenheten är
en ny organisation för att möta
nyanlända barn och elever, för
att snabbare få ut dem i ordinarie klass på hemskolan. Enligt
forskning så är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för
lyckad integrering och god
språkutveckling
att
snabbt
komma ut till sin klass. Med
mottagningsenheten har vi nått
tider på 2 månader från mottagning till hemskola, vilket är
mycket bra.
- Fortsatt utbyggnad av karriärvägar för lärare. Under året har ett
60-tal förstelärare utnämnts och
en fortsatt rekrytering av utvecklingslärare har genomförts.
- På skolorna har ett stort arbete
lagts ned på att öka andelen lektioner genomförd med behöriga
lärare i såväl ämne som årskurs. Det här arbetet har pågått
sedan legitimationsreformen för
några år sedan och beräknas
vara helt genomförd under nästa
år. Då ska förvaltningen ha behöriga lärare i samtliga genomförda lektioner.
Det är många andra åtgärder som
har genomförts och uppräkningen
av dem kunde bli lång. Jag nöjer
med ovanstående tre och konstaterar att alla steg är viktiga, men
ovanstående är nödvändiga för att
lyckas öka måluppfyllelsen hos
eleverna.

Vi närmar oss målet

I inledningen nämndes att utvecklingen har även under 2014 varit
positiv. Verksamheten mäts på
många olika sätt, varav några centrala är:
- Elevernas måluppfyllelse har
ökat
- Behörigheten till gymnasiet har
legat stilla på 89 %
- Meritvärdet i årskurs 9 har ökat
till 206,9
- Budgeten hålls
- Kalmar kommun har en av Sveriges mest nöjda högstadieelever
för tredje året i rad

Dess förbättringar bidrar till att
Kalmar kommun bibehåller plats 20
i Lärarförbundets ranking bästa
skolkommun.

Mål och resultat

Åtta av nämndens 20 mål i plan och
budget har uppnåtts och trenden är
positiv för ytterligare åtta mål. Av de
två uppdragen är ett helt genomfört.
Under året har elevernas resultat
vad gäller genomsnittligt meritvärde
ökat, behörighet till gymnasiet legat
stilla och full måluppfyllelse i alla
ämnen minskat något. Dessa tre
områden är något som vi under året
har arbetat med genom olika projekt, bland annat formativ bedömning. Kalmar når även i år goda
resultat i SKL:s undersökning och
84 % 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 +4,8 mkr.
Enheternas resultat är varierande,
men på totalen ses att det är förskolverksamheten som har haft
högre personalkostnader än planerat
då man har behövt mer personal
p.g.a. fler barn och längre vistelsetider. Fritidshemmen har gett överskott och skolan inkl. särskolan
totala kostnader blev ungefär som
planerat. 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.
Granskning av ekonomiadministrativa rutiner har genomförts enligt
den antagna interna kontrollplanen.
Rutiner som har kontrollerats är
hantering av handkassa och kontanter, moms, kontokort, attesträtt,
leverantörs- och kundfakturor,
inventarieförteckning m.m. Avvikelser som har noterats handlar om
rutinerna för leverantörsfakturor
samt för inventarieförteckningar.
Avvikelser har följts upp efter det
att den interna revisionen har utförts. Åtgärder för avvikelserna

omfattar att ett pågående arbete
med kontokontroll sker, av central
ekonomiansvarig, i enheternas ekonomihantering. Återkoppling sker
till den enhet där avvikelse upptäcks.

utgifter i ramtilldelningen fortsätter
att pressa förvaltningens budget.
För barn- och ungdomsnämnden
handlar det om ca 2 mkr årligen vid
en kostnadsökning på 1 %.
Riskanalys

Under 2014 fanns 3 075 barn inom
barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde och 433 barn inom
Södermöre. En förskoleavdelning
omfattar i genomsnitt 16,7 barn.
Personaltätheten är 5,3 barn per
personal.
Andelen äldre barn på fritidshemmen fortsätter att öka, 29 % av 1012 åringarna fanns i verksamheten
år 2014 jämfört med 6 % år 2001.
Totalt var 2 536 barn inskrivna i
fritidshemmen inom barn- och
ungdomsnämnden och 341 barn
inom Södermöre. Personaltätheten
har förbättrats något jämfört med
året innan.
Elevantalet var under året 5 614,
varav 597 gick i fristående skola.
Södermöre hade under året 874
elever. Elevantalet har börjat öka.
Mellan 2002 och 2012 minskade
elevantalet med drygt 1 200 dvs. 18
%. Personaltätheten har de senaste
åren legat runt 11-11,4 elever per
lärare.

Framtiden
Elevantalet i grundskolan inom
barn- och ungdomsnämndens område ökar fram till 2018 med ca 417
elever. Ökningen av antalet förskolebarn fortsätter med 136 barn. 14
nya avdelningar kommer att behövas under perioden.
Kommunfullmäktige har beslutat
om besparingar i verksamheten
under planeringsperioden. För 2015
har barn- och ungdomsnämndens
sparbeting uppgått till 8,4 mkr. För
2016 och 2017 uppgår sparbetinget
till ytterligare 8,7 respektive 9 mkr.
Utöver detta fortsätter barn- och
ungdomsnämnden att årligen effektivisera verksamheten. Den uteblivna indexuppräkningen av övriga

-Ökade vistelsetider i förskolan
urholkar personaltätheten
-Periodens besparingskrav riskerar uteblivet statsbidrag till personalförstärkningar
-Svårare att rekrytera personal

Vistelsetiden i förskolan ökar

Föräldrarna behov av längre vistelsetider i förskolan ökar kontinuerligt. År 2004 var den genomsnittliga
vistelsetiden 29 timmar per vecka.
2014 hade den ökat med 15 % till
33,3 timmar per vecka. Ersättningssystemet från kommunfullmäktige
har inte hängt med i utvecklingen i
och med att barn- och ungdomsnämnden får ersättning per
plats – inte per vistelsetimme. Om
vi 2014 hade haft samma schemasnitt som 2004 hade förskolan
kostat 226 mkr. 2014 kostar den
stället 245 mkr pga. att schemasnittet har ökat med 15 %. 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 schema-snittsförändringar
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 2014
begär barn- och ungdomsnämnden
4,9 mkr.

ungdomsnämndens verksamhetsområde som bl.a. syftar till att minska barngruppernas storlek/öka
personaltätheten. Efter vårpropositionen i april kan vi bättre bedöma
hur vår verksamhet kommer att påverkas. Vi vet dock att statsbidrag
till personalförstärkningar historiskt
sett alltid har varit villkorade.
Kommunerna kan inte dra ner på
personal och samtidigt räkna med
att erhålla statsbidrag till personalförstärkningar. Det har alltid funnits
ett utgångsläge som kommunerna
bedömts 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 kan
inte långa vikariat besättas inom
förskolan med förskollärare i mer än
drygt hälften av fallen. Ett ökat
behov av personal även inom
grundskola och fritidshem pga.
pensioneringar, nya statsbidrag m.m.
kan bli svårt att tillfredsställa utan
extra stimulansåtgärder.

Ny regering – nya reformer

Den nya regeringen har föreslagit en
mängd nya reformer inom barn-och
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A. Det här är barn- och ungdomsnämnden
18 % har barnantalet i

11,4 elever per lärare

11 % av eleverna gick i

förskolan ökat sedan 2009

i grundskolan

fristående skola

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 (FP)

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, grundskola och särskola) inom sina geografiska områden.

Organisation 2014
Nämndernas organisationer förändras över tid för att kunna erbjuda
hög kvalitet utifrån de ekonomiska
förutsättningar som antalet barn och
elever i verksamheterna genererar.
Fr.o.m. 1 januari 2014 finns en
samlad resursskola vid namn Espla-

Bild A.2.1 Barn- och ungdomsnämndens organisation förskola, skola och fritidshem
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tare. Nämnden sammanträder vanligtvis en gång per månad.

Leila ben Larbi (V)

nadskolan som även omfattar mottagningsenheten för nyanlända barn
och elever. Fr.o.m. 1 juli 2014 är
Förskolan Lindö en självständig
enhet och Västra och Östra Funkaboskolan är sammanslagna till en
enhet, Funkaboskolan.

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).

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-
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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 november 2011
beslutat om en utbildningspolitisk
vision samt ett utbildningspolitiskt
program; två dokument som pekar
ut politikens vilje- och ambitionsin-

riktning 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
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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.

A.5 Antal barn i förskola
Kvälls-, natt- och helgomsorgen har
omfattat ca 83 barn, vilket är unge-

fär samma omfattning som föregående år. Inom den pedagogiska

omsorgen minskar fortfarande antalet efterfrågade platser för varje år.

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

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2014

Förskola kommunal

2 336

2 448

2 585

2 652

2 725

2 785

2 804

19

Förskola fristående

207

219

226

234

234

282

249

-33

Pedagogisk omsorg

60

45

37

26

25

22

22

0

2 603

2 711

2 848

2 912

2 984

3 088

3 075

-13

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

Diff.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2014

Förskola kommunal

334

355

386

404

405

407

386

-21

Förskola fristående

19

18

27

30

26

17

27

10

Pedagogisk omsorg

34

35

34

26

26

25

20

-5

387

408

447

460

457

449

433

-16

Totalt Förskola

Vistelsetiderna inom den kommunala förskolan och pedagogisk omsorg har ökat under perioden. Barnen i barn- och ungdomsnämndens
förskolor är i verksamheten 33,3
timmar/vecka och Södermöres barn
har ett schemasnitt på 30,7 timmar/vecka. Under perioden har

vistelsetiderna ökat i genomsnitt ca
en halvtimme per år i båda nämnderna.

De fristående förskolorna har under
perioden haft högre vistelsetider än
de kommunala, men skillnaden ses
minska för varje år.

Den pedagogiska omsorgen har
vistelsetider på 33,6 respektive 32,7
timmar/vecka och barn.

Tabell/Diagram A.5.3 vistelsetider förskola
tim/v

Barn- och ungdomsnämnden

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
25,0

Pedagogisk
omsorg
Fristående
Förskola
Kommunal
Förskola

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Södermöre kommundelsnämnd

37,0
36,0
35,0
34,0
33,0
32,0
31,0
30,0
29,0
28,0
27,0
26,0
25,0

Fristående
Förskola

Kommunal
Förskola
Pedagogisk
omsorg
2009

2010

2011

2012

2013

2014
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Tabell/Diagram A.5.4 Andel inskrivna barn i förskole- och fritidshemsverksamhet i Kalmar kommun
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1-5 år

6-9 år

Kommunal förskola/fritidshem

10-12 år

Pedagogisk omsorg

Nedanstående tabell visar andelen
placeringar per åldersgrupp under
innevarande
verksamhetsår
(2014/2015).
Andelen ettåringar, 68 %, betyder i
praktiken i stort sett alla. Detta
avser barn födda 2013 och barn

Fristående förskola/fritidshem

som successivt fyllde ett under
2014. Många barn har dubbla placeringar. Framför allt gäller detta barn
som dels har en ordinarie förskoleplats och dessutom plats i OBomsorgen. Ytterligare en aspekt är
att 55 % av förskolebarnen är i

Diagrammet visar den totala andelen
av samtliga barn i olika åldersgrupper som är inskrivna i förskola och
fritidshem i Kalmar kommun. Under
2014 hade nästan alla barn en plats i
någon form av förskoleverksamhet
(90 %). Andelen barn i pedagogisk
omsorg är nu mycket låg. (total 28
barn i oktobermätningen). Bland
yngre elever har en mycket hög
andel (92 %) plats på fritids. Andelen äldre fritidsbarn ökar från 26 %
till 29 %.
åldersgruppen 1-3 år, vilket ställer
särskilda krav på barngruppernas
storlek och personaltätheten. Det är
ungefär samma antal barn från
grannkommunerna som tidigare.
2014 fanns 20 barn inskrivna från
andra kommuner.

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

1 år
68 %

Den genomsnittliga gruppstorleken
i den kommunala förskolan är densamma som året innan. Under 2014
ökade antalet barn i förskolan men
samtidigt öppnade flera nya avdelningar. Antalet förskoleavdelningar
har ökat markant sedan 2007 vilket
är ett resultat av de senaste årens
utbyggnad
av
förskoleplatser.
Denna utbyggnad kommer också att

2 år
99%

3 år
103 %

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
103 %

5 år
103 %

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 i Kalmar kommun
- 15 barn

16-17 barn

18-20 barn

21-25 barn

26- barn

Summa
avdelningar

Antal barn per
avdelning

2007

76

29

24

13

6

148

15,8

2008

67

31

29

16

8

151

16,1

2009

57

35

24

26

8

150

17,0

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

År

10

A.6 Antal barn i fritidshem
Fritidshemsverksamheten kom att
nyttjas av totalt 75 fler barn än

budgeterat under 2014. Ökningen
finns i den kommunala verksamhet-

en. Omsorgen under kvällar, nätter
och helger kom att ha 62 barn.

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.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2014

1 937

2 032

2 119

2 158

2 250

2 309

2 361

52

77

91

113

132

140

140

155

15

7

9

12

14

14

12

13

1

9

12,5

13

11

6

7

7

2 021

2 133

2 244

2 304

2 404

2 536

75

2 461

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

Andelen äldre fritidshemsbarn, 1012 år, har ökat något. 29 % av dessa
barn har nu en fritidshemsplats. I
dag har nästan alla barn i de första

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Budget

Utfall

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2014

276

278

282

293

326

318

334

Diff.
16

2

3

9

7

7

3

7

4

278

281

291

300

333

321

341
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skolåren fritidshemsplats. Även i
denna åldersgrupp ökar andelen
som har dubbla placeringar eftersom de också har plats i OB-

omsorg. Nedanstående tabell visar
andelen barn per åldersgrupp på
fritidshemmen under innevarande
verksamhetsår (2014/2015).

Tabell A.6.3 Placering per ålder i Kalmar kommun
Ålder
Andel barn

6 år

7 år

8 år

9 år

10 år

11 år

12 år

98 %

94 %

92 %

82%

48 %

19 %

4%
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A.7 Antal elever i förskoleklass och grundskola
Fr.o.m. 2013 har elevantalet börjat
öka igen från att ha minskat mellan
perioden 2002 och 2012. Under
2002 var elevantalet 6 633 elever.
Därefter minskade antalet med

drygt 1 200 elever fram till år 2012
dvs. 18 %.
2014 omfattade 147 elever fler än
2013 inom barn- och ungdomsnämnden. I Södermöre nådde det
totala antalet elever sin topp under

2005 med 968 elever. Därefter har
antalet minskat med 145 elever fram
till år 2012. 2014 hade Södermöre
40 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

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2014

Förskoleklass, kommunal

496

516

517

519

566

585

570

-15

Förskoleklass, fristående

16

26

35

28

31

25

41

16

512

542

552

547

597

610

611

1

4 620

4 472

4 393

4 374

4 378

4 470

4 451

-19

343

394

455

459

499

541

556

15

4 963

4 866

4 848

4 833

4 877

5 011

5007

-4

44

53

53

41

38

39

41

2

5

5,5

5

3,5

5,5

4

4

5 519

5 461

5 453

5 421

5 512

5 660

5 659

-1

Diff.

Totalt Förskoleklass
Grundskola, kommunal
Grundskola fristående
Totalt Grundskola
Särskola inkl förskoleklass
Särskola, interkommunala elever
Totalt Skola exkl. interkom. Elever i särskolan

Diff.

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

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Budget

Utfall

2009
84

2010
81

2011
81

2012
83

2013
91

2014
96

2014
98

2

Grundskola, kommunal

777

767

777

740

743

798

776

-22

Totalt Skola

861

848

858

823

834

894

874

-20

Förskoleklass, kommunal

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

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

2009
22

2010
21

2011
18,5

2012
15,5

2013
15

2014
15

Södermöre kommundelsnämnd

5

4

0,5

0,2

0

0

Fristående skolor

3

3

3,5

0,3

1

3

Barn- och ungdomsnämnden

Totalt
Andel individintegrerade av inskrivna i särskolan

12

30

28

22,5

16

16

18

38 %

32 %

28 %

24 %

27%

29%

A.8 Personaltäthet och antal årsarbetare
Personaltätheten i Kalmar kommuns förskolor har försämrats
jämfört med föregående år. Inom
perioden 2009-2014 har den pendlat
mellan 5,2 och 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 ett en
kraftig nedgång i personaltätheten.
Fritidshemmens personaltäthet har
förbättrats jämfört med 2013 men är

fortfarande sämre än riket. 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
aningen sämre jämfört med 2013.
Elevantal har ökat men antalet lärare
har inte gjort det, 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 elev-assistenter utan endast pedagogisk personal. Denna
grupp har minskat och antalet ele-

vassistenter 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 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 2014, därför används
2013.

Tabell A.8.1 Personaltäthet förskola (barn, elever/årsarbetare)
Kalmar kommun
2011
2012

2013

2014

Riket
2013

5,3

5,2

5,3

5,4

5,3

4,8

i.u

5,2

4,8

4,6

5,1

5,6

4,9

5,2

5,3

5,2

i.u

5,3

Kalmar kommun
2011
2012

2013

2014

Riket
2013

23,7

25,1

24,7

20,9

16,6

12,6

23,3

i.u

25,0

23,6

23,2

25,0

i.u

21,3

Kalmar kommun
2011
2012

2013

2014

Riket
2013

2009

2010

Förskola, kommunal

5,3

5,3

5,2

Förskola, fristående

5,3

5,1

5,3

Pedagogisk omsorg

5,4

4,9

Totalt förskola

5,3

5,3

2009

2010

Fritidshem, kommunalt

25,1

24,6

23,9

Fritidshem, fristående

19,8

20,2

Totalt Fritidshem

24,9

24,4

2009

2010

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

15,3

12,8

Fritidshem, fristående

11,3

8,8

16,3

i.u

13,3

Totalt Fritidshem

13,7

14,2

15,5

i.u

12,9

Kalmar kommun
2011
2012

2013

2014

Riket
2013

Tabell A.8.4 Personaltäthet förskoleklass och grundskola (barn, elever/årsarbetare)
2009

2010

Förskoleklass

17,8

16,8

14,0

15,4

17,8

17,8

16,4

Grundskola

11,4

11,2

11,3

11,1

11,1

11,4

12,1

1,8

2,5

2,6

2,6

3,3

i.u

3,2

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
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Förskola kommunal

482

501

534

551

563

568

Pedagogisk omsorg

15

15

13

10

9

5

Totalt Förskola

497

516

547

561

572

573

Fritidshem

95

98

103

109

110

114

Förskoleklass

33

35

39

40

39

37

460

453

451

455

468

464

26

23

21

15

14

i.u

1111

1 125

1 161

1 180

1 203

-

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 2014 fördelades
totalt ca 98 mkr, 12 % 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 2013/2014
Utländsk bakgrund
Skola

elever

Pojkar %

Föräldrarnas högsta utbildning

födda
utomlands
%

födda i
Sverige %

folk-/
Grundskola
%

Gymnasieskola %

Eftergym-

SALSA

nasial utb %

-värde

Barkestorpsskolan

220

50

25

9

12

44

43

1,82

Kalmarsundsskolan

737

52

23

17

12

35

49

1,75

86

53

6

3

5

44

51

1,31

Dörbyskolan

302

48

11

12

9

38

53

1,28

Vasa skolområde särsk

40,0

77

13

15

6

34

57

1,22

86

37

3

2

5

55

41

1,13

358

50

8

12

5

34

60

0,94

Västra Funkaboskolan

289

50

9

17

4

27

67

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

Vasa skolområde

518

51

8

5

3

27

70

0,76

Djurängsskolan

163

51

4

10

3

39

58

0,75

Trekantenskolan

223

50

2

3

3

42

54

0,73

Tvärskogsskolan

39

59

0

5

3

41

56

0,73

Lindöskolan

231

48

5

4

3

19

76

0,69

Rocknebyskolan

180

59

4

1

2

41

57

0,67

Lindsdalsskolorna

877

50

4

2

1

35

62

0,62

Falkenbergsskolan

431

53

3

3

1

28

71

0,53

Rinkabyholmsskolan

321

52

4

3

1

20

77

0,50

Åbyskolan

162

50

1

0

0

27

72

0,40

Nya Oxhagsskolan

130

51

45

23

37

30

29

3,80

Waldorfskolan

75

55

13

8

2

20

73

0,86

Södra skolan

286

50

4

5

0

21

77

0,50

61

47

1

5

0

14

86

0,37

51

9

8

5

31

62

Halltorpsskolan

Pårydsskolan
Östra Funkaboskolan

Montessori/Regnbågen
Samtliga

6 470

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.
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B. Uppföljning och analys av budgetmål 2014
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.

Attraktiva Kalmar
Kalmar deltar i Statistiska
Centralbyråns Medborgarundersökning. Indexet för
hur invånarna upplever hur
det är att bo och leva i
kommunen ska ligga i den
övre tredjedelen av de deltagande kommunerna.

Kalmar deltar i Statistiska
Centralbyråns Medborgarundersökning. Indexet för
hur invånarna upplever hur
det är att bo och leva i
kommunen ska ligga i den
övre tredjedelen av de deltagande kommunerna.

Kalmar deltar i Statistiska
Centralbyråns Medborgarundersökning. Indexet för
hur invånarna upplever hur
det är att bo och leva i
kommunen ska ligga i den
övre tredjedelen av de deltagande kommunerna

Kalmar deltar i Statistiska
Centralbyråns Medborgarundersökning. Indexet för
hur invånarna upplever hur
det är att bo och leva i
kommunen ska ligga i den
övre tredjedelen av de deltagande kommunerna.
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Detaljerat mål: BoU- Plats i förskola ska kunna erbjudas inom önskat
område.
Det är en ständigt pågående översyn för att försäkra att det finns platser.
Just nu uppnår vi målet.

Målet är uppnått.

Detaljerat mål: Barnomsorg på obekväm arbetstid ska kunna erbjudas
Under året har ännu en avdelning i centrala Kalmar öppnat. Just nu når
vi målet, men vi ser en något ökad efterfrågan.

Målet är uppnått.

Detaljerat mål: Minst 97 % av vårdnadshavarna ska vara nöjda med den
förskola som deras barn går på

95 % av vårdnadshavarna är nöjda med den förskola som deras barn går
på.
Målet är delvis uppnått.

Detaljerat mål: Minst 95 % av vårdnadshavarna ska vara nöjda med den
skola som deras barn går på
93 % av föräldrarna är nöjda med den skola som deras barn går på.
Målet är delvis uppnått.

Kalmar deltar i Statistiska
Centralbyråns Medborgarundersökning. Indexet för
hur invånarna upplever hur
det är att bo och leva i
kommunen ska ligga i den
övre tredjedelen av de deltagande kommunerna.

Detaljerat mål: Minst 95 % av vårdnadshavarna ska vara nöjda med det
fritidshem som deras barn går på

Kalmar deltar i Statistiska
Centralbyråns Medborgarundersökning. Indexet för
hur invånarna upplever hur
det är att bo och leva i
kommunen ska ligga i den
övre tredjedelen av de deltagande kommunerna.

Detaljerat mål Minst 90 % av eleverna ska vara nöjda med sin skola

Kalmar deltar i Statistiska
Centralbyråns Medborgarundersökning. Indexet för
hur invånarna upplever hur
det är att bo och leva i
kommunen ska ligga i den
övre tredjedelen av de deltagande kommunerna.

93 % av föräldrarna är nöjda med det fritidshem som deras barn går på.
Målet är delvis uppnått.

87 % av eleverna upplever att de är nöjda med sin skola.
Målet är delvis uppnått.

Detaljerat mål: Minst 90 % av barnen ska vara nöjda med sitt fritidshem
93 % av barnen är nöjda med sitt fritidshem och vi når därmed målet.

Målet är uppnått.

Socialt hållbar kommun
Kalmar kommun ska förbättra sina resultat i
bemötande och tillgänglighet
i undersökningen Kommunens kvalitet i
korthet.

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
95 % av förvaltningskontorets telefonsamtal är besvarade. Målet är uppnått.

Målet är uppnått.
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Kalmar kommuns verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad.

Detaljerat mål: I Kalmar kommun ska skillnaden mellan flickors och
pojkars genomsnittliga meritvärde minska
Skillnaden är i år något mindre än föregående år. GMV pojkar är 202
(192) och flickor 212 (212). Det minskade gapet har inte berott på en
sänkning av flickornas värde
Målet är 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
I resultaten i Nationella proven i åk 3 kan vi se att det finns skillnaderna
mellan pojkars och flickors resultat i svenska och matematik vilket skulle
tyda på att eleverna inte har möjlighet att lära sig på olika sätt. Vilket
också är något som förskolan och fritidshemmet kan bidra till att möjliggöra för barnen.
Målet är delvisuppnått.

Kalmar kommuns verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad.

Detaljerat mål: En plan för utbildning av samtlig personal inom FN:s
barnkonvention tas fram och genomförandet påbörjas.

Plan för utbildning för all personal i förskolor, skolor och fritidshem är
framtagen. Se ytterligare information i kap. D.1.1
Målet är delvisuppnått.

Kalmar kommun ska ständigt förbättra sina
resultat i SKL:s undersökning Öppna
jämförelser.

Mål: Detaljerat mål BoU - Minst 85 % av elever i år 9 i Kalmar kommun
uppnår kunskapskraven i alla ämnen.
Läsåret 2013/14 uppnådde 81 % av eleverna kunskapskraven i alla ämnen. Se ytterligare information i kap. D.1.2

Målet är uppnått.
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Kalmar kommun ska ständigt förbättra sina
resultat i SKL:s undersökning Öppna
jämförelser.

Detaljerat mål: Kalmar kommuns elevers genomsnittliga meritvärde i år
9 ska öka till minst 208.
Läsåret 2013/14 är det genomsnittliga meritvärdet 207 poäng för 16
ämnen. Detta innebär en ökning jämfört med tidigare år. Se ytterligare
information i kap. D.1.2
Målet är delvis uppnått.

Kalmar kommun ska ständigt förbättra sina
resultat i SKL:s undersökning Öppna
jämförelser.

Detaljerat mål Minst 88 % av elever i år 6 i Kalmar kommun uppnår
kunskapskraven i alla ämnen
Läsåret 1013/14 har 89 % av eleverna i åk 6 uppnått behörighet i alla
ämnen. Se ytterligare information i kap. D.1.2
Målet är uppnått.

Kalmar kommun ska ständigt förbättra sina resultat i
SKL:s undersökning Öppna
jämförelser.

Detaljerat mål: Kalmar kommuns elevers genomsnittliga meritvärde i år
6 ska öka till minst 210
Läsåret 2013/14 har eleverna i åk 6 sänkt sitt meritvärde från 205 till 189
poäng. Se ytterligare information i kap. D.1.2
Målet är inte uppnått.

Kalmar kommun ska ständigt förbättra sina resultat i
SKL:s undersökning Öppna
jämförelser.

Detaljerat mål: Minst 85 % av elever i år 3 i Kalmar kommun uppnår
kunskapskraven på nationella proven
För läsåret 2013/14 har eleverna i åk 3 sänkt andelen som är godkända i
både matematik och svenska från 80 % till 77 %. Se ytterligare information i kap. D.1.2
Målet är inte uppnått.

Kalmar kommun ska bli en
av Sveriges bästa skolkommuner.

Detaljerat mål: Kalmar Kommun ska senast 2015 i SKL:s Öppna jämförelse rankas bland de 30 bästa skolkommunerna
I det sammanvägda kunskapsresultatet (indikator A.11) i SKL:s ranking
2014 kom Kalmar kommun på plats 95 (122 år 2013)
Målet är delvis uppnått.

Kalmar kommun deltar i
Statistiska Centralbyråns
Medborgarundersökning
och indexet för hur invånarna ser på möjligheterna till
inflytande på kommunens
verksamheter och beslut ska
ligga i den övre tredjedelen
av de deltagande kommunerna.

Detaljerat mål: Minst 85 % av vårdnadshavarna i Kalmar kommuns
upplever att de har inflytande på verksamheten (förskola och fritidshem)
82 % av föräldrarna upplevde att de hade inflytande på förskolan.
Målet är delvisuppnått.
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Kalmar kommun deltar i
Statistiska Centralbyråns
Medborgarundersökning
och indexet för hur invånarna ser på möjligheterna till
inflytande på kommunens
verksamheter och beslut ska
ligga i den övre tredjedelen
av de deltagande kommunerna

Kalmar kommun deltar i
Statistiska Centralbyråns
Medborgarundersökning
och indexet för hur invånarna ser på möjligheterna till
inflytande på kommunens
verksamheter och beslut ska
ligga i den övre tredjedelen
av de deltagande kommunerna

Detaljerat mål: Minst 92 % av eleverna i Kalmar kommuns skolor upplever att de har möjlighet att påverka hur de lär sig saker
89 % av eleverna upplever att de kan påverka hur de lär sig saker.
Målet är delvisuppnått.

Detaljerat mål: Minst 90 % av barnen i Kalmar kommuns fritidshem
upplever att de kan påverka vad de gör på fritidshemmet
85 % av barnen upplever att de kan påverka vad de gör på fritidshemmet.
Målet är delvis uppnått.

Ekonomiskt hållbar kommun
I Kalmar ska den offentliga
ekonomin även i fortsättningen vara välskött. Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning där
verksamheten är finansierad
och varje skattekrona används effektivt. Givetvis ska
medborgarna vara nöjda
med den service kommunen
erbjuder. Kommunala förvaltningar och bolag ska ta
vara på möjligheterna till
kompetensutveckling
och
finansiellt stöd som ges via
olika EU-program och andra
externa finansieringskällor
och
samverkansprogram.
Ordning och reda i kommunens ekonomi är den helt
avgörande faktorn för hur vi
ska lyckas med att fortsätta
utveckla Kalmar.
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Mål: Budget i balans
Bokslutet visar ett resultat på +4,8 mkr för nämnden som helhet. Prognosen i september visade på +2,3 mkr så det stämde relativt bra med
hur det blev i bokslutet. Förvaltningskontoret fortsätter att stötta och
hjälpa de enheter som behöver fortsatt stöd i det ekonomiska arbetet
med en budget i balans.

Målet är uppnått.

Uppdrag

Uppdrag: Förskolechefer och rektorer ska ge förstelärare/utvecklingslärare bästa möjliga förutsättningar för att
lyckas med sitt uppdrag
De flesta rektorer har varit mycket positiva till att utvecklingslärare ska komma till enheten och genomföra
utvecklingsarbete. På någon enhet har det dock varit svårt för utvecklingslärana att få tid med lärare på enheten
Uppdraget är delvis genomfört.

Uppdrag: Förskolecheferna och rektorerna utvecklar gemensam dokumentation för överlämning från förskola
till förskoleklass, samt från förskola till årskurs 1
Under höstterminen 2014 har en projektgrupp med rektorer, förskolechefer och representanter från förvaltningskontoret, arbetat fram gemensamma mallar och rutiner för överlämningar. Se ytterligare information i
kap. D.1.5

Uppdraget är genomfört.

Uppdrag: Rektorerna prioriterar frågan om behörighet i personalplaneringen, så att maximal behörighet uppnås.
Rektorerna har prioriterat frågan och vid verksamhetsdialogerna togs frågan upp och de flesta rektorer kunde
meddela att det var uppfyllt
Uppdraget är delvis genomfört.

Uppdrag: Avrapportering skall göras enhetsvis i respektive enhets verksamhetsberättelse och förvaltningsgemensamt i årsredovisningen för 2014
Majoriteten av rektorerna genomför en uppföljning av verksamhetsuppdraget och gör en verksamhetsberättelse.
Uppdraget är delvis genomfört.
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Uppdrag: Fysisk aktivitet
I Skolverkets läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 står det att skolan ska stäva efter att
erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen Här exempel på aktiviteter som framkommit i den inventering som gjort bland skolsköterskorna i Kalmar kommun. Dessa är förslag på hur den
fysiska aktiviteten i grundskolan ska kunna öka: * Arbete i skolskogen en dag/veckan. * Motionslopp som kan
fungera som en inspirationsdag för löpning/jogging. * Skoljoggen. * Mini triathlon på skoltid. * Mulitarena,
skapar möjlighet, lockar till rörelse. * En skolgård som bjuder in till rörelse och aktivitet. Tex. fotbollsplan,
korgfrisbee, fotbollar, hopprep, basketkorgar och bollar etc * F-9 skolor kan låta de äldre eleverna ansvara för
rastaktiviteter för de yngre barnen. * Aktivitetskalender isf Adventskalender, en lucka som öppnas varje dag i
december som innehåller en aktivitet som görs gemensamt på skolgården, alternativt kan göras klassvis. För att
möjliggöra att det fysiska aktiviteten kommer alla elever till god så är det en fördel att den ligger inlagd i schemat.
Uppdraget är genomfört.

Uppdrag: Män i förskolan
Arbetet med Fler män till förskolan kommer att fortgå i gruppen som arbetar med att ta fram en plan för det
rekryteringsbehov vi ser på förskolan de närmsta åren. Det handlar b.la om positiv information och marknadsföring av yrket och Barn- och ungdomsförvaltningen som arbetsgivare.
Uppdraget är delvis 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)
2010

2011

2012

Elever i åk. 9 som minst uppnått målen för Godkänd i ämnesprovet i engelska, fristående skolor, andel (%)

97,8

95,5

97,6 100,0

94,1

Elever i åk. 9 som minst uppnått målen för Godkänd i ämnesprovet i engelska, kommunala skolor, andel (%)

97,4

97,5

97,1

97,7

96,2

Elever i åk. 9 som minst uppnått målen för Godkänd i ämnesprovet i matematik, fristående skolor, andel (%)

95,5

86,5

85,9

95,2

95,4

Elever i åk. 9 som minst uppnått målen för Godkänd i ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)
Elever i åk. 9 som minst uppnått målen för Godkänd i ämnesprovet i svenska (exkl. svenska som andra språk), kommunala skolor, andel (%)
Elever i åk. 9 som minst uppnått målen för Godkänd i ämnesprovet i svenska (exkl. svenska som andraspråk), fristående skolor, andel (%)
Elever i åk. 9 som minst uppnått målen för Godkänd i ämnesprovet i svenska som andra språk, kommunala skolor,
andel (%)

84,1

86,2

82,5

89,1

89,7

94,6

98,5

97,6

97,4

96,8

97,7 100,0

97,5

96,6

98,8

..

68,4

52,8

44,4

81,6

97,1

91,0

84,7

85,4
80,6

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

97

2013 2014

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

82,1

85

78,3

81,9

Elever/lärare (årsarbetare) i fristående grundskola, antal

12,5

12,2

11,4

9,9

Elever/lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola, antal

11,2

11,3

11,1

11,0 11,4

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i fristående grundskola, (%)

69,5

76,6

77,9

77,7

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola, (%)

90,7

91,3

92,5

91,9

Meritvärde i åk. 9 i fristående skolor i kommunen, genomsnitt

241

243

228

225

230

Meritvärde i åk. 9 i kommunala skolor, genomsnitt

206

207

201

203

207

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

90

93

93

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

85

88

84

U. Sammanvägt resultat i grundskolan, lägeskommun, ranking
61
54
122
95
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

De 25 % som placerat sig lägst

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 deltar 220 kommuner.
Årligen undersöks kommunens
kvalitet ur fem perspektiv:
• Tillgänglighet
• Trygghet
• Information och tillgänglighet
• Effektivitet

• Kommunen som samhällsutvecklare.
I följande tabell visas de mått som
avser förskola och skola och jämförelse med likande kommuner.
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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)
Barn per årsarbetare i förskolan, antal
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn

2010

2011

2012

2013

2014

5,3

5,2

5,3

5,2

5,3

111 659 119 981 128 496 133 438

U. Personal i förskola, antal barn/heltidspersonal (närvarande)

4,2

4,3

54

56

80

83

74

72

45

80

Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, hemkommun, andel (%)
92,7
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.

88,2

U. 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 (%)
Elever i åk 6 som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2, EN och MA, lägeskommun, genomsnittlig
andel (%)

80
89,8

89,5

De 25 % som placerat sig lägst

De 50 % som placerat sig i mitten

De 25 % som placerat sig högst

78

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 kväll-,
helg- och nattomsorg.
Kostnaderna per barn inom pedagogisk omsorg har mellan 2008 och
2012 ökat med ca 50 % eftersom
antalet barn har mer än halverats till
ca 50 st, men personalen har inte
minskat i samma omfattning. 2013
slutade barnantalet att minska och
en tjänst försvann, vilket gör att

kostnaden per barn inte fortsätter
att öka i samma omfattning.
Kostnaden för särskolan i Kalmar
har de två senaste åren minskat med
ca 6 %. Kalmar har inte längre den
högsta kostnaden inom gruppen,
som har varit fallet ett antal år tillbaka. 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.

Den integrerade kostnaden för
förskoleklass, fritidshem och grundskolan visar att Kalmar har ökat mer
än de andra kommunerna och även
mer än snittet de två senaste åren.
Ökningen är 8 % mellan åren jämfört med i snitt 5 %. Satsningar på
höjda lärarlöner är en orsak. Utökning och uppfräschning av läromedel, pedagogisk utrustning och
skolbibliotek är en annan. Även om
det är skillnad mellan kommunerna i
de enskilda måtten för fritidshem
och förskoleklass så ses att när man
slår ihop dessa med grundskolan så
ligger jämförelsekommunerna överlag relativt nära varandra. Tidigare år
har det varit större spridningar i
måttet.

Tabell C.3.1 Kostnader per barn/elev 2013
(2013 års jämförelsetal är de senaste som finns att tillgå. 2014 sammanställs under våren 2015 och publiceras av SCB under hösten)
Kostnad/barn eller elev 2013

Kalmar

Karlskrona

Kristianstad

Halmstad

Snitt gruppen

Större städer

Kommunal förskola

117 627

134 154

128 645

123 618

129 078

126 624

129 600

Pedagogisk omsorg

151 537

100 592

108 163

93 631

107 926

112 370

113 500

Fritidshem

41 729

34 873

28 636

35 837

35 298

35 275

33 200

Förskoleklass

49 692

43 610

53 317

66 731

55 309

53 732

49 900

Grundskolan

88 761

85 243

84 562

86 123

88 247

86 587

89 400

Integrerad kostnad/elev (f-klass,
grundskola och fritidshem)

100 910

96 818

94 819

97 599

98 212

97 672

-

Särskola

277 972

367 837

331 410

393 447

446 738

363 481

406 400

Högsta värde
Lägsta värde
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Växjö

D. Barn och utbildning
138:e plats i matematik i

77:e plats i engelska i

89:e plats i svenska i

SKLs ranking

SKLs ranking

SKLs ranking

81 % av eleverna är

89 % av eleverna är

206,9 poäng är det

behöriga till gymnasiet

genomsnittliga meritvärdet

godkända i alla ämnen

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
På huvudmannanivå under året har
en plan för utbildning för all personal i förskolor, skolor och fritidshem tagits fram. 12 utbildningstillfällen har genomförts under hösten
2014 på 7 förskolor, 4 skolor och ett
tillfälle för all personal som arbetar i
ob-omsorg. Alla enheter beräknas
ha fått utbildning vid vårterminens
slut 2015. Chefer avtalar tid för
utbildning med samordnare på
förvaltningen, om det inte sker finns
en risk att målet inte nås. Barn och
ungdomar ska känna sig delaktiga i
kommunens arbete med barnkonventionen. Varje år möts barn och
politiker i en barnpanel, ett forum
där barns frågor förs upp på den
politiska dagordningen. Artikel 12 i
barnkonventionen säger att barn har
en rättighet att få vara med och
påverka i frågor som berör dem. 9

skolor deltog i barnpanel 2014.
Inför barnpanelen förbereder elevråden frågeställningar. Barns delaktighet i kommunens arbete med
barnkonventionen kommer att öka
om samtliga skolor deltar i barnpanelen.
Jämställdhets- och mångfaldsutvecklare
Nätverksutvecklarna har gjort en
kartläggning på nätverkens och
enheternas arbete, som visar att
goda exempel finns, systematiskt
arbete pågår på de flesta enheterna,
det finns efterfrågan på hjälp av
nätverksutvecklare. Fortbildning till
enhetsutvecklare i jämställdhet
efterfrågas. Några enheter arbetar
med
verktyget
makEquality.
Nätverksutvecklarna har dialog med
skolledning, enhetsutvecklare och
lokala
jämställdhetsgrupper.

Några pågående uppdrag handlar
om jämställdhetscafé och innemiljöer i förskolor kartläggning och
stöd
för
analys.
2015 planerar nätverksutvecklarna
att fortbilda enhetsutvecklare, kompetensutveckla och ge ny kraft till
enheternas
jämställdhetsarbete,
utbilda i verktyget makEquality, och
aktivt och medvetet främja flickors
och pojkars lika rätt och möjligheter.
Enkäter
Under senare delen av hösten 2014
presenteras för fjärde gången resultatet
av
den
förvaltningsgemensamma trivselenkäten. Hela
resultatet går att läsa i broschyren
”Eleverna och vårdnadshavarnas
syn på verksamheten 2015”. Sammanfattningsvis kan sägas att våra
skolor, fritidshem och förskolor får
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goda betyg när det gäller hur nöjda
eleverna och vårdnadshavarna är
med verksamheten. Det vi behöver
arbeta mer med gällande årskurs 69-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. I Förskoleklass
till årskurs 2 finns förbättringspot-

ential i trygghetsarbetet samt i viss
mån genusarbetet. När det gäller
fritidshemsbarnens syn så finns det
för både för förskoleklass till åk 2
samt för årskurs 3-5 behov att i
större utsträckning erbjuda möjlighet att arbeta med skolarbete på
fritidshemmet samt att vi behöver ut
utöka vad barnen kan välja att sysselsätta sig med under fritidshemstiden. Vårdnadshavare på grundskolan upplever att vuxennärvaron på

raster behöver förbättras. Vårdnadshavare på fritidshemmen anger
att inflytandefrågorna 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 prioriterar målen:
- Kalmar kommun ska vara en av
Sveriges allra bästa skolkommuner.
- Alla elever ska vara behöriga i
samtliga ämnen och alla elever ska
vara behöriga till gymnasieskolan.

Utvecklingslärare
Inför Ht 2013 anställdes 15 utvecklingslärare och de gick en utbildning
under hösten. Arbetet med uppdrag
till utvecklingslärare påbörjades i
januari 2014 och det inkom 30
ansökningar om utvecklingsuppdrag
fördelat från 14 skolor/förskolor.
Av dessa ansökningar beviljades
observation på 24 stycken, vilket
sedan ledde till 20 utvecklingsuppdrag. Inför höstterminen 2014 har
ytterligare sex utvecklingslärare
anställts. 26 nya ansökningar om
utvecklingsuppdrag har hittills inkommit under höstterminen 2014.
Just nu pågår 24 utvecklingsuppdrag. Utvärdering utifrån det projektdirektiv och de mål som ställts
upp för utvecklingsprojektet görs
efter varje avslutat utvecklingsuppdrag. I utvecklingslärarnas uppdrag
ligger också att leda de centrala
ämnesgrupperna. Se ytterligare
under rubriken Ämnesgrupperna.
Ämnesgrupperna
Under året träffades förskollärare,
lärare och fritidspedagoger i följande konstellationer:
Förskolan: Ämnesgrupper i Matematik och Språk/kommunikation
(svenska)
Förskoleklass: Ämnesgrupper i SV
och MA tillsammans med årskurs 13
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Årskurs 1-6: Ämnesgrupper i SV,
MA, EN, IDH, MSPR, BD, MU,
SL, HKK, SO, NO samt SVA
Årskurs 7-9: Ämnesgrupper i SV,
MA, EN, IDH, MSPR, BD, MU,
SL, HKK, SO, NO, SVA
Fritidshem: Utvecklingsarbete med
kap.1-2 i Lgr11.
Ämnesgruppernas uppgift var att
med utgångspunkt i resultaten från
de nationella proven och betygsstatistik, på kommunnivå och samt
innehållet från de förvaltningsövergripande kompetensutvecklingsinsatser som genomförts, diskutera
hur
undervisningen/utbildningen
kan vidareutvecklas så att alla
barn/elever utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så
långt som möjligt.)
Varje skola bidrog, i möjligaste mån,
med en lärare till ämnesgruppen.
Läraren ska undervisa i ämnet/ämnena och vara den som
återkopplar från skolan till gruppen
och tillbaka.
Gruppens arbete ska resultera i
förslag till pedagogiska planeringar
och/eller exempellektioner som ger
eleverna förutsättningar att återkommande träna på uppgifter som
erbjuder möjligheter att visa på sin
förmåga från E-nivå t o m A- nivå.
Ämnesgruppernas arbete styrs av ett
årshjul, där utvecklingsarbetet av
varje ämne utgår från resultat på
nationella ämnesprov och betygsstatik. Med avstamp i resultaten från de
nationella ämnesproven var uppgiften att förändra undervisningen i
ämnet så att eleverna (i ännu högre
grad) utvecklar förmågorna beskrivna i kursplanens syftestext samt
tydliggöra ”The Big Five” (se D.1.7
Arbetet med bedömning och betyg)

i undervisningen. Vidare skulle
gruppen arbeta i riktning mot att i
undervisningen
fokusera
extra
mycket på förmågor som kan sammankopplas med de delprov där
Kalmar kommuns elever presterade
mindre bra.
Arbetet i grupperna har överlag varit
positivt och konstruktivt.
PRIO
År 2013 deltog tre lärare (två anställda på Östra Funkaboskolan och
en på Djurängsskolan) i SKLs utbildning för förändringsledare.
Tidigare år har på de båda skolorna
genomförts kartläggning i form av
intervjuer, mötesobservationer och
tidslogg/enkät, allt i syfte att vaska
fram tre prioriterade utvecklingsområden att arbeta vidare med. Under
2014 har liknande arbete genomförts med personalen på Falkenbergsskolan och förslag kommer att
presenteras under januari 2015.
Forskning i samverkan med
Linneuniversitetet
Förvaltningschef beslutade i juni
2012 att förskolorna och skolorna i
Barkestorps- och Kalmarsundsnätverken skulle ingå i det treåriga
samverkansprojektet Lärande
förskolor och skolor – samspel
forskning-skolutveckling.
Under treårsperioden har Barkestorpsnätet valt att fokusera på
ledarskapet i barn- och elevgrupp
och Kalmarsundsnätet på språkutvecklande arbetssätt.
I november 2014 och januari 2015
presenterade forskarna en halvtidsrapport för barn- och ungdomsnämnden samt förskolechefer och
rektorer.

Resultaten presenterades ur olika
perspektiv.
I förskolechefs-/rektorsperspektiv
har bland annat följande lärdomar
gjorts:
- Ökad säkerhet i att leda och
organisera utvecklingsarbetet
t.ex. konsekvent hålla fokus på
ett utvecklingsområde och arbeta med detta område systematiskt under lång tid.
- Samarbetet med forskare har
bidragit till reflektion kring det
egna ledarskapet, bättre fokus
och systematik.
- Strategin med kollegiala och
lärande
klassrums/barngruppsbesök har lett till
fler ”egna” observationer och
analyser från rektorer och förskolechefer.
- Personalen efterfrågar idag
kollegialt lärande snarare än
individuell kompetensutveckling.
I lärarperspektiv har bland annat
följande lärdomar gjorts:
- Fler pedagogiska samtal idag.
- Kollegiala och fokuserade observationer skapar innehåll i de
pedagogiska samtalen.
- Gemensamt språk kring valda
läroplansområden/fokusområden.
- Ökad
medvetenhet
om
aspekter i undervisningen (t.ex.
sättet att ställa frågor till eleverna).
- Stärkt tilltro till att prova nya
saker i undervisningen.
- Sambandet undervisning –
elevers lärande har hamnat i
fokus.
I förskollärarperspektiv har bland
annat följande lärdomar gjorts:
- Utnyttja smågrupper istället
för storgruppssamlingar.
- ”Våga” vänta ut barnens svar i
en pedagogisk situation.
- Lek och måltidssituationer
som ”outnyttjade” resurser för
språkutveckling.
- Hantera balansen mellan omsorg - lärande genom arbetsfördelning i personalgruppen.
- Utveckling av ledarskapet genom ”direkt” kommunikation
och undvika ”onödiga” frågor.
I elevperspektivet med exempel på
resultat av elevers förbättrade lärande:

- Kalmarsundsskolan – möjligt
samband mellan förbättring av
NP-resultat åk 3 (läsning och
muntlig kommunikation i MA)
och arbetet med språkutvecklande undervisning.
- Rocknebyskolan – positiv resultatutveckling NP åk 3, goda
resultat även i åk 6; ”Årets
förbättrare” 2014.
- Barkestorpsskolan – NP åk 6
god måluppfyllelse (E-nivå)
men genomsnittlig betygspoäng är måttlig.
- Dörbyskolan – Positiv resultatutveckling NP åk 3, men
fortfarande under riksgenomsnittet.
- Trekantenskolan – Generellt
goda resultat på NP åk 3 och
6. Stark förbättring för delprov
SV åk 3
Under våren påbörjades ytterligare
ett följeforskningsprojekt i samverkan med Linnéuniversitetet - Följeforskning kring förstelärarreformen.
Projektet genomförs i tre steg:
- Kartläggning
av
reformgenomförandet på kommunnivå (Steg 1)
- Syftet med det första steget är
att undersöka styrning och
ledning, organisation och uppföljning av genomförandet av
förstelärarreformen.
- Analys- och processtöd för utvecklingsstrategier (Steg 2)
Parallellt med den kartläggning av
uppfattningar som genomförs i steg
1 sker en fördjupad beskrivning och
analys av förstelärarnas roll i organisationen genom intervjuer med
förvaltningschef, utvecklingsledare,
rektorer, förstelärare och lärare
(urval). I detta steg är syftet mer
direkt att med utgångspunkt från
resultat och observationer identifiera utvecklingsstrategier som underbygger långsiktigt hållbara förbättringsprocesser, kapacitetsbyggande och positiv verksamhetsutveckling/resultatutveckling
för
lärare och elever.
Slutsatser och förslag till förbättringsåtgärder (Steg 3):
- I projektets tredje steg är syftet
att dra slutsatser om reformens konsekvenser för kommuners och skolors pågående
utvecklings- och systematiska

kvalitetsarbete samt ge förslag
till förbättringsåtgärder. Fokus
ligger framförallt på hur aktörer inom olika nivåer i organisationen upplever utfallet av
förstelärarnas arbete avseende
bl.a. lärarsamarbetet, lärandet
för individer och grupper, rektors pedagogiska ledarskap och
kompetensutveckling.
Steg 1 och 2 är genomförda under
2014.
Under 2015, då slutrapporten presenteras för: Lärande förskolor och
skolor – samspel forskningskolutveckling, är tanken att se vilka
positiva kopplingar som kan göras
mellan de bägge följeforskningsprojekten. Allt i syfte att ge underlag till
utveckling av undervisningen, i
förskola och grundskola.
Kompetensutvecklingsplan
Pedagogiska arbetsgruppen har
arbetat fram ett förslag till förvaltningsövergripande
kompetensutvecklingsplan, höstterminen 2014 vårterminen 2018. I planen prioriteras ett begränsat antal kompetensutvecklingsområden som enligt vetenskap och beprövad erfarenhet leder
till en effektiv undervisning. Planens
huvudområden är: Pedagogisk
dokumentation,
Matematiklyftet,
Läslyftet, Språkutvecklande arbetssätt, Formativ bedömning/ bedömningspraktik, Ledarskapet i barngrupp/klassrum. Planen innehåller
också detaljerade planer läsåret
2014/2015 för områdena förskola,
grundskola och fritidshem samt
rektor och förskolechef. Förvaltningschef Mats Linde kommer
hädanefter att fastställa en detaljerad
plan för respektive område inför
varje nytt läsår.
Lära av varandra
Alla enheterna har en plan för lära
av varandra. Besök sker både inom
enheterna, mellan enheter i kommunen samt utanför kommunen.
Fokus för besöken inom skolan
ligger på språkstödjande arbetssätt,
ledarskap i klassrummet, lärande
klassrumsbesök, formativ bedömning samt estetiska lärprocesser. I
förskolan ligger inriktningen av
besöken av lära av varandra på
pedagogisk dokumentation, utveckling kring arbete med lärplatta i
barngrupp, ledaskap i barngrupp,

27

språkutvecklande arbetssätt, pedagogiska miljöer, föräldrasamverkan
och mångfald. Vid fritidshemmens
besök har man framförallt tittat på
hur verksamheten är organiserad,
språkstödjande arbetssätt, ledarskap
i barngruppen och jämställdhet.

I den efterföljande utvärderingen
svarade 96,4 % av besökarna att de
tyckte att dagen varit bra eller mycket bra, samma siffra för föreläsarna
och värdarna var 100 %.

#Skolpratkalmar
Den 27/10 genomfördes en stor
kompetensutvecklingsdag där ca 60
av Kalmar kommuns skickligaste
pedagoger genomförde ett 40-tal
föreläsningar för kommunens alla
pedagoger. Dagen var mycket lyckad och flera uttryckte en önskan i
den efterföljande utvärderingen att
dagen skulle genomföras fler gånger.

Barns språkutveckling
Barns språkutveckling Utbildningen
Språkstimulera och dokumentera,
för 12 pedagoger från förskolorna
Trollet,
Lindeberga/Sjöängen,
Smedjan/Pulpeten samt Vasa skolområde, startade under hösten 2014
och avslutas under våren 2015.
Kursen omfattar 6 tillfällen och
totalt 12 timmar samt utgår från
litteraturen Språkstimulera och
dokumentera i den flerspråkiga

Resultat årskurs 9 Kalmars
kommunala
skolor
Nedanstående tabell visar elevernas

genomsnittliga meritvärde i kommunala skolor tillsammans med
jämförelsekommunernas och alla

förskolan. Tillfällena innehåller
också aktuell forskning och studier
kring flerspråkighet, vad det innebär
att lära ett andraspråk, språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt och
strategier, och hur dessa praktiskt
kan användas i den dagliga verksamheten i förskolan. Under hösten
har Språkstödjaren arbetat med att
ta fram rutiner och dokument till
mottagningsenheten, för den nya
organisationen av modersmålsstödet
Skolverkets stödmaterial Flera språk
i förskolan - teori och praktik har
presenterats på några förskolors
personalkonferenser.

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

Tabell D.1.2.1 Genomsnittligt meritvärde jämförelsekommuner
2010

2011

2012

2013

2014

Kalmar

206,2

206,7

201,3

202,9

206,9

Halmstad

208,4

207,7

210,5

215,8

215,2

Karlskrona

193,0

200,4

195,3

199,4

207,1

Kristianstad

200,3

203,1

204,5

205,1

210,6

Växjö

206,4

204,4

203,9

208,6

209,9

Riket

208,8

207,7

211,4

213,1

214,8

Det genomsnittliga meritvärdet
(redovisat för 16 ämnen) har i år
ökat något i riket, liksom i Kalmar
kommun. Värdet är dock inte i nivå
med den toppnotering som gjordes
2008 på 212,4. Kommunernas värden fluktuerar mer mellan åren, och
ett skäl till detta, menar Skolverket,
är vårdnadshavares utbildningsnivå.

Det är den bakgrundsfaktor som
visar de allra största variationerna i
resultat, se tabell D.1.2.4. I förvaltningens 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.

Tabell D.1.2.2 Genomsnittligt meritvärde kön och utländsk bakgrund Kalmar kommun 2010-2014
2010

2011

2012

2013

2014

Genomsnittligt meritvärde för elever som lämnade grundskolan
GMV
206,2

206,7

201,3

202,9

206,9

Genomsnittligt meritvärde per kön
Flickor
Pojkar

216,2
197,4

215,9
197,9

212,0
192,2

211,2
193,8

212,4
201,9

Genomsnittligt meritvärde för elever med utländsk bakgrund
Flickor
205,1
Pojkar
181,5

194,5
171,4

197,3
153,5

178,2
169,4

Genomsnittligt meritvärde för nyinvandrade elever
GMV

* Från och med 2014 är bakgrundsfaktorn -elever med utländsk bakgrund, ändrad till - nyinvandrade elever. Den är då inte längre
könsuppdelad.
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81.3*

Tabell D.1.2.3 Genomsnittligt meritvärde per skola samt uppdelat på kön 2014
Varav

Genomsnittligt meritvärde
Barkestorpsskolan
Falkenbergsskolan

Samtliga

Pojkar

Flickor

202,2

178,4

227,4
224,4

220,2

217,1

Lindsdalsskolan

211,9

211,7

211,8

Kalmarsundsskolan

193,8

200,4

186,4
208,2

Vasaskolan

206,5

205,4

Östra Funkaboskolan

207,8

195,7

220,5

Södermöreskolan

202,8

196,9

207,8

Kalmar

206,9

201,9

212,4

214,8

203,5

226,8

Riket

Tabell D.1.2.4 Genomsnittligt meritvärde per skola och uppdelat på föräldrarnas utbildningsbakgrund 2014
Samtliga

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

Barkestorpsskolan

202,2

*

192,9

230

Falkenbergsskolan

220,2

*

205

225

Lindsdalsskolan

211,9

*

195,3

221,3

Kalmarsundsskolan

193,8

175,8

212,4

234,8

Vasaskolan

206,5

*

193,6

223,8

Östra Funkaboskolan

207,8

*

191,9

221,2

Södermöreskolan

202,8

*

197

213,7

Kalmar

206,9

179,3

197,9

223,5

214,8
158,5
*Uppgiften redovisar ej i Siris då den baseras på färre än 10 elever eller saknas uppgift helt.

199,3

235,6

Riket

Så som tidigare nämnts är den faktor som har störst inverka på hur en
elev klarar skolan vårdnadshavarnas

utbildningsnivå. I Kalmar kommun
skiljer det 44 meritpoäng mellan
elever med vårdnadshavare med

eftergymnasial utbildning och de
med förgymnasial utbildning. Det är
drygt ett betygssteg i alla ämnen.

Tabell D.1.2.5 Faktiskt meritvärde och modellberäknat meritvärde* per skola 2010-2014
Faktiskt
meritvärde

2010
Modellberäknat
meritvärde

Faktiskt
meritvärde

Barkestorpsskolan

206

203

193

198

182

Falkenbergsskolan

211

219

215

224

Lindsdalsskolan

216

221

212

220

Kalmarsundsskolan

189

187

201

Vasaskolan

216

218

Östra Funkaboskolan

2011

Faktiskt
meritvärde

2013
Modellberäknat
meritvärde

Faktiskt
meritvärde

2014
Modellberäknat
meritvärde

201

189

195

202

200

221

229

216

229

220

232

211

221

206

225

212

227

184

202

186

178

179

194

184

213

221

202

215

220

219

207

216

Modellberäknat
meritvärde

2012
Faktiskt
Modellbemeriträknat
värde
meritvärde

203

223

206

223

199

216

210

212

208

228

Södermöreskolan

201

204

208

208

192

205

203

212

203

215

Kalmar

206

211

207

211

201

208

203

-

207

-

Riket

209
208
211
213
215
*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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De enda skolor som når över sina
modellberäknade värden är Barkestorpsskolan med två poäng och

Kalmarsundsskolan med hela 10
poäng.

Resultat nationella ämnesprov år
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 80,0 % (2013:
83,4 %) och för matematik är det
75,6 % (2013: 81,4 %). I Svenska
som andraspråk är resultatet något
bättre jämfört med tidigare år 66,7
% (2013: 54,0 %). Denna sammanräkning görs endast för att se förändringar i resultat mellan åren på

en aggregerad nivå. 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 2011 – 2014
2011
Sv*****

2012*

Ma Sv*****

2013**

2014*****

Ma

Sv

Ma

SvA

Sv

Ma

SvA

Djurängsskolan

91%

89%

34%

56%

79%

100%

****

75%

93%

***

Dörbyskolan

95%

87%

25%

13%

64%

70%

****

68%

49%

64%

Falkenbergsskolan

98%

99%

33%

73%

71%

52%

****

80%

92%

***

Hagbyskolan

82%

88%

13%

0%

88%

94%

****

55%

58%

***

Halltorpsskolan

94%

92%

38%

23% 50%***

77%

****

45%

73%

Kalmarsundsskolan

97%

75%

22%

6%

93%

94%

62%

80%

76%

63%

Lindsdalsskolan/Sjöängsskolan

93%

89%

38%

46%

89%

94%

****

78%

68%

***

Lindöskolan

96%

91%

43%

73%

85%

78%

****

92%

64%

***

Ljungbyholmsskolan

88%

84%

32%

68%

74%

45%

****

97%

69%

Pårydsskolan

95%

91%

20%

30% 88%*** 63%***

****

70%

64%

Rinkabyholmsskolan

96%

94%

59%

68%

95%

95%

****

78%

82%

Rocknebyskolan

94%

93%

18%

32%

63%

56%

****

100%

73%

Trekantenskolan

99%

87%

44%

59%

83%

87%

****

67%

53%

Tvärskogsskolan

92%

88%

50%

40%

83%

83%

****

73%

91%

Vasaskolan

94%

89%

52%

14%

72%

96%

****

92%

98%

***

Västra Funkaboskolan

96%

86%

63%

72%

97%

96%

****

74%

85%

***

***

Åbyskolan
96%
93%
66%
68%
74%
74%
****
84%
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 tagen ur siris
***Uppgiften redovisas ej i siris då den baseras på färre än 10 elever. Uppgiften kommer istället ur våra egna system och presenterades i ”Måluppfyllelse i
fokus 2009 – 2013” och inkluderar då resultat från SvA.
**** Uppgiften redovisar ej i Siris då den baseras på färre än 10 elever eller saknas uppgift helt.
***** Uppgiften inkluderar elever med Svenska som andraspråk (SvA)
***** Uppgiften tagen ur procapita

Resultat nationella ämnesprov år 6
Under 2014 genomfördes för tredje
gången nationella ämnesprov i årskurs 6 i svenska, matematik, engelska och svenska som andraspråk.
För de naturorienterade och sam-
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hällsorienterade ämnena var det
andra gången som nationella prov
genomfördes. I förhållande till riket
i ämnena svenska, matematik och
engelska presterar eleverna i Kalmar

kommuns skolor som rikssnittet och
i år har resultatet i Svenska som
andraspråk förbättrats betydligt och
ligger nu i nivå med riksgenomsnittet.

Tabell D.1.2.7 Resultat nationella prov i svenska, matematik och engelska Åk 6 2012-2014
2012
Sv

Ma

2013
Eng

2014

Sv

SvA

Ma

Eng

Sv

SvA

Ma

Eng

Kalmar kommun

97%

66%

94%

94%

96%

75%

91%

95%

Riket

95%

74%

94%

94%

96%

76%

91%

93%

Barkestorpsskolan

64%

68%

62%

100%

**

~100%

~100%

100%

**

87%

~100%

Falkenbergsskolan

60%

95%

87%

~100%

**

~100%

100%

~100%

**

~100%

~100%

Hagbyskolan

57%

65%

73%

100%

**

**

**

~100%

**

100%

~100%

Halltorpsskolan

64%

91%

100%

~100%

**

100%

~100%

~100%

**

100%

100%

Kalmarsundsskolan

60%

57%

43%

~100%

~100%

88%

92%

~100%

**

82%

~100%

Lindsdalsskolan/Sjöängsskolan

81%

71%

86%

~100%

**

92%

92%

~100%

**

91%

~100%

Ljungbyholmsskolan

59%

92%

78%

~100%

**

100%

~100%

~100%

**

~100%

100%

Pårydsskolan

48%

83%

96%

~100%

**

100%

100%

~100%

**

~100%

~100%

Rinkabyholmsskolan

76%

88%

85%

~100%

**

100%

100%

100%

**

100%

100%

~100%

**

100%

100%

~100%

**

100%

~100%

Rocknebyskolan
Trekantenskolan

92%

71%

100%

100%

**

100%

100%

100%

**

100%

100%

Vasaskolan

79%

81%

92%

90%

**

~100%

~100%

~100%

**

~100%

~100%

Åbyskolan

69%

75%

88%

100%

**

100%

100%

100%

**

100%

100%

Östra Funkaboskolan
79%
80%
87%
~100%
**
89%
88%
~100%
**
83%
~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.

Tabell D.1.2.8 Resultat nationella prov i naturorienterande och samhällsorienterande ämnen Åk 6 2013-2014
2013

2014

No

So

No

So

Barkestorpsskolan

~100%

~100%

~100%

~100%

Falkenbergsskolan

100%

~100%

100%

100%

**

**

~100%

~100%

Hagbyskolan
Halltorpsskolan

100%

~100%

100%

100%

Kalmarsundsskolan

~100%

~100%

100%

~100%

Lindsdalsskolan/Sjöängsskolan

~100%

84%

~100%

87%

Ljungbyholmsskolan

100%

67%

81%

~100%

Pårydsskolan

100%

100%

100%

100%

Rinkabyholmsskolan

~100%

~100%

100%

100%

Rocknebyskolan

100%

100%

~100%

~100%

Trekantenskolan

100%

100%

100%

100%

Vasaskolan

100%

~100%

100%

100%

Åbyskolan

100%

100%

100%

100%

83%

93%

83%

Östra Funkaboskolan
~100%
~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
år
6
För andra gången läsåret
2013/2014 gavs betyg i årskurs
6. Den genomsnittliga betygspoängen i Kalmar kommun är på

totalen 12,9 (2013 12,8) för
flickor var snittet 13,7 (2013
13,4) och för pojkar 12,3 (2013
12,2) För riket är samma siffror
12,9 på totalen (Flickor 13,6,

pojkar 12,2). Kalmar kommun
ligger därmed i nivå med rikssnittet.

Tabell D.1.2.9 Andel med betyg A-E per ämne i årskurs 6
2013
Flickor

Pojkar

Flickor

Pojkar

Engelska

93%

92%

93%

91%

Matematik

91%

94%

92%

88%

~100%

97%

96%

91%

Fysik

96%

97%

96%

91%

Kemi

~100%

96%

95%

90%

97%

~100%

~100%

93%

Historia

~100%

95%

~100%

92%

Religionskunskap

~100%

97%

96%

92%

Samhällskunskap

~100%

~100%

~100%

92%

Svenska

~100%

94%

97%

93%

74%

67%

~100%

~100%

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 år 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 engelska
liksom i svenska. Diskrepansen
mellan provbetyg och slutbetyg som
redovisas i ämnet matematik är på
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2014

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

de ämnen som eleverna har deltagit
i.

en betydligt lägre nivå än tidigare år.
I de naturvetenskapliga ämnena är
diskrepansen i år hög i fysik medan
den är mer rimlig i biologi och kemi.
I de samhällsvetenskapliga ämnena
har prov genomförts i två år och där
ser diskrepanserna rimliga ut, men
att dra större slutsatser är inte möjligt ännu då det bara finns underlag
för två år. Det är inte ovanligt att
elever, som inte genomfört ämnesproven i år 9 eller inte nått målen
för att erhålla provbetyg i dessa

ämnesprov, ändå får ett slutbetyg 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 2010-2014
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

2010

98 %

95 %

+3 %

2011

98 %

99 %

-1 %

2012

97 %

98 %

-1 %

2013

98 %

97 %

+1 %

2014

98 %

97 %

+1 %

2010

95 %

84 %

+11 %

2011

96 %

86 %

+10 %

2012

91 %

83 %

+8 %

2013

93 %

89 %

+4 %

2014

95 %

90 %

+5 %

2010

96 %

97 %

+1 %

2011

95 %

98 %

-3 %

2012

94 %

97 %

-3 %

2013

96 %

98 %

-2 %

2014

95 %

96 %

-1 %

2012

94%****

85 %****

+9%

2013

97 %

84 %

+13 %

2014*****

96 %

99 %

-3 %

2012

85 %

67 %

+18%

2013

93 %

84 %

+9 %

2014*****

95 %

92 %

+3 %

2012

90 %

92 %

-2 %

2013

96 %

~100 %

-4 %

2014*****

96 %

79 %

+17 %

2013

98 %

90 %

+8 %

2014*****

99 %

94 %

+5 %

2013

94%

82 %

+12 %

2014*****

96%

******

2013

99 %

~100 %

-1 %

2014*****

97 %

91 %

+6 %

2013

98 %

100 %

-2 %

2014*****
93 %
95 %
-2 %
* elever med betyg i svenska som andraspråk ingår ej i ämnet svenska
**Från och med 2009 är alla siffror tagna ur Skolverkets databas SIRIS. Siffran markerad med ** är inte tagen ur SIRIS utan ur Kommunens system Procapita då ett fel uppstått vid inrapportering till Skolverkets databas.
***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.
**** Statistik från en skola saknas då det inte ges enskilda betyg i de naturvetenskapliga ämnena utan som ett blockbetyg i NO-ämnen.
*****ämnesprov i historia genomfördes ej på någon kommunal skola år 2014
~100 innebär att andelen med provbetyg F är mellan 1-4 stycken.
*****’ siffror för NO- och SO-ämnena nationella ämnesprov är tagna ur procapita då elevunderlaget är för litet för att visas i SIRIS
****** Nationellt ämnesprov i Historia genomfördes inte på en kommunal skola i Kalmar 2014
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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
2014 och var behöriga till gymnasiet
var på riksnivå 87 %, en procenten-

het lägre än föregående år. Motsvarande värde för Kalmar kommuns
grundskolor var 89 %, samma som
föregående år men inte i nivå med
åren dessförinnan.

Tabell D.1.2.11 Behörighet till gymnasieskolan 2010-2014
Nått målen i
samtliga ämnen

Behöriga
2010

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

Barkestorpsskolan

91 %

83 %

76 %

83 %

75 %

84 %

79 %

59 %

73 %

70 %

Falkenbergsskolan

97 %

100 %

100 %

~100 %

~100 %

89 %

94 %

95 %

93 %

87 %

100 %

100 %

~100* %

94 %

94 %

95 %

90 %

88 %

86 %

88 %

Kalmarsundsskolan

79 %

90 %

76 %

75 %

78 %

68 %

77 %

75 %

69 %

70 %

Vasaskolan

91 %

100 %

90 %

~100 %

~100 %

84 %

84 %

80 %

80 %

89 %

Ö Funkaboskolan

95 %

92 %

84 %

86 %

88 %

75 %

86 %

71 %

79 %

76 %

Södermöreskolan

87 %

90 %

88 %

93 %

91 %

77 %

84 %

83 %

87 %

85 %

Kalmar

92 %

92 %

87 %

89 %

89 %

82 %

85 %

78 %

82 %

81 %

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

88 %

88 %

87 %

77 %

84 %

77 %

77 %

77 %

Lindsdalsskolan

Vid analys av ovanstående tabellresultat kan konstateras att spridningen mellan Kalmars skolor år 2014 är
25 procentenheter (2013: 25 procen-

tenheter) när det gäller andelen
elever behöriga till gymnasiet. Flest
elever som nådde målen i samtliga
ämnen hade Falkenbergsskolan och

Vasaskolan. Och på Falkenbergsskolan återfanns även det högsta
genomsnittliga meritvärdet.

Naturvetenskap och Teknik för
Alla (NTA)
Totalt deltar nu sex skolor i NTAprojekter efter det att ytterligare en
skola, Falkenbergsskolan, har gått
med i projektet under året. Centralt
avsatta medel till NTA har använts
för inköp av temalådor, påfyllnadsmaterial till temalådor, introduktionsutbildningar för lärare på ”nya
skolor” och temautbildningar för
lärare. Under läsåret 2013/2014 är
det 1011 elever i Kalmar kommun
som arbetar med NTA.

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 matematik
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.

Matematiklyftet
Läsåret 2014/2015 deltar 80 lärare
från Funkabonätet och Barkestorpsnätet i Skolverkets fortbildning matematiklyftet. Matematiklyftet är en didaktisk fortbildning för
lärare som undervisar i matematik.
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Lovskola
Kalmar kommun har lovskola som
erbjuder en chans för elever att
komma ifatt i studierna och öka
måluppfyllelsen. Den erbjuds till
elever i årskurserna 4-9. Under året
har det funnits möjlighet att söka
statsbidrag för eleverna som deltar i
lovskolan.
På sommarlovsskolan deltog nio
elever i åk nio och två av dem blev
behöriga till gymnasiet efter lovskolan och ytterligare två blev behöriga
till fler program på gymnasiet. I åk
4-8 deltog 45 elever.
Sport- och påsklovskola har också
genomförts på fyra enheter, två åk
4-5 enheter, och tre åk 6-9 enheter.

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.
På huvudmannanivå genomförs
utbildning i formativ bedömning
samt att det varje år genomförs en
barnpanel.
Barnpanel
I en barnpanel möts barn/elever
och politiker, i en dialog, där elever
får möjlighet att ställa frågor och
diskutera delaktighet och inflytande
i skolan. Inför barnpanelen sker
förberedelse, i klassråd och elevråd,
på skolorna. Barnpanel 2014 genomfördes den 9 december och 22
elever från nio skolor träffade tre
politiker för att diskutera och ställa
frågor -På vilket sätt är elever delaktiga i arbete med barnkonventionen på din skola och Barnens/elevernas egna frågor till politikerna. Eleverna och politiker diskuterade sin skolas aktuella frågor.

När barnpanelen är genomförd
sammanställs anteckningar och
skickas till skolans elevråd, rektor
och politiker i presidiet.
Formativ bedömning
Under året har både Steinberg och
Christian Lundahl föreläst om formativ bedömning. Främst Lundahl’s
föreläsning visade på möjligheter för
eleverna att bli ägare av sitt eget
lärande och därmed öka sina möjligheter till inflytande. Se ytterligare
information i kap D.1.7
På enhetsnivå framgår det i verksamhetsberättelserna att det finns
två huvudområden inom arbetet
med barns och ungdomars ansvar
och inflytande. Det ena området
handlar om barns inflytande genom
samtal direkt med personalen eller
genom klassråd, matråd, elevråd
eller liknande demokratiska inflytandeformer. Det andra området
handlar om inflytande över barnets
eget lärande. Arbetet inom det
första området är prioriterat och rikt
utvecklat inom alla verksamheter.
Det andra området, som är skolarbetets innersta kärna, är en pågående process som kommit olika
långt både inom samma verksamhet
och i jämförelse mellan olika verksamheter. Det är ett utmanande
område att utveckla barns och ungdomars inflytande och ansvarstagande för sitt eget lärande. Verksamheterna beskriver olika sätt och
olika framgång i att komma närmare
detta mål. Målet att barn/elever har

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.

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

ett reellt inflytande över utbildningens utformning är en fortsatt utmaning för verksamheterna.
För att kunna ha inflytande över sin
arbetsmiljö inom en organisation
krävs att organisationens mål och
regler är väl synliga för alla inblandade. För att kunna ha inflytande
och ta ansvar för sitt eget lärande
krävs, på ett liknande sätt som i
arbetet med arbetsmiljön, att barnet/eleven får insikt i vad som är
kunskapsmålen i verksamheten.
Inflytande över sitt eget lärande
innebär också att man måste synliggöra att barn/elever har olika
”lärstilar” och olika behov av stöd
och hjälpmedel. Ett bra samarbete
mellan pedagoger, vårdnadshavare
och elever visar sig framgångsrikt
inom detta område.
I verksamheterna med förskola och
fritidshem beskrivs arbetet med
barns ansvar och inflytande som en
process där en god kommunikation
mellan barn och personal är avgörande för arbetets resultat. Barns
inflytande över sin dag i verksamheten beskrivs genomgående vara
beroende av en miljö där barnet har
möjlighet att göra aktiva val. Detta i
en verksamhet där personalen har
lyssnat till barnens önskemål och
behov. En enhet beskriver hur de
arbetar med – Hur ställer vi frågor
till barnen. Genom att ställa öppna
frågor ges barnen möjligheter istället
för att begränsas av frågans formulering.

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.
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Förskolor och fritidshem visar på
extra goda kontakter mellan hem
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 klass-

D.1.5 Arbetet med övergång och samverkan
Rutiner
Under höstterminen 2014 har en
projektgrupp med rektorer, förskolechefer och representanter från
förvaltningskontoret, arbetat fram
gemensamma mallar och rutiner för
överlämningar. Rutinerna och mal-

larna beskriver hur, vad och när
överlämningar ska ske mellan förskola och förskoleklass samt mellan
förskoleklass och årskurs 1. Syftet
med dessa dokument är att överlämningarna ska ske på ett likvärdigt
sätt på alla enheter och beskriva

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 sex stycken
dokument som döptes till: Planer
för ämnesövergripande arbetssätt.
Planerna är i mångt och mycket rena
utdrag ur läroplanerna och framförallt kursplaneinnehåll från Lgr 11.
Till planerna ska så kallade kontaktkort kopplas. Korten ska innehålla
information om lämpliga arbets/näringslivskontakter som kan tas
för att stärka lärandet och omvärldsorienteringen inom ett arbetsområde. De hittills framtagna planerna berör arbetsområdena: Konsumtion, Energi/Teknikutveckling,
Bevara mångfalden, Kommunikat-

ion/Media, Mänskliga rättigheter/Barnkonventionen, samt Hälsa
och livsstil.
Parallellt med gruppens arbete har
skolornas studie- och yrkesvägledare
involverats i arbetet. Under höstterminen har lärare i grundskolan
vid fyra tillfällen bjudits in till information kring innehåll och syfte
med planerna. Förskolechefer och
rektorer har vid två tillfällen, genom
sina representanter i den pedagogiska arbetsgruppen, informerats
om gruppens arbete och dokumentens innehåll.
Under våren 2014 upprättades
Överenskommelser (tidigare: kontaktkort) med Kalmar slott, LRF
och Länsstyrelsen. Vidare togs kontakter med företagsnätverk för att
diskutera
samverkansmöjligheter,

D.1.7 Arbetet med bedömning och betyg
Formativ bedömning
Föreläsning med Steinberg har
genomförts för all personal på förskola, fritidshem och grundskola.
Temat var ledarskap i barngruppen/
ledarskap i klassrummet. Inköp av
Steinbergs bok har köpts in för att
kunna följa upp föreläsningen. På
förmiddagen måndag 31 mars föreläste Christian Lundahl (professor i
pedagogik) på temat Bedömning för
lärande. Föreläsningen var riktad till
personal i förskoleklass, lärare i
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grund- och grundsärskola samt
skolledare. Under föreläsningen
berörde Christian följande, i stora
drag: · bedömningens betydelse och
syften, · bedömning som en del av
planeringen av undervisningen, ·
allsidig bedömning, · frågornas
betydelse för lärande och bedömning, · feedback som för lärandet
framåt, · aktivera eleverna som
resurser för varandra, · aktivera
eleverna som ägare av sitt eget lärande, · halva rättningar Eftermid-

visa ”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.

barnets och elevens utveckling och
lärande samt vilka förutsättningar
som förskolan/ förskoleklassen har
bidragit med för att detta har kunnat
ske. Mallarna och rutinerna börjar
gälla under 2015.

dock utan någon större framgång. Planerna för ämnesövergripande arbetssätt fick med hjälp av
en informatör på kommunledningskontoret ett nytt, layoutmässigt mer
tilltalande, utseende.
Mot slutet av 2014 fick fyra skolor
frågan om de kunde tänka sig att
delta i en mindre pilotprojekt där
planen
Energi/Teknikutveckling
skulle ingå som en viktig byggsten. I
samverkan med kommunens klimat/energirådgivare, strategen för ekologisk hållbarhet och planeringssekreterare på förvaltningskontoret är
tanken att stimulera till energibesparande beteende bland vuxna och
elever på skolorna. Tre besök är
inbokade under tidig vår 2015.
.

dagen ägnades åt efterarbete ute på
skolorna utgående från ett frågebatteri som Christian sammanställt.
Gemensam rättning
Gemensam rättning av de 12 ämnesproven genomfördes i år under
en mer komprimerad period av ca 5
veckor. Rättningen av ämnesproven
i NO och SO har skett enligt en ny
modell, där fler lärare deltog under
rättningen en kortare period, 2 dagar
respektive 3 dagar. Totalt sett har

199 lärare deltagit i rättningen, vilket
lett till mycket god spridning av
bedömningskompetensen. All rättning har år skett i interna lokaler på
Barkestorpsskolan och på Falkenbergskolan, lunch och fika har beställts från service förvaltningens
skolkök. Detta har inneburit en
besparing jämfört med tidigare år. I
samband med rättningen har en
kortfattad analys av varje skolas
framgångsfaktorer och förbättringsområden utifrån rättarnas observationer gjorts. Varje skola har sedan
själv arbetat vidare med analysen.
De utvärderingar som gjorts av
rättande lärare och rektorer visar på

att man är nöjd med den gemensamma rättningen och önskar att
den ska fortsätta. De stora vinsterna
man ser är ökad likvärdighet och
rättssäkerhet, minskad arbetsbelastning för den enskilde läraren samt
att det är en väldigt bra kompetensutveckling för de lärare som deltar i
rättningen. Nackdelen är att så
många ordinarie lärare måste vara
borta under rättningsperioden och
att detta påverkar kvalitén på undervisningen för eleverna.
Pedagogisk dokumentationskurs
För tredje året i rad genomförs två
parallella kurser i pedagogisk doku-

D.1.8 Arbetet med förskolechefens/rektors ansvar
Resursfördelningssystem
I augusti 2011 fattade Barn- och
ungdomsnämnden beslut om ett
nytt resursfördelningssystem med
start 2012. Det fanns många anledningar till att utveckla det befintliga
resursfördelningssystemet.
Dels
ställde den nya skollagen nya krav
på insatser, dels ställde den krav på
viss handläggning och bedömning
av bidrag till fristående förskolor
och skolor. Detta aktualiserade en
större genomlysning av det gamla
resursfördelningssystemet
som
funnits mer eller mindre intakt
sedan 1994.

Därutöver hade Skolverket under en
längre tid uppmärksammat det
faktum att skolhuvudmän i stor
utsträckning inte fullgjorde sitt
kompensatoriska uppdrag. D.v.s. att
skolan ska kompensera för barns
och elevers skillnader. På det sätt
som Kalmar kommun fördelade
resurser tog till viss del sådana hänsyn, men trots detta svarade Kalmar
kommun inte upp mot de krav som
Skollagen ställde.
I beslutet, som togs i politisk enighet, om det nya resursfördelningssystemet så gavs också ett uppdrag till

mentation för 70 förskollärare i
förskolan och pågår under läsåret
2014-2015. Totalt har nu 210 förskollärare från samtliga förskolor
inom Barn- och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundel
deltagit. Syftet med kursen är att
deltagarna får kunskap och verktyg
att observera, dokumentera, reflektera och analysera över barn och
pedagogers lärande för att kunna
utveckla, utvärdera och förändra sin
pedagogiska praktik (verksamheten).
De 8 kurstillfällena varvas med teori
och föreläsningar samt praktiskt
arbete. Kursen leds av en utvecklingslärare.

förvaltningen att utvärdera effekterna av det.
En första utvärdering under 2013
visar att enheterna säger sig ha påverkats mer eller mindre negativt av
införandet av ett nytt resursfördelningssystem.
Under 2014 har arbetet med att ta
fram en utvärderingsmodell inför
utvärderingen som ska ske 2015
genomförts.
En ny utvärdering kommer att ske
2015 som fokuserar på hur måluppfyllelsen har påverkats av det nya
resursfördelningssystemet.
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E. Personal
33 % av de anställda

26 fler medarbetare än

hade ingen frånvaro 2014

2013

28 238 kr är medellönen i förvaltningen

E.1 Personalsammansättning

Tabell E.1.1 Tillsvidareanställda personer exkl. vilande tjänster, den 31 december barn- och ungdomsnämnden
Förskola
Pedagogisk omsorg
Fritidshem
Förskoleklass

2012

2013

2014

561

561

573

7

4

4

94

99

103

36

36

38

522

508

506

50

45

47

33

29

32

Skolor och förskolor

74

80

83

förvaltningskontoret

18

19

19

Totalt antal personer

1346

1337

1363

Totalt antal årsarbetare

1299

1295

1324

Grundskola
Varav övriga (elevhälsapers, vaktmästare, bibliotekarie)

Särskola inkl. fritidshem för särskolan

Ledning och administration

Tabellen visar antal anställda som
arbetar med barnen eller eleverna,
oavsett
befattningsbenämning.
Antalet tillsvidareanställda har mellan mätpunkten 31 december, ökat
med 26 personer sedan föregående
år. Med ökade tjänstgöringsgrader
för alla tillsvidareanställda är ökningen
29
årsarbetare.
Schemalagda arbetstimmar i verksamheten för alla anställningsformer, dvs. möjlig närvarotid utifrån

den ordinarie schemalagda tiden
samt arbetade timmar i timanställning, fyllnads- och övertid, minskar
jämfört med år 2013.
År 2014 var 115 personer anställda
på deltid, det motsvarar 8,4 % av
totalt tillsvidareanställd personal.
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 46,7 år. Medelåldern i grundskolan är 48,1, förskolan 44,1 och fritidshemmen 47,3 år.
För närvarande är 57 % av de tillsvidareanställda under 50 år.

E.2 Personalplanering
Under år 2014 annonserade förvaltningen ut 273 tjänster (inkl. omannonseringar). 162 tjänster avsåg
tillsvidareanställning och 111 tidsbegränsad anställning.
113 tjänster gällde läraruppdrag i
grundskolan och 102 i förskola och
17 i fritidshem.
Externa avgångar var 79 stycken
under året. 38 var på egen begäran
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och 41 med anledning av pension
eller sjukersättning.
Inom förskoleverksamheten har
nyrekrytering kunnat ske mot bakgrund av ökat barnantal och personalrörlighet hos anställda. Förvaltningen har under året kunnat konstatera att det är betydligt svårare att
rekrytera förskollärare, speciellt till
vikariat. Rekryteringsläget är något
bättre när det gäller lärare till grundskolan. Till korta vikariat både i för-

och grundskola är tillgång på utbildad personal mycket begränsad.
Antalet vikarier (månadsanställda
för vikariat eller AVA) motsvarade
cirka 95 årsarbetare år 2014. Jämfört med år 2013 är det en minskning med 5 årsarbetare.
Löner för timvikarier motsvarar
cirka 11,8 miljoner. Totalt motsvarar
anställning av timvikarier cirka 45
årsarbetare, samma nivå som 2013.

E.3 Frånvaro
Tabell E.3.1 Sjukfrånvaro barn- och ungdomsförvaltningen, alla anställningsformer

Sjukfrånvaro
Därav sjukfrånvaro 59 dagar eller mer
* Period januari-november

Sjukfrånvaron i Barn- och ungdomsförvaltningen följer i stort
samma utveckling som gäller för
samtliga tillsvidareanställda i Kalmar
kommun. Sjukfrånvaron motsvarar
5,5 % av ordinarie arbetstid för alla
anställningsformer. Detta är en
ökning med 0,1 procentenheter mot
året innan.
Andel sjukfrånvaro som var 60
dagar eller längre var 45,7 % av den

2010

2011

2012

2013

2014*

4,6 %

4,6 %

5,0 %

5,4 %

5,5 %

42,8 %

39,7 %

42,2 %

46,9 %

45,7 %

totala sjukfrånvaron. Året innan var
motsvarande andel 46,9 %, dvs.
andelen är mycket konstant.
Det sker inte några större förändringar i sjukfrånvaron mellan 2013
och 2014 som är relaterad till anställdas ålder.

mindre skillnader när det gäller den
längre sjukfrånvaron.
Var tredje anställd har ingen sjukfrånvaro alls under det gångna året.
Genom det systematiska arbetsmiljöarbetet vid enheterna, försöker
man påverka den arbetsrelaterade
sjukfrånvaron.

Kvinnors sjukfrånvaro är totalt sett
ca 55 % högre än männens, men det

Tabell/Diagram E.3.2 Sjukfrånvaro per månad 2014 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
erbjudande om arbetsuppgifter
inom kommunens verksamhet med

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 2,4 %

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
form av återgång i tjänst till annat
jobb.

till 28 238 kr. Medellönen per månad är för alla befattningsgrupper
inom:
Förskola
25 839 kr
Fritidshem
26 800 kr
Grundskola
29 656 kr
Särskola
27 472 kr

Det totala antalet timmar för övertid
och fyllnadstid har ökat mellan år
2013 och 2014 med cirka 4 000
timmar, motsvararande 2,2 årsarbetare
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F. Ekonomi
99,4 % av budget 2014
förbrukades

70 % av skolorna och

4,8 mkr resultat 2014

förskolorna höll budget

F.1 Barn- och ungdomsnämnden resultat 2014
Tabell F.1.1 resultat Barn- och ungdomsnämnden driftbudget 2014 (tkr)
Förskola
Fritidshem
Förskoleklass

Utfall

Resultat

271 312

272 606

-1 295

31 756

30 575

1 181

15 057

14 938

118

405 367

406 466

-1 099

Särskola inkl fritidshem

19 083

18 059

1 025

Lokal ledning och administration

60 354

60 306
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Central ledning och administration inkl. nämnd

43 378

38 573

4 805

846 307

841 523

Grundskola

TOTAL

4 783

Ingående Resultatutjämningsfond 2014

10 059

Utgående resultatutjämningsfond 2014

14 842

Barn- och ungdomsnämndens driftbudget ger ett överskott på 4,8 mkr
inkl. justeringar av barn- och elevantalet. Under året har justeringar
gjorts med -1,1 mkr för färre barn i
förskola och för fler barn i fritidshem med +2,2 mkr, jämfört med
vår ursprungliga tilldelade ram.
Inom grundskolan har justering
gjorts med +0,2 mkr. Justeringarna
avser barn och elever i barn- och
ungdomsnämnden och de fristående
enheterna.
Den utgående resultatutjämningsfonden ökar till 14,8 mkr vilket
motsvarar 1,7 % av den totala budgeten inför 2015.
Kommentarer till utfallet för
bokslut 2014
Förskoleverksamheten inkl. pedagogisk
omsorg och fristående förskolor ger ett
totalt underskott på 1,3 mkr.
Utbetalda medel till de fristående
förskolorna ger ett överskott på 3,5
mkr. Medel var avsatta i budget för
en ny fristående förskola, ”Kidz 2
home”, som inte startade i Kalmar
under året.
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Budget

Den kommunala förskoleverksamheten ger ett underskott på -4,3
mkr. Det är främst orsakat av att vi
inte får kompensation för ökat
schemasnitt mot budgetramen.
Schemasnittet hamnade på 33,3
timmar per vecka och barn. Detta är
1,1 timmar mer än vad som räknats
med i budgetramen.
En del förskolor har obalanser mot
budget. Detta påverkas t.ex. av att
man har haft behov av att utöka
antal tjänster när man har haft fler
barn
än
planerat,
barnens
schemasnitt har ökat eller utökat
med fler avdelningar. I vissa fall har
man inte lyckats anpassa personalen
till ett lägre barnatal än planerat.
Vissa förskolor arbetar med att få
ner höga timvikariekostnader. Generellt kan sägas att ju yngre barnen
är desto tidigare måste vikarie sättas
in vid frånvaro. Avdelningarnas
geografiska läge i förhållande till
varandra kan också påverka kostnaderna. Spridda avdelningar kräver
ofta högre personaltäthet då det inte
alltid går att samordna öppning och
stängning.
Förbrukningsinventarier
och
material ger ett underskott på 0,5

mkr, då det har funnits ett behov av
förnyelse samt att nya förskoleavdelningar startats upp.
Fritidshemmens personalkostnader ger
ett överskott på 1,0 mkr.
Majoriteten av fritidshemmen har
haft fler barn än planerat under året,
i genomsnitt fem fler, vilket
genererar en utökad budgetram.
Detta medför inte automatiskt att
man utökar personalstyrkan vilket
skulle innebära högre kostnader.
Resultet blir mindre överskott ”här
och där” som totalt blir 0,8 mkr.
Avgifterna som föräldrarna betalar
blev 0,2 mkr högre än planerat.
Grundskolan ger ett underskott på
1,1 mkr och förskoleklass ger ett
överskott
på
0,1
mkr.
Underskottet består av att utbetalningar till de fristående skolorna
blev högre än det planerade beloppet. De kom att ha fler elever och
några skolor har fått ytterligare
tilläggsbelopp i översynen som
gjordes inför höstterminen.

På totalen är de kommunala skolornas personalkostnader balanserade
om man ser på dessa tillsammans
med de pengar skolorna får/dras av
för fler/färre elever.
Särskolan inkl. fritidshem ger ett överskott mot budget, 1,0 mkr. Man har
haft 0,6 mkr högre intäkter än planerat för fritidstillsynen då den
omfattat fler elever än planerat. Det
har även varit fler elever från andra
kommuner än planerat vilket medför ett överskott på interkommunal
ersättning på 0,4 mkr.
Den lokala administrationen ger ett
resultat enligt budget. 0,5 mkr blev

över på planerade personalkostnader p.g.a. delvis ej tillsatta tjänster
under året. IT-relaterade kostnader
överskred budget med 0,7 mkr.
Prisökning efter att budgeten lades
på tjänsterna som vi köper från ITenheten bidrar till detta. Fortbildningskostnaderna blev 0,2 mkr lägre
än planerat.

Det centrala kontot för ITutrustning ger ett överskott på 0,9
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.
Barn- och ungdomsnämnden och
Södermöre kommundelsnämnd har
fr.o.m. 2013 övertagit ansvaret för
skolskjutskostnaderna från kommunledningskontoret. Ett överskott
på 0,2 mkr återfinns på det centrala
kontot för skolskjutsar, då fakturan
för linjetrafiken blev något lägre än
budgeterat.

Den centrala administrationen ger ett
överskott på 4,8 mkr.
3,4 mkr av förvaltningschefens
strategiska medel är ej förbrukade.
Personalkostnaderna för förvaltningskontoret ger överskott på 0,3
mkr, då det har funnits delvis ej
tillsatta tjänster under året.

Tabell F.1.2 Enheternas resultat och utgående resultatutjämningsfonder 2014 (sorterade efter förändringens storlek)
Enhet
SÄRSKOLAN I KALMAR
FÖRSKOLAN TROLLET

Ingående RUF

Förändring

boksluts-

Utgående RUF

RUF i %

2014

under året

kompensation

2014

av budget

659

1 182

1 841

9%

0

859

859

3%

FÖRSKOLAN ROCKNEBY

12

841

853

5%

KALMARSUNDSSKOLAN

-544

753

209

0%

DÖRBYSKOLAN

857

594

1 451

6%

FÖRSKOLAN RINKABYHOLM

1 239

482

1 721

7%

LINDSDALSSKOLORNA

1 836

437

2 273

4%

0

429

429

2%

FÖRSKOLAN ÖGONSTENEN

831

429

1 260

5%

FÖRSKOLAN PULPETEN-SMEDJA

411

414

825

4%

FÖRSKOLAN BJÖRKENÄS

ROCKNEBYSKOLAN

175

403

578

4%

2 671

370

-340

2 701

14%

FÖRSKOLAN LINDÖ

-310

270

40

0

0%

TREKANTENSKOLAN

LINDÖSKOLAN

1 354

205

1 559

5%

BARKESTORPSSKOLAN

-195

173

-23

0%

DJURÄNGSSKOLAN

690

159

849

3%

ESPLANADSKOLAN

582

147

729

6%

64

64

1%

954

-67

887

5%

MOTT ENHET ESPLANADSKOLAN
FÖRSKOLAN LINDEBERGA-SJÖÄ
FÖRSKOLAN SMEDBY

39

-82

-43

0%

FUNKABOSKOLAN

133

-111

22

0%

FÖRSKOLAN VALLMON

356

-350

36

42

0%

0

-494

199

-295

-1%

684

-572

112

0%

ÅBYSKOLAN
RINKABYHOLMSSKOLAN
FALKENBERGSSKOLAN

-1 632

-603

-2 235

-7%

VASA SKOLOMRÅDE

-3 601

-2 311

99

-5 813

-6%

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

3%
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Resultaten på enheterna är skiftande
som framgår av tabellen. Falkenbergsskolan och Vasa skolområde
hade både negativa ingående fonder
och negativa resultat för året. De får
under kommande år extra stöd och
hjälp av förvaltningskontorets personal med att balansera sina budgeterar och upprätta åtgärdsplaner för
att hämta hem sina negativa resul-

tatutjämningsfonder. Inom två till
tre år ska de negativa fonderna vara
återställda, beroende på storlek. Det
samma gäller för Åbyskolan som
har ett negativt resultat under året.
Barkestorpsskolan
och
Kalmarsundsskolan har, enligt plan,
återställt sina resultatutjämningsfonder under året. Lindöskolan och
förskolan Lindö blev egna enheter 1

juli 2014, och för att förskolan inte
skulle få en negativ fond så beslutade rektor och förskolechef att
omfördela medel till förskolan.
Funkaboskolans fond och resultat
består av f.d. Västra och Östra
Funkaboskolan.
Resultatutjämningsfonderna redovisas även i kapitel H.

Tabell F.1.3 Förändring resultatutjämningsfond (tkr) barn- och ungdomsnämnden

Enheterna

RUF

RUF

RUF

RUF

RUF

RUF

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-2 869

5 442

17 745

10 689

6 619

10 855

1 374

5 117

-

-

-

Kostenheten
Modersmål

345

262

262

597

582

-

Förvaltningskontor

1 000

1 000

0

0

0

0

Centralt

8 905

6 515

4 469

3 307

2 858

3 987

TOTALT

7 383

14 593

27 593

14 593

10 059

14 842

Den totala resultatutjämningsfonden
i 2014 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 3,6 mkr och den centrala
fonden har ökat med 1,2 mkr

Tabell F.1.4 Investeringar barn- och ungdomsnämnden 2014 (tkr)
Budget

Utfall

Resultat

Förskola

2 967

2 360

607

Grundskola

4 726

3 993

733

100

249

-149

0

282

-282

Särskola
Lokal ledning och adm
Central ledning och adm
TOTAL

Totalt gjordes investeringar på 7,0
mkr under året, varav 0,9 mkr i
trådlöst nätverk och cleverboards
och 6,1 mkr i inne- och utemiljöerna

200

88

112

7 993

6 972

1 020

på förskolor och skolor. Investeringskostnaderna
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.

den reviderade enheten (t.ex. omföringsunderlag, arkivering och inventarieförteckning).
Rutinen ses över en gång per år.
Avrapportering görs till barn- och
ungdomsnämnden,
ledningens
genomgång samt till samordnaren
för intern revision.

rådsrutiner, inventarieförteckning,
rekvisitionsblock samt inköpsavtal.

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), för-

Åtgärder för avvikelserna omfattar
att ett pågående arbete med kontokontroll sker, av central ekonomiansvarig, i enheternas ekonomihantering. Återkoppling sker till den
enhet där avvikelse upptäcks.

F.2 Intern kontroll 2014
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
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Avvikelser som har noterats handlar
om rutinerna för leverantörsfakturor
samt för inventarieförteckningar.
Avvikelser har följts upp efter det
att den interna revisionen har utförts.

F.3 Södermöre kommundelsnämnds resultat 2014
Tabell F.2.1 Resultat Södermöre kommundelsnämnd skola och barnomsorg 2014 (tkr)
Budget

Utfall

Resultat

36 866

39 272

-2 406

Fritidshem

4 887

4 565

322

Förskoleklass

3 224

2 974

250

Förskola

Grundskola

66 760

66 664

96

Lokal ledning och administration

9 866

9 984

-118

Central ledning och administration

5 145

5 409

-264

126 748

128 868

-2 120

TOTAL
Ingående Resultatutjämningsfond 2014

-959

Utgående resultatutjämningsfond 2014

Södermöre
kommundelsnämnds
driftsbudget ger för 2014 ett underskott, för verksamhetsdelarna inom
grundskola och barnomsorg, på
totalt 2,1 mkr. Investeringsbudgeten
ger ett överskott på 0,6 mkr.
Kommentarer till utfallet för
bokslut 2014
Kontona för lokal och central administration visar ett underskott på 0,4
mkr. Huvudorsak till underskottet

-3 079

kan hänföras till ökade skolskjutskostnader.
Verksamheterna inom barnomsorgen ger
ett sammanlagt underskott på 2,4
mkr. Underskottet beror på att
kostnaderna för barn med särskilda
behov varit höga och på att felaktigt
antal barn budgeterats. Verksamheten har haft en engångskostnad för
personalavveckling på 1,0 mkr.
Förskoleverksamheten på två av
förvaltningens enheter bedrivs på
ett flertal adresser i väntan på att

planerad om- och tillbyggnation
skall ske. Detta är kostnadsdrivande
och inte effektivt ur ekonomisk
synvinkel.
Förskoleklassverksamheten redovisar ett
överskott på 0,3 mkr och Grundskolan ger ett överskott på 0,1 mkr.
Skolskjutskostnaderna avviker från
budget med -0,5 mkr. I övrigt beror
underskotten på att kostnaderna för
barn med särskilda behov varit
höga.

Tabell F.2.2. Investeringsbudget Södermöre kommundelsnämnd skola och barnomsorg 2014 (tkr)
Förskola
Grundskola
Lokal administration
TOTAL

Budget

Utfall

Resultat

1 215

1 166

49

586

603

-17

0

20

-20

1 801

1 789

12
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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 2015-01-28.
Dessa mål och detaljerade mål utgör
sedan styrande dokument för utformningen 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
Kommunfullmäktige har antagit en
utbildningspolitisk vision för 2012 2015 som genomsyrar barn- och
ungdomsnämndens arbete.

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 2015 gör nämnden följande
satsningar:
– Forskning i samverkan med
Linnéuniversitetet

– Program för förbättring – lära av
goda exempel
– Barns språkutveckling
– 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 elevtalsförändringar samt friskoleetableringar påverkar
personal- och lokalresurser
Elevantalet i grundskolan inom barn- och
ungdomsnämndens område ökar fram till
2018 med ca 417 elever. Ökningen
av antalet förskolebarn fortsätter
med 136 barn under samma period.
Förskolan behöver fortsatt byggas

ut med 14 avdelningar för att uppnå
full behovstäckning. Fritidshemmen
ökar med 173 platser under perioden. För att kunna möta ovanstående förändringar kommer ett flexibelt utnyttjande av skol- och förskoleloka-

G.2.3 Skolskjutsarna blir dyrare
KLT:s höjning av priserna på terminskort på 15 % ger barn- och
ungdomsnämnden ökade kostnader
med 1,6 mkr vilket motsvarar tre
tjänster. Nämnden har tillskrivit
fullmäktige om ramutökning för

ler att vara nödvändigt i framtiden samt
att barn- och ungdomsnämndens
behov av lokalutbyggnader tillgodoses.

detta. Det är av vikt att ramen för
skolskjutsarna i framtiden blir rörlig,
så att lärarresursernas storlek inte
minskas, då fler barn åker buss.
Barn- och ungdomsnämnden föreslår därför kommunfullmäktige att

besluta om ett förändrat resursfördelningssystem för skolskjutsarna
så att volymförändringar och prisförändringar hanteras.

drag till personalförstärkningar

Vistelsetiden i förskolan ökar
Föräldrarna behov av längre vistelsetider i förskolan ökar kontinuerligt. År 2004 var den genomsnittliga
vistelsetiden 29 timmar per vecka.
2014 hade den ökat med 15 % till
33,3 timmar per vecka. Ersättnings-

G.2.4 Riskanalys
Följande risker har identifierats
inför perioden:
- Ökade vistelsetider i förskolan urholkar personaltätheten
- Periodens besparingskrav
riskerar uteblivet statsbi-
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- Svårare att rekrytera personal

systemet från kommunfullmäktige
har inte hängt med i utveckling i och
med
att
barnoch
ungdomsnämnden får ersättning per
plats – inte per vistelsetimme. Om
vi 2014 hade haft samma schemasnitt som 2004 hade förskolan
kostat 226 mkr. 2014 kostar den
stället 245 mkr pga. att schemasnittet har ökat med 15 %. 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 schema-snittsförändringar
under året ska kompenseras – inte
bara antalet barn. Barn- och ungdomsnämnden
föreslår
därför
kommunfullmäktige att förändra
resursfördelningssystemet så att
även schemasnitt byggs in i resurs-

fördelningsmodellen. För 2014
begär barn- och ungdomsnämnden
4,9 mkr.
Ny regering – nya reformer
Den nya regeringen har föreslagit en
mängd nya reformer inom barn-och
ungdomsnämndens verksamhetsområde som bl.a. syftar till att minska barngruppernas storlek/öka
personaltätheten. Efter vårpropositionen i april kan vi bättre bedöma
hur vår verksamhet kommer att påverkas. Vi vet dock att statsbidrag
till personalförstärkningar historiskt
sett alltid har varit villkorade.
Kommunerna kan inte dra ner på
personal och samtidigt räkna med
att erhålla statsbidrag till personalförstärkningar. Det har alltid funnits
ett utgångsläge som kommunerna
bedömts emot, ofta satt bakåt i tiden. De av kommunfullmäktige

G.3 Effektiviseringar av verksamheten
Kommunfullmäktige har beslutat
om besparingar i verksamheten
under planeringsperioden. För 2015
har barn- och ungdomsnämndens
sparbeting uppgått till 8,4 mkr. Det
har lösts genom en minskning av
förvaltningschefens
strategiska
medel med 3,5 mkr samt neddragningar i tilldelningen till enheterna
med resterande 4,9 mkr. Besparing-

en kommer att påverka möjligheten
till att satsa på utveckling av verksamheten samt en minskad personaltäthet. För 2016 och 2017 uppgår
sparbetinget till ytterligare 8,7 respektive 9 mkr.
Utöver detta fortsätter barn- och
ungdomsnämnden att årligen effektivisera verksamheten. Den uteblivna indexuppräkningen av övriga

G.4 Prognos antal barn i förskola och fritidshem
Fler barn i förskola
Antalet förskolebarn fortsätter att
öka och födelsetalen förväntas stiga
kommande år. 2014 föddes 741
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 minska något.

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-

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 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.

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. För
barn- och ungdomsnämnden handlar det om ca 2 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 2015-2018 Barn- och ungdomsnämnden (antal placerade)
Budget 2015

2015

2016

2017

2018

Diff. 15-18

Förskoleverksamhet

3109

3 120

3 121

3 180

3 245

136

Fritidshem

2 564

2 610

2 688

2 717

2 737

173

Tabell G.4.2 Barn- och Elevförändringar 2015-2018 Södermöre kommundel (antal placerade)
Budget 2015

2015

2016

2017

2018

Diff. 15-18

Förskoleverksamhet

445

425

414

409

409

-36

Fritidshem

343

354

360

371

377

34
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G.5 Barnomsorg på obekväm arbetstid – kvällar, nätter och helger
Föräldrarnas bov av barnomsorg på
obekväm arbetstid har ökat.
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 2014 gav

G.6 Förskoleutbyggnad 2014- 2017
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 kan komma från
statligt håll
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.

detta ett tillskott på ca 500 tkr.
Statsbidraget är dock fortfarande på
en låg nivå jämfört med verksamhetens verkliga kostnader.

Planeringen av förskoleutbyggnad
måste därför revideras kontinuerligt.
Totalt kommer 14 nya förskoleavdelningar att behövas i barn- och ungdomsnämndens område under
perioden 2015 – 2019.
Beräkningen bygger på nuvarande
genomsnittlig gruppstorlek, 16,7
barn/avdelning.

Tabell G.6.1 Behov av nya förskoleavdelningar
Budget

Prognos

2015

2015

3 109

3 138
(inkl.ca 20 barn från
andra kommuner)

Diff. mot budget

Prognos

Prognos
+29

2015

2016

2017

2018

2019

3 069

3 109

3 137

3 207

3 298

Ökning antal barn jfr budget 2014
Ackumulerat

29

30

89

154

230

Per år

29

1

59

65

76

Utbyggnadsbehov förskoleavdelningar a' 16,7 barn
Ackumulerat

2

2

5

9

14

Per år

2

0

4

4

5

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 samma
antal barn 2015 som 2014.
22 platser finns fördelade på Förskolan Rockneby, Förskolan Björ-

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.

kenäs och Vasa skolområde. Föräldrarnas efterfrågan på platser styr
behovet av pedagogisk omsorg och
förskolecheferna försöker att i möj-

ligaste 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
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antalet elever med ca 417 i Barnoch ungdom samt ytterligare ca 42 i
Södermöre kommundel. På 10 års

sikt ökar antalet elever i grundskolan
med ca 1 150 i hela kommunen,
d.v.s. en ökning med 20 %. Detta

kommer att ställa nya krav på lokaler, personal, kost, administration
m.m. Till detta kan komma sats-

ningar på skolan som aviserats från
statligt håll. De stora utmaningarna
för Kalmar kommun kommer då att

vara dels att rekrytera lärare och dels
att tillgodose behovet av ytterligare
skollokaler.

Tabell G.8.1 Elevförändringar 2015-2018 barn- och ungdomsnämnden (antal boende i området)
Budget 2015

2015

2016

2017

2018

Diff. 15-18

623

630

655

627

645

22

År 1-3

1 773

1 792

1 864

1 919

1 931

158

År 4-6

1 710

1 723

1 757

1 797

1 843

133

År 7-9 (10)

1 704

1 685

1 721

1 763

1 808

104

Totalt

5 810

5 830

5 997

6 106

6 227

417

Förskoleklass

Tabell G.8.2 Elevförändringar 2015-2018 Södermöre Kommundelsnämnd (antal boende i området)
2015

2016

2017

2018

Diff. 15-18

Förskoleklass

Budget 2015
101

98

101

99

96

-5

År 1-3

284

286

297

299

301

17

År 4-6

252

252

256

271

289

37

År 7-9 (10)

280

280

279

271

273

-7

Totalt

917

916

933

940

959
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G.9 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
och Rockneby har byggts ut. I
Lindsdal pågår utbyggnad just nu.
Från Ht 2014 går också högstadieelever från Åbyskolan i Lindsdal.
Detta avlastar i sin tur Funkaboskolan som då kan ta emot ett ökande
elevantal.
Förtätat bostadsbyggande i centrala
Kalmar gör att grundskolan behöver
byggas ut här. Vasaskolan och Lin-

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 Karl-Oskarskolan
och dels i egna lokaler i Tullbroskolan tills den nya särskolan på Falkenberg står färdig 2017.

döskolan kommer sannolikt att bli
för små i framtiden. Ett problem i
sammanhanget är att det är svårt att
hitta nya platser för skola för de
yngre eleverna eftersom detta också
ställer krav på en acceptabel utemiljö. Vi har därför börjat undersöka möjligheterna att starta ett nytt
högstadium i Centrala Kalmar
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 både grundskola och
särskola.

Där kommer all särskoleverksamhet
att samlas. Idag har särskolan ett
femtiotal elever fördelade på båda
skolorna.
Många elever i särskolan är multihandikappade vilket ställer stora
krav på lokalernas utformning. För
att kunna tillgodose de ständigt
skiftande behoven i särskolan byggs

därför en ny särskola med 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/ pedagogisk omsorg och två be-driver
både förskole- och skolverksamhet.

De fristående förskolorna och fritidshemmen har tagit upp 453 platser i budget 2015. Det är 32 fler
platser fler än 2014 och ökningen
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sker på förskolan i och med att två
nya enheter startats under ht 2014.
Pedagogisk omsorg bedrivs i ett
trefamiljs-system (Blåklockan) och
en ny fristående förskola i Rockneby

(förskolan Lyckan) har startats.
De fristående skolorna beräknar ha
682 elever 2015, d.v.s. 115 elever
fler än budgeterat 2014.

I budget 2015 finns det ett 40-tal
elever som både kommunala skolor
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 tillbyggnader under planeringsperioden. Tabellen visar barn-

och ungdomsförvaltningens behov
av medel för ökade lokalkostnader.

Tabell G.12.1 Enhet/hyreskostnad i tkr 2015-2018 inom barn- och ungdomsförvaltningens verksamhet
Rockneby – förskola barnvagnsförråd
Åbyskolan – nybyggnad förskola 4 avd delvis ersättning
Lindsdal förskola – personaltoalett med dusch, Pulpeten
Lindsdals förskola –nybyggnad 4 avd ht 2018
Lindsdalsskolorna – steg 1, 7 klassrum ht 2015
Lindsdalsskolorna – steg 2, 10 klassrum ht 2016
Kalmarsundsskolan – anpassning år 5
Kalmarsundsskolan - ombyggnad 6-9-delen 2017
Förskola Norrliden - nybyggnad 4 avd ht 2017
Djurängen – om- och tillbyggnad skola vt 2017
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–ombyggnad matsal
Rinkabyholmsskolan – ombyggnad personalrum
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 2017
Förskola – nybyggnad 4 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.
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2015

2016

2017

2018

8

8

8

1 603

3 205
1 591
24

3 205
3 181
24

8
990
3 205
3 181
24

24

975
2 424

2 341
2 424
2 342

24

24

8 030

8 030

79

79

79

79

79
2 705
24

79
2 705
24

45

45

45

45

1 759

5 031

20 803

25 501

79

G.13 Personalbehov

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

för normal personalrörlighet. Vid
antagande om pensionsavgång vid
65 år, kommer 87 anställda att gå i

pension under åren 2015-2017 och
ytterligare 134 anställda 2018-2020.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Alla

13

16

34

37

44

49

41

Män

8

5

4

7

12

6

12

Kvinnor

5

11

30

30

32

43

29

Utöver de pensionsavgångar som
redovisats ovan har Barn- och ungdomsförvaltningen de senaste tre
åren haft en årlig extern personalomsättning motsvararande cirka 30
tjänster som berott på avgång på
grund av egen begäran.
Totalt beräknas elevantalet i grundskola öka med omkring 20 % under
denna period. Detta medför ett

rekryteringsbehov av ytterligare
cirka 80 lärare för tillsvidareanställning inom grundskolan.
Förvaltningens prognos för att täcka
pensionsavgångar och ökat barnantal inom förskola fram till år 2020
motsvarar 135 tjänster.

kompensera
tillsvidareanställdas
frånvaro (nivå ca 95 årsarbetare med
månadsanställning år 2014), 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.

Tillsammans med verksamheternas
stora behov av personal för att

G.14 Behov av medel utöver ram barn- och ungdomsnämnden
Tabell G.14.1 Justering av driftbudget pga. ändrat barn- och elevantal 2015-2018
2015

2016

2017

2018

Acc 2015-2018

957+ 4 870*

87

5 133

5 655

16 702

1 472

2 493

928

640

5 536

450

1 500

-1 680

1 080

1 350

Grundskola år 1-3

1 268

4 680

3 575

780

10 303

Grundskola år 4-6

780

2 040

2 400

2 760

7 980

Grundskola år 7-9

-1 292

2 448

2 856

3 060

7 072

Totalt

8 505

13 251

13 212

13 975

48 943

Verksamhet / tkr
Förskola
Fritidshem
Förskoleklass

*Avser fler timmar i förskolan än planerat. Viselsetiden 2014 budgeterades till 32,2 timmar per vecka men blev 33,1 timmar per vecka.
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H. Resultatutjämningsfonder 2014 barn- och ungdomsnämnden
Enhet

Ingående RUF

Förändring

boksluts-

Utgående RUF

2014

under året

kompensation

2014

av budget

0

-494

199

-295

-1%

ÅBYSKOLAN
ROCKNEBYSKOLAN

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%

LINDSDALSSKOLORNA

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*

133

-111

2 671

370

-340

FÖRSKOLAN LINDÖ*

-310

270

40

ESPLANADSKOLAN

582

147

659

VASA SKOLOMRÅDE

-3 601

-2 311

FALKENBERGSSKOLAN

-1 632

-603

FÖRSKOLAN VALLMON

356

-350

RINKABYHOLMSSKOLAN

684

-572

LINDÖSKOLAN*

SÄRSKOLAN I KALMAR

FÖRSKOLAN RINKABYHOLM

22

0%

2 701

14%

0

0%

729

6%

64

64

1%

1 182

1 841

9%

-5 813

-6%

-2 235

-7%

42

0%

112

0%

MOTT ENHET ESPLANADSKOLAN

99
36

1 239

482

1 721

7%

BARKESTORPSSKOLAN

-195

173

-23

0%

DÖRBYSKOLAN

857

594

1 451

6%

39

-82

-43

0%

1 559

5%

FÖRSKOLAN SMEDBY
TREKANTENSKOLAN

1 354

205

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

* 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.
I 2009 års bokslut har sex enheter negativa fonder.
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.
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RUF i %

3%

BILAGA 1 Södermöre kommundelsnämnds budgetmål avseende förskola och skola
Detaljerat mål: Plats i förskola ska kunna erbjudas inom önskat område.
Beskrivning I Kalmar kommun ska det vara möjligt att bo och leva i hela kommunen under flera skeenden i livet och därför ska plats förskola kunna erbjudas i önskat område.

Mätning Genom Procapita
Resurser Inom befintlig budget
Kommentar
Alla barn i kö till förskola i Södermöre kommundel har erbjudits plats i önskat område och inom lagstadgad tid.
Detaljerat mål: Vårdnadshavarna ska vara nöjda med den förskola som deras barn går på
Beskrivning Kalmar kommuns förskolor ska hålla en hög kvalitet. Vårdnadshavarna ska få information
om förskolans mål och sätt att arbeta för att kunna bedöma kvalitén på verksamheten.

Mätning Enkät till vårdnadshavare
Resurser Inom befintlig budget
Kommentar
I stort sett är vårdnadshavare i Södermöre mycket nöjda med den förskola som deras barn går på. Tyvärr
har det, på ett par enheter, varit en allt för låg svarafrekvens för att kunna redovisas. Enheterna kommer
att ha som uppdrag under 2015 att stimulera vårdnadshavarna att svara på kommande enkäter. Sammantaget för de som svarat ligger nöjdheten mellan 89-100%. En tydlig indikator som skiljer sig åt är hur vårdnadshavarna är nöjda med lokalernas utformning. Förskolor med nya lokaler har ett högre värde än de
med gamla och inte ändamålsenliga lokaler.
Information till vårdnadshavarna sker på olika sätt: på föräldramöten, om förskolan mål och verksamhet,
genom daglig kontakt med personalen, hemsidor samt informationsblad.
Detaljerat mål: Vårdnadshavarna ska vara nöjda med den skola som deras barn går på
Beskrivning Kalmar kommuns skolor ska hålla en hög kvalitet. Vårdnadshavarna ska få information om
skolans mål och sätt att arbeta för att kunna bedöma kvalitén på verksamheten.

Mätning Enkät till vårdnadshavare
Resurser Inom befintlig budget
Kommentar
När det gäller vårdnadshavarnas nöjdhet med den skola som deras barn går i ligger den på en bra nivå.
Även här har vi enheter som har för låg svarsfrekvens för att kunna redovisas. Enheterna kommer att ha
som uppdrag under 2015 att stimulera vårdnadshavarna att svara på kommande enkäter. Övriga enheters
utvärdering ligger mellan 70-94% nöjdhet.
Information sker till vårdnadshavarna på många olika sätt, exempelvis: muntlig och skriftlig information
av rektor, kontinuerlig information genom veckobrev, hemsida och föräldramöten. Alla enheter har ett
föräldraråd.
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Detaljerat mål: Vårdnadshavarna ska vara nöjda med det fritidshem som deras barn går på.
Beskrivning Kalmar kommuns fritidshem ska hålla en hög kvalitet. Vårdnadshavarna ska få information
om fritidshemmets mål och sätt att arbeta för att kunna bedöma kvalitén på verksamheten.

Mätning Enkät till vårdnadshavare
Resurser Inom befintlig budget
Kommentar
Av de vårdnadshavaren som svarat på enkäten svarar 89-90% att de är nöjda eller mycket nöjda med verksamheten. Även här har ett par enheter för låg svarsfrekvens för att redovisas. Enheterna kommer att ha
som uppdrag under 2015 att stimulera vårdnadshavarna att svara på kommande enkäter
Information till vårdnadshavarna sker på olika sätt: genom facebook, föräldramöten där föräldrarna informeras om fritidshemmets mål och verksamhet, genom daglig kontakt med personalen, hemsidor samt
informationsblad.
Detaljerat mål: Vårdnadshavarna i Södermöre kommundel upplever att de har inflytande på verksamheten (förskola och fritidshem).
Beskrivning Varje invånare ska känna att det är möjligt att påverka och förändra.

Mätning Enkät till vårdnadshavare
Resurser Inom befintlig budget
Kommentar
På grund av mycket låg svarsfrekvens på enkäten kan vissa enheter inte redovisas.
I övrig har vårdnadshavarna uppfattningen att man har inflytande på förskoleverksamheten men det är ett
område som behöver utvecklas. När det gäller fritidshemmen är det färre vårdnadshavare som anser att
man har inflytande på verksamheten.
Detaljerat mål: Södermöres skolor ska elever vara delaktiga och kunna utöva elevinflytande.
Beskrivning Alla elever ska få ett reellt inflytande på arbetsätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Deras inflytande ska öka med stigande ålder.
Nuläge: I 2013 års elevenkät uppgav nio av tio elever i Södermöres låg- och mellanstadieskolor att lärarna
tar hänsyn till deras åsikter och att de kan påverka hur man kan lära sig olika saker. För Södermöreskolans
del var åtta av tio elever av samma uppfattning som eleverna i de lägre åldrarna.

Mätning Mäts årligen via elevenkäten. Frågor som mäts är:
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter.
Jag har möjlighet att påverka hur jag kan lära mig saker.

Resurser Inom befintlig budget
Kommentar
91% av Södermöreskolans elever uppger att lärarna alltid eller oftast tar hänsyn till deras åsikter medan 80
% anser att de alltid eller oftast har möjlighet att påverka hur de lär sig olika saker. Elevernas ansvar och
inflytande är en fråga som vi jobbar aktivt med på skolan, bland annat genom klassråd, arbetslagsråd och
elevrådet.
På Södermöres låg- och mellanstadieskolor anser 97-100% av eleverna att hänsyn tas till deras åsikter.
Möjligheten att påverka hur eleverna kan påverka hur de kan lära sig olika saker hamnar på 91-100%.
Båda områdena ligger högt och har förbättrats sedan föregående år.
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I en jämförelse med Södermöres jämförkommuners (Aneby, Eda, Färgelanda, Ovanåker, Torsås, Åmål
och Örkelljunga)resultat ligger Södermöreskolans resultat högre än snittet för de övriga kommunerna. När
det gäller de yngre eleverna är Södermöres resultat betydligt högre än jämförkommunernas resultat.

Övergripande mål - Bästa skolkommun
Kalmar kommun ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner.

Kommentar
Detaljerat mål: 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. Enligt SKL:s statistikdatabas Kolada är följande kommuner jämförbara med Södermöre kommundel när det gäller grundskolan:
Aneby, Eda, Örkelljunga, Ockelbo, Färgelanda, Torsås, Ovanåker och Åmål.

Mätning I Kolada
När det gäller resultaten i de nationella ämnesproven och jämförelse med andra kommuner är eleverna i
årskurs 3, 6 och 9 målgruppen. Eleverna i årskurs 3 och 6 läggs samman till en gemensam Södermöreenhet för att kunna jämföras med andra kommuner. När det gäller andelen elever som uppnått kunskapskraven och jämförelse med andra kommuner är eleverna i årskurs 9 målgruppen. Samtliga skolors resultat i
kommundelen mäts över tid. Vid ev. redovisning på enhetsnivå av de yngre elevernas resultat görs detta
nominellt och inte procentuellt.

Resurser Inom befintlig budget
Kommentar
I det sammanvägda kunskapsresultatet (indikator A11) i SKL:s ranking 2014 kom Kalmar kommun på
plats 95 (2013 plats 122).
Södermöreskolan årskurs 9: Andelen elever som nått kunskapskraven är 91% och har ökat jämfört med
föregående år och i förhållande till jämförkommunerna ligger Södermöre i topp.
När det gäller nationella proven hamnar Södermöreskolans elever på följande resultat:
Svenska 95% (jämförkommunerna i snitt: 96%)
Matematik 77% (jämförkommunerna i snitt: 88%)
Engelska 91% (jämförkommunerna i snitt: 95%)
För Södermöres skolor med årskurs 6 ser resultaten ut som följer:
Svenska 97% (jämförkommunerna i snitt: 85%)
Matematik 89% (jämförkommunerna i 6snitt: 91%)
Engelska 90% (jämförkommunerna i snitt: 91%)
För Södermöres skolor med årskurs 3 ser resultaten ut som följer:
Svenska 75% (jämförkommunerna i snitt: 74%)
Matematik 75% (jämförkommunerna i snitt: 72%)
Årskurs 3 i Södermöre visar ett högre resultat än jämförkommunerna, för årskurs 6 ligger Södermöres
skolor på ett högre resultat i svenska men ungefär likvärdigt i matematik och engelska. Gällande årskurs 9
ligger Södermöres resultat under i alla tre ämnena.

53

Pågående insatser: En läsande klass på hela skolan under minst tre läsår, Lektionen är helig John Steinberg
. Skolornas lärare deltar i kommunens ämnesgrupper. Gemensam rättning av nationella prov i Södermöre
(betyg/bedömning).

Aktivitet
Lära av varandra och andra
Gemensam strategi från förskola till årskurs 9 gällande
läsning.
Bedömningspraktik och formativ bedömning
Gemensam rättning av nationella prov
Utvecklingstjänster i förskola, fritidshem, förskoleklass
och skola.
Pedagogisk dokumentation
Konstruktiva överlämningar mellan lärare, vid stadieövergångar och mellan förskolor/skolor.
Studiemotivation/kreativa processer

Ansvarig
Ann-Christine
Kittel-Olsson
Ann-Christine
Kittel-Olsson
Ann-Christine
Kittel-Olsson
Ann-Christine
Kittel-Olsson
Ann-Christine
Kittel-Olsson
Ann-Christine
Kittel-Olsson
Ann-Christine
Kittel-Olsson
Ann-Christine
Kittel-Olsson

Startdatum

Slutdatum

2014-08-01

2014-12-31

Status
Genomförd

2014-05-02

2014-12-31

Påbörjad

2014-01-01

2014-12-31

Genomförd

2014-01-01

2014-12-31

Genomförd

2014-01-01

2014-12-31

Genomförd

2014-01-01

2014-12-31

Genomförd

2014-05-02

2014-12-31

Påbörjad

2014-02-01

2014-12-31

Påbörjad

Detaljerat mål: Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan ska öka och Södermöre
kommundel ska vara bäst bland liknande kommuner.
Beskrivning Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet jämförs med andra liknande kommuner samt över tid. Resultatet redovisas även könsuppdelat samt genom att exkludera de elever som gått
mindre än två år på skolan.

Mätning I Kolada
Resurser Inom befintlig budget
Kommentar
Andelen elever som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram för årskurs 9 har ökat från föregående år.
Södermöres resultat 94 % ligger högre än jämförkommunernas resultat.
Aktivitet
Lovskola - en framgångsrik väg för ökad
måluppfyllelse.

Ansvarig
Ann-Christine KittelOlsson

Startdatum

Slutdatum

2014-01-01

2014-12-31

Status
Genomförd

Detaljerat mål: I Södermöre kommundels skolor ska elever trivas och känna sig trygga.
Beskrivning I Kalmar kommuns senaste elevenkät uppgav över 90 procent av eleverna att de alltid eller
oftast känner sig trygga i Södermöres skolor. Ett likvärdigt resultat fanns även gällande elevers upplevda
trivsel i skolan.

Mätning Mäts årligen via elevenkäten.
Frågor som mäts är:
Jag känner mig trygg
Jag trivs i skolan
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Resurser Inom befintlig budget
Kommentar
Eleverna i Södermöres skolor är trygga, i snitt uppger 96% att de känner sig trygga.
Elevernas trivsel ligger också på ett bra resultat: 96 % uppger att de trivs.
Detaljerat mål: Andelen elever som är studiemotiverade ska öka.
Beskrivning I Södermöre kommundel uppger 58 procent av Södermöreskolans elever att skolarbetet ger
lust och nyfikenhet att lära mer. För de yngre åldrarna ligger motsvarande andel mellan 70-79 procent.

Mätning Mäts årligen via elevenkäten.
Fråga som mäts är:
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer.

Resurser Inom befintlig budget
Kommentar
Endast 47 % av eleverna på Södermöreskolan uppger att de alltid eller oftast inspireras till att lära sig mer.
Denna siffra - som ligger i nivå med den genomsnittliga siffran för riket - är djupt oroande. Trenden är
dessutom att elevernas lust och motivation minskar. Detta är ett stort utvecklingsområdet för hela skolan.
Jämförkommunernas snittsiffra gällande andelen elevers lust till att lära sig mer hamnar på 51% (spannet
ligger mellan 32-57%), alltså högre än Södermöreskolan.
För de yngre åldrarna ligger snittsiffran på 77%. För jämförkommunerna hamnar snittet på 78% (spannet
ligger mellan 77-86%), i stort sett lika som med Södermöres skolor.
Detaljerat mål: I Södermöres skolor ska elever få återkoppling för hur det går i skolan och få det
lärarstöd som behövs.
Beskrivning I elevenkäten år 2012 uppgav över 90 procent av eleverna på Södermöreskolan att de får
stöd av lärarna i skolarbetet när det behövs. 88 procent uppgav att de får återkoppling om hur det går i
skolarbetet. I de lägre åldrarna uppgav nästan samtliga elever att de får lärarstöd när det behövs. Mellan
86 och 96 procent av de yngre eleverna upplever att de får återkoppling från lärarna.

Mätning Mäts årligen via elevenkäten.
Frågor som mäts är:
Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet
Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det

Resurser Inom befintlig budget
Kommentar
80 % av eleverna på Södermöreskolan uppger att de alltid eller oftast får veta hur det går för dem i skolarbetet vilket är ett lägre resultat sedan förra mätningen. Utfallet för jämförkommunernas elever i högstadiet
är 84%. 92 % av eleverna anser att lärarna alltid eller oftast hjälper dem när de behöver det, en liten ökning inom detta område. Utfallet för jämförkommunernas elever i högstadiet är samma som för Södermöreskolan.
I de lägre åldrarna upplever cirka 84% av eleverna att de får veta hur det går i arbetet. Här hamnar jämförkommunernas snitt betydligt högre än för Södermöres skolor - 92% upplever att de får veta hur det går
för dem i arbetet. När det gäller om lärarna ger den hjälp som eleverna behöver upplever 94% av eleverna
att så sker. 96% av de yngre eleverna får den hjälp de behöver i jämförkommunerna.
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Detaljerat mål: I Södermöres grundskolor, förskolor, förskoleklass och fritidshem ska personal
samarbeta med varandra.
Beskrivning I Södermöres skolor och förskolor arbetar vi med den röda tråden. Lärare ska samarbeta
inom och mellan skolor och förskolor i syfte att lära av varandra och bidra till att våra elever får en likvärdig grund att stå på när de lämnar årskurs 9. Samarbete med andra arbetsplatser inkluderar samarbete med
andra avdelningar, arbetslag eller andra skolor/förskolor eller andra verksamheter inom kommunen.

Mätning Mäts vartannat år via medarbetarenkäten. Frågor som mäts är:
På min arbetsplats delar vi med oss av vår kunskap och lär av varandra.
Vi samarbetar med andra arbetsplatser för att uppnå goda resultat.

Resurser Inom befintlig budget
Kommentar
De flesta lärare anser att man delar med sig och lär av varandra på sin egen enhet, här ligger skalan mellan
80-93%. När det gäller samarbete över gränserna och mellan andra enheter eller arbetsplatser ligger siffran
betydligt lägre, här ligger skalan mellan 30-75%.
Det behövs forum för möten och lärande av varandra och ökade samarbetsformer inom enheterna och
mellan arbetsplatser.
Övergripande mål - Öppna Jämförelser
Kalmar kommun ska ständigt förbättra sina resultat i SKL:s undersökningar Öppna Jämförelser.

Kommentar
Aktivitet
Utbildningsinsats i värdegrund
Utbildningsinsats i social dokumentation och
genomförandeplan

Ansvarig
Ann-Christine KittelOlsson
Ann-Christine KittelOlsson

Startdatum

Slutdatum

2014-05-02

2014-09-30

Status
Genomförd

2014-09-01

2014-12-31

Genomförd

Detaljerat mål: I Södermöre kommundels skolor ska flickor och pojkar behandlas lika
Beskrivning I elevenkäten 2013 uppgav 62 procent av Södermöreskolans elever att tjejer och killar behandlas lika av personalen. På kommundelens skolor i de lägre åldrarna uppgav 81-90 procent av eleverna
att de anser att tjejer och killar behandlas lika.

Mätning Mäts årligen via elevenkäten.
Fråga som mäts är:
Jag tycker att flickor och pojkar behandlas lika på vår skola

Resurser Inom befintlig budget
Kommentar
84% av Södermöreskolans elever uppger att tjejer och killar alltid eller oftast behandlas lika, vilket är en
klar förbättring i förhållande till 2013.
På kommundelens skolor i de lägre åldrarna har utvärderingen visat på att 81-94% anser att tjejer och
killar behandlas lika, en viss förbättring sedan 2013.

Utbildning kring Barnkonventionen
Beskrivning All personal inom förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshemfritidsgård och bibliotek ska
nås av utbildning kring Barnkonventionen. FN:s Barnkonvention är och ska vara ett viktigt dokument för
alla som jobbar med barn och unga. Fram till 2015 ska samtlig personal inom detta område nås av utbild-
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ning kring Barnkonventionen. Alla barn och ungdomar ska också känna att de är delaktiga i kommunens
arbete kring denna.

Mätning Berörda enheter ska rapportera genomförd utbildning i årsredovisningen.
Resurser Inom befintlig budget
Kommentar
Under året har det genomförts möten mellan barn och politiker genom barnpanel, ett forum där barns
frågor förs upp på den politiska dagordningen. Artikel 12 i barnkonventionen säger att barn har en rättighet att få vara med och påverka i frågor som berör dem. Inför barnpanelen förbereder elevråden frågeställningar. Nämnden har även genomfört två dialoger med ungdomsnätverket som är kopplat till Södermöre för alla.
Utbildning kommer att ske under vårterminen 2015. Alla verksamheter har tillgång till material från Unicef
som handlar om barnkonventionen.
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Verksamhet
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter erbjuder kommuninvånarna en
meningsfull fritidssysselsättning, genom ett brett och flexibelt utbud av fritids- och
kulturaktiviteter.
Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet är organiserad i åtta enheter; kultur- och fritidschef,
administrativa enheten, idrottsanläggningar, ung i Kalmar, äventyrsbad, bibliotek, kulturskola,
KIS-allmän kultur- och fritid.
Januari 2015 utökades verksamheten med enheten Äventyrsbadet.
Våra verksamheter ska genomsyras av god tillgänglighet, service, mångfald och delaktighet.

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 20162017
Kommunfullmäktige har fattat beslut om en verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk
planering för 2016-2017. I verksamhetsplanen med budget har kommunfullmäktige definierat
fem fokusområden med inriktningstexter; Ordning och reda i ekonomin, Ett grönare Kalmar, Ett
växande attraktivt Kalmar, Hög kvalitet i välfärden samt Verksamhet och medarbetare.
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.
Kultur- och fritidsnämnden har brutit ned de fullmäktigemål som nämnden är berörd av till
nämndmål.
Kultur- och fritidsnämnden har tagit till sig av de uppdrag som fullmäktige gett till nämnden,
antingen med eget ansvar för genomförande eller med delat ansvar tillsammans med en eller flera
andra nämnder.
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Mål 2015 samt övergripande fokusområden och fullmäktigemål
Ordning och reda i ekonomin
Fullmäktigemål – Begränsa nettokostnaderna
Begränsa nettokostnaderna till högst 99 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning över
en rullande femårsperiod.
Fullmäktigemål – Självfinansiera investeringarna
Självfinansiera investeringarna till 50 procent över en rullande femårsperiod.
Fullmäktigemål – Ändamålsenligt och kostnadseffektivt
Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.
Ett grönare Kalmar
Fullmäktigemål – Fossilbränslefri kommun
Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030.
Nämndmål – Genomföra miljöutbildning
Under 2015 ska samtliga verksamheter genomföra den kommunövergripande miljöutbildningen
vid APT.
Fullmäktigemål – Cykeltrafiken
Cykeltrafiken ska årligen öka.
Fullmäktigemål – Kollektivtrafiken
Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka.
Fullmäktigemål – Närproducerad och ekologisk mat
Andelen närproducerad och ekologisk mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 %
år 2020.
Ett växande attraktivt Kalmar
Fullmäktigemål – Bostäder
Kalmar ska planera för minst 300 bostäder årligen, varav 100 villatomter.
Nämndmål - Öka kultur- och fritidsaktiviteter
Förvaltningen ska minst nå index 70 i SCB:s medborgarundersökning för 2015 angående hur
medborgarna ser på fritidsmöjligheter.
Nämndmål - Tillgänglighet till kommunens verksamheter
Förvaltningen ska minst nå index 67 i SCB:s medborgarundersökning för 2015 angående hur
medborgarna ser på kultur.
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Nämndmål - Kulturcentrum
Minst 4 dialoger och 2 event kring kulturcentrum ska genomföras till och med 2016.
Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med servicenämnden ordna lagliga
graffittiväggar.
Hög kvalitet i välfärden
Fullmäktigemål – Minska barn och ungas missbruk
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.
Fullmäktigemål – En av de bästa skolkommunerna
Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner.
Nämndmål – Brukarenkäter
Utföra och mäta resultatet av brukarenkäter.
Nämndmål- Barnfattigdomen
Kultur- och fritidsförvaltningen ska anpassa sin verksamhet så att effekterna av barnfattigdom
minskar.
Nämndmål - Barnkonventionen
Alla barn och ungdomar ska känna att de är delaktiga i kommunens arbete med
barnkonventionen.
Aktivitet: Samtlig personal som arbetar med eller i nära anslutning till barn och ungdomar ska
under åren 2013-2015 nås av utbildning kring barnkonventionen.
Nämndmål- Kunskap om mångfald
Kompetensutveckling i mångfald ska ske under 2015.
Nämndmål - Säker & trygg förening
70 % av de barn och unga som deltar i Kalmars föreningsliv ska vara organiserade i en säker &
trygg förening under 2015.
Uppdrag
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.
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.
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Verksamhet och medarbetare
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.
Fullmäktigemål – Praktikplatser utrikes födda.
Kalmar kommun ska till utrikes födda årligen erbjuda cirka 150 praktikplatser.
Nämndmål – Erbjuda praktikplatser
Förvaltningen ska erbjuda 12 praktikplatser för SFI studenter under 2015.
Fullmäktigemål – Jämställdhetssäkring
Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad.
Nämndmål - Jämställdhetsmatris
Utveckla 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.
Aktivitet: Ta fram en jämställdhetsmatris för utvärdering av mål.
Aktivitet: Utvärdera förvaltningens mål med framtagen jämställdhetsmatris.
Aktivitet: Presentera jämställdhetsmatrisen i lämpliga nätverk för spridning i övrig kommunal
förvaltning.
Nämndmål – Fritidsaktiviteter på lika villkor
Implementera genussmart verksamhet i hela förvaltningen.
Fullmäktigemål – Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag.
Nämndmål - Minska arbetsrelaterade sjukskrivningar
De arbetsrelaterade sjukskrivningarna ska minska under 2015 jämfört med 2014.
Uppdrag
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.
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Budget
Kultur- och fritidsnämndens förslag till internbudget för 2015 är lagd inom de ramar för
driftsbudget och investeringsbudget som anvisats av kommunfullmäktige.

Driftsbudget 2015
Kultur- och fritidsnämndens internbudget för nettodriftkostnader uppgår sammantaget till
169 959 tkr, vilket innebär en ökning med 2 543 tkr jämfört med 2014. De förändringar som
påverkar nämndens budgetram redovisas i nedanstående tabell.
Förändringar i driftbudgetram mot föregående år (tkr)
Kompensation för kostnadsökning (PKV för 2015 2,2 %)
Utökat föreningsbidrag till Kalmar FF (arenan) (KPI för 2015 1,3 %)
Stabil ekonomi (1 % av total ram i besparing)
20 % av kommunikatörstjänst till kommunikationsenheten
Ökade driftkostnader Idrottspaket II
Driftkostnader sporthallen i Ljungbyholm till SKDN
Löneökning 2014 helårseffekt
Helårseffekt hyra Ungdomshus
Helårseffekt hyra 4Hgården
Summa

2015
2 125
85
-1 668
-114
1 100
-300
354
911
50
2 543

Budget för 2015 och jämförelse med 2014 fördelat på nämndens enheter redovisas i
nedanstående tabell.
Budget (tkr)
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidschef
Administrativa enheten
Idrottsanläggningar
Ung i Kalmar
Äventyrsbadet
Bibliotek
Kulturskola
KIS - allmän kultur- och fritid

2015
169 659
5 752
7 627
45 893
19 296
9 239
22 647
16 767
42 438

2014
167 116
3 871
8 591
54 246
18 841
0
22 697
16 874
41 996

Konsekvensanalys Stabil ekonomi 2015
Kultur- och fritidsnämnden har inför 2015 fortsatt sitt tidigare arbete med kvalité,
effektivisering och kontroll av kostnader och även viss omorganisation.
Besparingen i budget 2015 på 1 668 tkr har klarats av främst genom en
pensionsavgång (485 tkr), uppsägning av lokaler vilket leder till en minskad
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lokalkostnad (600 tkr), varsel verkställts (165 tkr), generella besparingar – kurser,
konferenser, telefoni (100 tkr), resterande del täcks av priskompensation (318 tkr).
Kultur- och fritidsnämnden räknar med att planerade sparåtgärder för 2015 kan
göras och att budgeten kommer att hålla.

Driftsbudget 2016 och 2017
Beslut i kommunfullmäktige avseende förändringar i driftbudgetram för 2016 och 2017.
Förändringar i driftbudgetram mot föregående år (tkr)
Kompensation för kostnadsökning (PKV för 2015 2,2 %)
Utökat föreningsbidrag till Kalmar FF (arenan) (KPI för 2015 1,3 %)
Stabil ekonomi
Ridklubbar
Summa

2016
2 370
180
-1 718
-1 000
-168

Investeringsbudget
Investeringsbudget (tkr)
Lokal Livsstils-idrotterna
Kalmar Teater – stolar
Inventarier Spelefanten
Långviken
Övriga investeringar
Summa

2015
1 500
1 000
750
700
1 200
5 150
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2016
0
0
0
700
1 200
1 900

2017
0
0
0
700
1 200
1 900

2017
2 730
232
-1 773
0
1 189

2015-02-26
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Ordförande har ordet
2014 innebar en del nyheter både gällande organisation och investeringar i nya lokaler och
anläggningar.
Enheten Ung i Kalmar sjösattes under hösten och utgör nu grunden för ett fortsatt starkt
ungdomsarbete. Förvaltningen kommer att fortsätta jobba för förbättrad kvalité i våra
verksamheter bland annat genom samverkan. Föreningar, studieförbund, organisationer och
andra omkring oss ska ses som möjliga samverkanspartners i arbetet med att möta ungdomars
olika behov. Medinflytande och skapande är ledord i detta arbete.
Nya ungdomskulturhuset Unik fick en riktigt bra start och många ungdomar har redan hittat till
husets olika arrangemang och upptäckt de kreativa möjligheter som huset erbjuder.
Hela förvaltningen har under året arbetat med kvalité. Tonvikten ligger på ett jämställt och
inkluderande arbetssätt bland annat genom genussmarta fritidsgårdar och bibliotek.
Upprustningen av huvudbiblioteket, med investeringar i bland annat säkerhet för stifts- och
gymnasiebiblioteket samt uppgraderad barn- och ungdomsavdelning mottogs varmt av både
personal och brukare och ger förutsättningar för fler nöjda biblioteksbesökare.
Samtidigt arbetar kultur- och fritidsnämnden hela tiden vidare med att skapa bra förutsättningar
för förenings- och idrottsliv. Några nyheter med stor betydelse under året är exempelvis
digitaliseringen av Kalmar teater, ny hoppsele i ishallen samt konstgräsplan i Ljungbyholm.
Inte bara investeringar i anläggningar har betydelse, även kultur- och fritidsnämndens satsning på
kulturfestivalen under höstlovet blev en succé. 230 evenemang spridda på över 400
programpunkter under 9 dagar blev oerhört lyckat och uppskattat. Ca 100 arrangörer fick en
möjlighet att visa upp sig. Av de ca 40 000 besökarna säger många i vår undersökning att de
kommer att besöka Ljus på kultur i framtiden samt att de rekommenderar andra att besöka
festivalen. Kultur- och fritidsnämnden fortsätter därför att utveckla en bred kulturfestival
innehållande alla kulturformer. Särskilt fokus kommer att läggas på att hitta fler arrangörer och
evenemangsplatser i kommunens ytterområden.
Kultur- och fritidsnämnden ser nu fram emot det första året i den nya mandatperioden och hälsar
såväl simhallspersonal som nya nämndsledamöter välkomna in i arbetet med att skapa en positiv
fritid för medborgarna i Kalmar.
Marianne Dahlberg
ordförande kultur- och fritidsnämnden Kalmar
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Förvaltningsövergripande
Viktiga händelser och ändrade förutsättningar
Kultur- och fritidsnämnden har utifrån kommunens övergripande mål fastställt egna detaljerade
mål och aktiviteter som utgjort ett av underlagen för 2014 års arbete.
Under året har organisationen förändrats genom bildandet av den nya enheten Ung i Kalmar,
som består av fritidsgårdarna, musikhuset Monokrom och ungdomsombudet. En ny enhetschef
rekryterades och tillträdde i maj. Under hösten öppnade det nya ungdomshuset UNIK, som är en
sammanslagning av fritidsgården Västra station samt musikhuset Monokrom. Satsningen syftar
till att skapa ett hus fullt av liv och stora möjligheter till att utveckla ungdomars inflytande och
kreativitet.
I slutet av året tog kommunfullmäktige beslut om att flytta över Äventyrsbadet till förvaltningen
från och med den 1 januari 2015.
Kultur- och fritidsnämnden har genomfört verksamhetsåret 2014 med ett positivt bokslut på
597 tkr och med huvuddelen av de beslutade verksamhetsuppdragen genomförda.
Under året har det arbetats intensivt med att finna strukturer, flöden och administrativa rutiner
för förvaltningen. Arbetet med detta kommer att fortlöpa tills den kvalité uppnås som krävs för
en effektiv organisation.
I september startade arbetet med att ta fram en gemensam 10årig vision, strategi och handlingsplan för utveckling av
Skälbyområdet. Idag bedriver drygt 40-tal olika aktörer
verksamhet på området. Arbetet leds av en koordinator från
kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med föreningarna
och verksamheterna på Skälby.
Foto: Jan Magnusson

Problemen med den nya konsgräsmattan i Brännarhallen har medfört att flera åtgärder har
vidtagits. Utredning pågår fortfarande och har orsakat stora kostnader samt dyrare driftkostnader.
Rivningen av omklädningsrummen i IFFE-hallen har inneburit stora problem för att tillgodose
brukarnas behov av omklädningsrum och andra biytor. Tillfälliga och mycket dåliga utrymmen
för material, förråd, tvätt och tork har ordnats på andra behovs bekostnad. Nya provisoriska
omklädningslokaler i anslutning till IFFE-hallen har nu färdigställts.
Förvaltningens verksamheter har stor bredd och vi strävar efter att vara i framkant inom
respektive område. Utöver ansvaret att erbjuda en positiv kultur- och fritidsverksamhet till
invånarna är också verksamheter och händelser inom området betydelsefulla för bilden av
Kalmar.
Säker & Trygg förening firade i år tioåsjubileum, ett välbesökt arrangemang med många deltagare
från kommunens föreningar. 68 % av all barn- och ungdomsverksamhet inom
föreningsverksamheten sker inom en Säker & Trygg förening. Idag finns 25 certifierade
föreningar i Kalmar kommun.
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Kalmar kommuns interna jämställdhetspris gick i år till fritidsledare på Funkabo fritidsgård för
deras arbete med att jämställdhetssäkra verksamheten. Samtidigt med prisutdelningen den 28 maj
släpptes metodboken "Genussmart så klart". Boken beskriver processen fram till en genussmart
verksamhet, genom utbildning och ombyggnation, i enlighet med visionen om genussmarta
fysiska miljöer. Boken innehåller praktiska verktyg och metoder, Kalmarmodellen, som är
grunden i ett jämställt arbetssätt för alla fritidsledare i Kalmar kommun.
ISO-revision
BMG Trada har genomfört obligatorisk extern revision av ISO-systemen, inga avvikelser
framkom vid denna revision. Kultur- och fritidsförvaltningens interna revisorer har genomfört
en internrevision, inga allvarliga brister identifierades vid denna revision. Dock framkom några
avvikelser och förbättringsförslag som förvaltningen arbetar vidare med för att uppnå ständiga
förbättringar.
Personal
På kultur- och fritidsförvaltningen fanns den sista december 2014, 123 tillsvidareanställda varav
76 kvinnor (62 %) och 47 män (38 %). Fem kvinnor hade tidsbegränsade anställningar.
Medelåldern var 49 år för både kvinnor och män. Genomsnittlig sysselsättningsgrad var 95 %,
94 % för kvinnor och 97 % för män. Sjukfrånvaron sjönk glädjande under 2014 jämfört med
2013, vilket till viss del kan bero på förvaltningens långsiktiga hälsofrämjande arbete. Under 2014
var personalens sjukfrånvaro i % av arbetad tid 3,72 %, varav 4,70 % kvinnor och 2,18 % män.
Jämfört med 2013 då personalens sjukfrånvaro i % av arbetad tid var 4,69 %, varav 5,01 %
kvinnor och 4,23 % män.
Förvaltningen har under året anställt en friskvårdskonsulent på 50 % som har föreläst vid
enheternas arbetsplatsträffar om fysisk aktivitet, stresshantering och praktisk avslappning. All
personal har erbjudits individuella motiverande samtal om levnadsvanor samt regelbundna
uppföljningar. För att förvaltningen ska kunna utveckla det hälsofrämjande arbetet genomfördes
en enkätundersökning, resultatet var positivt och aktiviteterna mycket uppskattade bland
personalen.
Resultatredovisning och analys
2014

Budget

Redovisat

Drift
Administration
Idrottsanläggningar
Ung i Kalmar
Bibliotek
Kulturskola
Allmän kultur/fritid
Total

12 386
54 246
18 841
22 697
16 874
41 997
167 041

12 667
51 295
19 899
23 239
17 099
42 245
166 444
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Diff Procent %
-281
2 951
-1 058
-542
-225
-248
597

102
95
106
102
101
101
100

Investering
Administration
Idrottsanläggningar
Ung i Kalmar
Bibliotek
Kulturskola
Allmän kultur/fritid
Total

0
3 566
75
399
140
855
5 035

0
2 259
85
315
131
1 004
3 794

0
1 307
-10
84
9
-149
1 241

0
63
113
79
94
117
75

För 2014 gör kultur- och fritidsnämnden ett samlat överskott med 597 tkr. Överskottet beror till
största del på att under året har kultur- och fritidsförvaltningen fått in pengar för redan avskrivna
föreningsskulder med 1,1 mkr. Idrottsanläggningar är den enda verksamhet som har gått med
överskott. En större budget gällande kapitalkostnaderna har tillförts med 875 tkr.
Energikostnaderna under året var låga vilket till stor del beror på den milda vintern.
Bibliotekets verksamhet gör ett underskott. Stifts- och gymnasiebiblioteket har genomfört ett
omfattande säkerhetsarbete, vilket medförde en större kostnad än beräknat. Filialen i
Rinkabyholm fick minskade ytor då skolan genomförde en ombyggnad på grund av skolans
ökade behov av lokalytor. Detta medförde ökade kostnader för biblioteket. Bibliotekets intäkter
har minskat på grund av att en del friskolor bygger upp egna skolbibliotek.
Ung i Kalmars underskott beror på engångskostnader för inköp av inventarier till ungdomshuset
UNIK med 1,4 mkr. Dessa medel var inte upptagna i budget på grund av att tillkomsten av
ungdomshuset beslutades och slutfördes under en väldigt skyndsam process.
Kulturskolan har ett underskott. En av orsakerna till detta är att de inte fått in de förväntade
intäkter som har varit budgeterade. Elevunderlaget i drama och dans har legat för lågt i
förhållande till den personalstyrka som funnits. Ett varsel genomfördes under 2014, där utfallet
av besparing kommer att märkas först under 2015.
För 2014 finns det 1,2 mkr kvar i kultur- och fritidsnämndens budget för investeringar. Alla
projekt i budget är avslutade förutom "Borttagning av konstgräs Fredriksskans" och "Inventarier
Ljungbyholms sporthall". Från och med 2014 får inte outnyttjade investeringsmedel flyttas över
till nästa år. Förvaltningen överlämnar därför uppgiften att äska medel för sporthallens
inventarier till Södermöre kommundelsnämnd. I fallet med konstgräsmattorna på Fredriksskans
har den gamla mattan tagits bort. Den kvarvarande planen som fortfarande är i drift beräknas tas
ur drift våren 2016. Därefter överlämnas uppdraget att bekosta borttagning och deponering till
att ingå i exploateringskostnaderna för området.
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Jämförande statistik och nyckeltal
Inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområde finns en varierande statistik som gör
det svårt att göra jämförelser med andra kommuner. Tidigare år har jämförelser i första hand
gjorts med 3KHV kommunerna (Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Halmstad och Växjö). Det
innebär att statistiken inte går att finna i officiella statistikdatabaser. Det har varit svårt att få in
siffror från alla kommuner, så även för 2014 och av den anledningen så finns det bara ett
jämförelsetal och det är deltagartillfällen i idrottsföreningar.
I övriga fall där det har gått att hitta officiell statistik så används de kommuner som identifierats
som strukturellt lika Kalmar i öppna jämförelser. Dessa kommuner är Karlshamn, Karlskrona,
Karlstad, Luleå, Skövde, Varberg, Växjö och Östersund. Kommunerna organiserar sina
verksamheter på väldigt olika sätt och av den anledningen kan det vara svårt att jämföra siffrorna.
Det som går att se är trender i kostnader.
I diagrammet nedan redovisas nettokostnaden för kultur- och fritidsnämndens verksamhet i
Kalmar kommun per invånare från 2008 till 2014. Under dessa år har stora förändringar skett i
verksamhetens organisation bland annat har vaktmästartjänsterna flyttats över till
serviceförvaltningen och ansvaret för skolbiblioteken har flyttats till barn- och
ungdomsförvaltningen. Från och med 2013 har kultur- och fritidsnämnden fått utökade
ansvarsområden då medborgarkontorets verksamhet samt ungdomsombudet flyttades över till
kultur- och fritidsförvaltningen.
I och med att förändringar och förflyttningar av verksamheter mellan de olika nämnderna sker så
är det svårt att jämföra siffror mellan åren.
Nettokostnad kultur och fritid, kr/inv
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Nettokostnad idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv
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Den uppåtgående trenden från 2010 har i år brutits när nettokostnaden för idrotts- och
fritidsanläggningar i Kalmar är lägre för 2013 än 2012. Detta gäller även hälften av
jämförelsekommunerna. Övriga fyra kommuner fortsätter sina satsningar.
Eftersom Kalmar har fortsatt sin satsning på idrotts- och fritidsanläggningar är detta nyckeltal
från kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) med statistik från SCB troligen en
felrapportering till SCB. Del av nettokostnaden ligger utanför kultur- och fritidsförvaltningens
möjlighet till uppföljning.
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år
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30

2010

20

2011

Halmstad

Kalmar

Karlskrona

Kristianstad

Totalt

Män

Kvinnor

Totalt

Män

Kvinnor

Totalt
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2013
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0
Män

2012

Kvinnor

10

Växjö

Antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar i Kalmar kommun har varit oförändrat de fem senaste
åren. I de övriga kommunerna har antalet deltagartillfällen minskat i två kommuner, en kommun
ligger kvar på samma nivå och en kommun har ökat, jämfört med föregående år.
Underlaget för den här statistiken tas fram genom att antal deltagartillfällen per vecka slås ut på
antalet invånare i åldersgruppen. Det innebär att en person kan ha flera aktivitetstillfällen per
vecka. När statistiken redovisas på detta sätt blir den missvisande gentemot gruppen flickor. Vi
vet att flickor ofta väljer att gå på färre aktiviteter, medan pojkarna går på fler aktiviteter men med
kortare tidsåtgång. Av den anledningen känns det viktigt att även redovisa siffror på individnivå.
Jämförelsesiffror med andra kommuner saknas.
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2013 Flickor
Ålder
Totalbefolkning
Föreningsaktiva

2013 Pojkar
Ålder
Totalbefolkning
Föreningsaktiva

7-9 år
981
799
81,4 %

10-12 år 13-16 år 17-20 år
946
1 220
1711
803
813
564
84,9 % 66,6 % 33,0 %

Totalt
4 858
2 979
61,3 %

7-9 år
1 003
894
89,1 %

10-12 år 13-16 år 17-20 år
970
1 269
1 714
876
914
634
90,3 % 72,0 % 37,0 %

Totalt
4 956
3 318
66,9 %

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 gruppen
13-16 år och i åldersgruppen 17-20 år är bortfallet stort bland både pojkar och flickor.
Föreningsbidrag
Antal bidragsmottagande
föreningar
Bidrag kr / förening i genomsnitt
Studieförbundens bidrag kr /
studietimme
(exklusive Smålandsidrotten)
Studieförbundens bidrag kr / inv.
(inklusive Smålandsidrotten)

2011

2012

2 013

2014

220

205

190

196

112 641 110 976 114 760 110 515
17,68

17,50

16,58

14,26

37,54

37,51

37,00

36,57

Antalet bidragsmottagande föreningar har minskat från 2011 till 2014. Detta beror på en
samhällstrend där allt färre organiserar sig i föreningar. Däremot har snittsumman som varje
förening får, legat ganska oförändrad under samma period, förutom under 2013 då ett extra
aktivitetsstöd betalades ut.
Kalmar teater
Antal föreställningar på
scenen
Antal uthyrningsdagar

2011

2012

2013

2014

97

145

122

178

181

195

168

203

Antal föreställningar har nästan fördubblats sedan 2011. Antalet uthyrningsdagar har också ökat.
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Antal elever / ämne kulturskolan Kalmar
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Nettokostnad musik och kulturskola, kr/inv 7-15 år
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Kalmar kommun ligger på tredje plats bland jämförelsekommunerna när det gäller kostnader per
invånare mellan 7-15 år. Det är stor skillnad på hur de olika kommunerna organiserar sin musikeller kulturskola. I Kalmar finns till exempel drillverksamhet något som de andra kommunerna i
jämförelsen inte har i sin verksamhet. Av den anledningen så kan jämförelsen bli något skev. Hur
stor terminsavgiften är i varje kommun har också stor betydelse för hur stor kostnaden blir per
invånare. I Kalmar tas en förhållandevis låg terminsavgift ut jämfört med andra kommuner vilket
betyder att nettokostnaden för Kalmar blir högre.
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Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel
av invånare 7-15 år, %
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2012 är första året den här jämförelsen finns med i officiell statistik. Jämfört med de andra
kommunerna ligger Kalmar i mitten.
Fritidsgårdar
Öppettimmar efter kl. 16.00
Antal besök efter kl. 16.00
Antal besök/öppettimme
efter kl 16.00
Antal flickor/pojkar
i % efter kl 16.00

2011

2012

2013

2014

5 030

4 065

4 766

4 688

29 975

24 800

28 575

30 798

6,2

6

6

6,6

34/66

35/65

37/63

43/57

Fördelningen mellan antal flickor och pojkar uppvisar ett trendbrott 2014. Andelen flickor har
ökat och andelen pojkar minskat vilket lett till en jämnare könsfördelning. Bedömningen är att
detta till stor del beror på det jämställdhetsarbete som genomförts på fritidsgårdarna.
Sommarverksamhet - Getterö

2011

2012

2013

2014

Antal besök

848

808

1 138

628

Öppetdagar

19

19

19

19

Antal besök/dag

45

43

59

33

52/48

46/54

54/46

48/52

7

13

18

9,4

Antal flickor/pojkar i %
Antal övernattningar/pass
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Minskningen från föregående år beror på sämre väderförhållanden varav fler ungdomar valde att
inte åka ut till Getterö.

Nettokostnad fritidsgårdar, kr/inv
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Kostnaderna för fritidsgårdarna i Kalmar ligger på en hög nivå jämfört med de flesta
kommunerna i öppna jämförelser. Kostnaden har ökat för 2013 och ligger på samma nivå som
2010. Fritidsgårdsverksamheten är en frivillig kommunal verksamhet och därför skiljer det på hur
mycket varje kommun satsar på fritidsgårdar. I Kalmar kommun är fritidsgårdarna en viktig
verksamhet för kommunens ungdomar och därför har resurser också avsatts för verksamheten.
Statistik för verksamhet på Monokrom
2014

Antal

Antal
deltagare

Antal
flickor

Åldersfördelning

Arrangemang

16

5 970*

2 925

13-35

Musikband

26

116

4

15-26

Studiecirklar

87

305

179

16-26

Teatergrupper

9

86

71

13-18

6 477

3 179

Summa

*inklusive arrangemang på stadsfesten
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Nettokostnad bibliotek, kr/inv
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Med start 2012 har förvaltningen genom priskompensation utökat sina resurser, vilket resulterat i
att målet att ligga på en medelnivå jämfört med de andra jämförelsekommunerna har uppnåtts.
Mellan 2010 och 2011 visar grafen en kraftig nedgång i nettokostnaden för Kalmar kommun,
vilket beror på att 2010 låg skolbiblioteken med i kultur- och fritidsnämndens nettokostnad för
bibliotek. Från och med 2011 flyttades ansvar samt budget för dessa över till barn- och
ungdomsnämnden.

Bibliotek
Utlånade medier alla bibliotek
-varav barnböcker
Antal reservationer
-varav via webben
Utlån av elektroniska böcker
Antalet fysiska besök på huvudbiblioteket
Antal utlån per/timme huvudbiblioteket
Antal fysiska besök/timme huvudbiblioteket

2011
2012
2013
2014
534 825 515 100 533 039 527 666
49 %
49 %
50 %
52 %
60 893 61 790 61 433 61 914
40 %
42 %
48 %
50 %
3 002
7 006 11 579 12 900
261 578 245 630 218 392 214 507
99
100
103
107
89
85
76
75
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Utvecklingsprojekt
Kulturcentrum
Just nu pågår detaljplanearbetet för fullt. Aktiviteterna från förvaltningen i detta läge består av att
medvetandegöra, sätta fokus och skapa ett intresse för platsen Tullslätten, där det framtida
Kulturcentrum kommer att vara beläget.
Kulturfestivalen ”Ljus på Kultur”
I slutet av oktober genomfördes kulturfestivalen ”Ljus på Kultur”. Festivalen var ett samarbete
med Ölandskommunerna och hade över 400 programpunkter under nio dagar.
Gensvaret från kommunens invånare har varit fantastiskt, cirka 41 400 besökare har besökt
arrangemangen under veckan.
Ungdomshuset UNIK
Ungdomshuset UNIK har invigts och är en sammanslagning av fritidsgården Västra station samt
musikhuset Monokrom. Satsningen syftar till att skapa ett hus fullt av liv och stora möjligheter till
att utveckla ungdomars kreativitet. Anpassningar avseende öppettiderna har skett i linje med de
undersökningar som genomförts för att möta ungdomarnas behov i största utsträckning.
Digitaliseringen av Kalmar teater
Kalmar Teater har digitaliserats under året, vilket möjliggör direktsända arrangemang som till
exempel opera och teater samt andra filmevenemang. I samarbete med Kalmar teaterförening
visas numera opera- och teaterföreställningar från exempelvis Metropolitan och London Theatre
live eller inspelat. Intresset och publiktillströmningen har stadigt ökat.
Ljungbyholms konstgräsplan
Invigning av den nya konstgräsplanen i Ljungbyholm skedde i september.
E-serviceverkstäder
Biblioteket har tillsammans med Mjölby kommun, Regionförbundet Kalmar i län och
Regionförbundet Östsam deltagit i projektet, E-serviceverkstäder. Syftet är att öka den digitala
kompetensen hos medborgarna. Resultatet och utvärderingen av projektet utmynnade i en film
och en broschyr med rekommendationer. Projektet visades upp på Bok- och biblioteksmässan i
Göteborg.
Genussmart
Under året har huvudbiblioteket förnyat interiören på vissa avdelningar, och bibliotekets
attraktion har ökat. Biblioteket har med hjälp av dessa förändringar arbetat med att göra
biblioteket mer genussmart. Huvudbiblioteket har utvecklat HBTQ hyllor och haft föreläsningar
inom ämnet.
Ung Kultur Sommarscen
Kulturskolan har under sommaren haft 25 ungdomar som
deltagit i kulturpraktiken Ung Kultur Sommarscen. De hade
guidning och caféunderhållning på Kalmar teater som drog 111
besökare. Dessutom gjorde de en omfattande turné med
musikgrupper på 23 äldreboenden och träffpunkter runt om i
Kalmar under 6 dagar.
Foto: Stina Felter
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Jämställdhet
Förvaltningen ska skapa förutsättningar så att verksamheten är tillgänglig och håller en hög
kvalitét för både pojkar och flickor, kvinnor och män. Under året
har all personal haft tillgång till en processhandledare. Detta för att
skapa förutsättningar och öka medvetenhet och kunskap hos
personalen för att utföra en jämställdhetssäkrad verksamhet.
Handledaren har stöttat chefer och utvecklingsledare i arbetet att
driva jämställdhetsfrågor. Arbetet har skapat en grund för ett
systematiskt arbete med jämställdhetsintegrering genom att
förvaltningen har tagit fram verktyg, redskap och rutiner för ett
jämställt arbetssätt, en "Kalmarmodell". Fritidsgårdspersonalen
arbetar utifrån ”Genussmart så klart” vilket bland annat innebär att
synliggöra normbrytande förebilder samt att som personal själv vara
en normutmanande vuxen förebild. Biblioteket har haft ”Pappa läs”grupper samt lyft in jämställdhetsperspektivet i det externa
programutbudet. Kulturskolan har integrerat perspektivet i sin
marknadsföring och ett arbete är påbörjat inom enheten kultur,
idrott och service för att arbeta utifrån en normkritisk bildhantering. Foto: Kristina Wirén
Samarbeten
Samarbetet med Ölandskommunerna har ökat vilket är mycket positivt. Detta har skett dels
genom Ljus på kultur-projektet, dels genom ett samtidskonstprojekt som ägs av Kalmar
Konstmuseum, och som stöds av Statens konstråd och utvecklas i samverkan med Kalmar och
Mörbylånga kommuner. Kommunens samarbete med Statens konstråd i detta projekt och det
arkeologiska arbetet kring kvarteret Valnötsträdet är bra och utvecklingsbart för framtiden.
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Enheten Kultur, idrott och service
Viktiga händelser och ändrade förutsättningar
Kultur och föreningar
Kalmar stadsfest
Kalmar stadsfest firade 10-års jubileum under året. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarade för
programmet under tre dagar på Sveaplan. Evenemangen var välbesökta och innehöll ett program
med konserter med etablerade och lokala band inom ett brett spektrum av genrer, barnteater,
skate, Slackline, BMX med mera.
Extra bidrag till hembygdsföreningarna
Under våren träffade nämndens presidium och förvaltningsrepresentanter samtliga
hembygdsföreningar i kommunen. Med utgångspunkt från dessa möten, har beslut tagits om hur
de extra medlen på 100 000 kronor ska fördelas.
Ridsportsatsning
Den särskilda ridsportsatsningen är nu inne på sitt andra år av tre. Hittills har 2 av 3 miljoner
kronor fördelats under 2013 och 2014. I huvudsak har satsningen använts till förbättringsåtgärder
i ridsportföreningarnas anläggningar. Samarbetet mellan ridsportföreningarna har utvecklats
ytterligare under det senaste året. Nya projekt planeras av ridsportföreningarna, förvaltningen och
Smålandsidrotten. Till 2015 planeras att genomföra ”hästens dag” på Fredriksskans.
Lovprogram
Under året har marknadsföring av aktiviteter under sommar- och höstlovet ökat då kultur- och
fritidsförvaltningen har valt att ta fram egna foldrar som delas ut personligen till alla elever i
grundskolan 6 – 16 år. Antalet aktiviteter som marknadsförs har ökat betydligt i jämförelse med
tidigare år då lovprogrammen marknadsfördes i tidningsannonser.
Nya föreningar
Glädjande kan konstateras att nya föreningar startas. FBC Drag är en ny innebandyförening i
Rockneby och Kalmar kurdiska FC är en ny fotbollsförening med verksamhet i
Bergavik/Norrliden. Yeong Won Taekwondo som har sina lokaler vid Funkaboskolan samt
dykarklubben Alfa och Kalmar Bouleallians, är andra föreningar som startats upp under året.
Samarbeten
Samarbetet mellan förvaltningen, kulturföreningarna och kulturinstitutionerna är positivt ökande,
där en gemensam informationsbroshyr kring scenkonstutbudet är framtagen. Ljus på kultur har
också inneburit att nätverket mellan stadens kulturakörer har utvecklats och skapat ett forum för
kreativitet och samverkan.
Samarbetet med samhällsbyggnadskontoret och andra förvaltningar kring konstnärliga aspekter
och konstnärlig utsmyckning i utveckling av det offentliga rummet, ska fortsätta.
Idrott och anläggningar
Under året har flera nya anläggningar tagit i bruk. Arbetet med befintliga, nya och framtida
idrottsanläggningar ökar hela tiden i omfattning.

16

Rinkabyvallen
Strax innan sommaren färdigställdes renoveringen av gräsplanerna på Rinkabyvallen. Ny
dränering, bevattningssystem, belysning och omläggning av gräsplanerna har gjorts och kommer
att innebära en modern och ändamålsenlig fotbollsanläggning. Året innan färdigställdes en ny
omklädningsbyggnad på Rinkabyvallen.
Boulehall
Den 2 december invigdes den nya boulehallen, belägen i anslutning till Sandras lokaler på Södra
vägen. Kultur- och fritidsförvaltningen har i samarbete med Sandras ägare hittat en lösning att
erbjuda pensionärs- och bouleföreningar möjlighet att spela boule inomhus under vinterperioden.
No-Fall-anläggning i ishallen
Under sommaren färdigställdes en No-Fall- anläggning (hoppsele) i ishallen, vilket medför
säkrare hoppträning för konståkare samt helt nya möjligheter för funktionshindrade att kunna
använda en isbana.
Skälby Café
Åtgärder i 4H-gårdens café och klubbhus har färdigställts under året. Det innebär att huset är
godkänt att användas för detta ändamål, tidigare var huset endast godkänt som förråd.
Kalmar Sportcenter
Under året har ett åtgärdsprogram för att höja nivån på matcharrangemangen i A-hallen
genomförts. Nytt speakerbås och LED-skärmar är bara några exempel på åtgärder som
genomförts.
Projekt Mobi
Mobil näridrottsplats är inne på sitt andra år. Under året har anläggningen varit placerad i bland
annat Ljungbyholm, Loverslund och Smedby.
Bouldersvamp och parkouranläggning
Bouldersvampen och parkouranläggningen från Mobiprojektet har köpts in av förvaltningen för
stationär placering, då de inte var så mobila som det var tänkt. De kommer att ersättas med nya i
Mobiprojektet, och i samråd med övriga inblandade föreningar kommer förvaltningen att
diskskutera en framtida permanent placering.
Anläggningsutredning
En utredning startades under våren angående kommunens idrottsanläggningar. Arbetet pågår och
ska utmynna i en rapport som beskriver och ger förslag på prioriteringar och behov, avseende
anläggningar för idrotten i Kalmar i ett 10-års-perspektiv. Utredningen beräknas vara klar i början
av 2015.
Arrangemang under året
Även under detta år har ett flertal evenemang genomförts på våra anläggningar. Nämnas i detta
sammanhang kan exempelvis: internationell U23-turnering i fotboll för damer på Gröndals IP
och Agilitytävling på Fredriksskans.
Övrigt
Arbete har också pågått inför övriga planerade anläggningar såsom Fredriksskans framtid och
klubbhus på Södra Utmarken.
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Föreningsskulder
Situationen med gamla oreglerade föreningsskulder har lösts genom beslut om fleråriga
avbetalningsplaner för tre föreningar med omfattande skulder till kommunen.
Service/administration
Medborgarkontoret/Mötesplats Norrsidan
Projektledaren för Mötesplats Norrsidan, redovisade i juni sin slutrapport. Rapporten beskrev ett
antal förslag och olika handlingsalternativ att beakta inför fortsatt utveckling i Norrliden och
utifrån mötesplatstankarna. 2014 har medborgarkontorsservice erbjudits under hösten i både
Norrliden och Smedby.
Konstinventering
Den fullständiga inventeringen av kommunens konstinnehav pågår fortfarande med hjälp av
tillfällig personalförstärkning.
Resultatredovisning och analys
Budget

Redovisat

Diff

Procent %

Drift
Idrottsanläggningar
Allmän kultur/fritid
Total

54 246
41 997
96 243

51 295
42 245
93 540

2 951
- 248
2 703

95
101
97

Investering
Idrottsanläggningar
Allmän kultur/fritid
Total

3 566
855
4 421

2 259
1 004
3 263

1 307
-149
1 158

63
117
74

Idrottsanläggningar
Resultatet visar på ett större överskott. Det beror till största delen på följande två orsaker.
Dels har avbetalningsplaner för de skuldsatta föreningarna upprättats. Förvaltningen har
därmed fått tillbaka tidigare avskrivna skulder, skuldbeloppet är 1 092 tkr. Dels har
verksamheten fått en större budget gällande kapitalkostnader för idrottsanläggningar. Om
ovanstående faktorer borträknas är resultatet förordinarie drift 983 tkr. Detta överskott beror
till stor del på den milda vintern som medförde låga energikostnader.
Allmän kultur och fritid
Resultatet för året visar på ett underskott om -248 tkr. Det består av dels avskrivning av en
äldre fordran på 92 tkr, dels kostnader för Kalmar teaters digitalisering. I detta ryms en
uppgraderad nätanslutning, nya anslagstavlor och subventioner för operavisningarna som
behöver en uppstartsperiod för att nå ekonomisk bärighet. Inköpet av digitalt biosystem blev
dyrare än budgeterat.
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Framtid
Idrottsanläggningar
De närmaste åren innebär en utmaning för ekonomin inom idrottsanläggningarna. Några
kontrakt med privata fastighetsägare går ut och förvaltningen har fått besked om att det
skulle innebära stora hyreshöjningar för fortsatta kontrakt.
Lokalerna i kvarteret Bilen har utgående kontrakt 2016. Linnéuniversitetet kommer att lämna
Arenahallen 2016. Förvaltningen har också att förse skate, parkour och klätterverksamherna
med lokaler. Detta påverkar verksamheten och våra val av lokaler. Det är problem med
Brännarhallens nya konstgräsmatta vilket medför att brukarna ogärna vill använda den. På
grund av detta behöver förvaltningen arbeta fram en ny konstgrässtrategi.
Allmän kultur och fritid
Ekonomin kommer att påverkas av att ansvaret för Stensös byggnader, camping, restaurang
och flygelbyggnader flyttas över till serviceförvaltningen. Den intäkt som verksamheterna
genererar, cirka 200 tkr, följer med flytten till serviceförvaltningen vilket innebär en
försvagning av ekonomin med motsvarande summa.
Förvaltningen har haft dubbla hyror för Kalmar Läns Museums förråd under två år. Detta
har kostat cirka 500 tkr/år. Från 2015 lämnar muséet samt Kalmar konstmuseum de gamla
lokalerna vid flygplatsområdet så problemen minskar.
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Enheten Kulturskolan
Viktiga händelser och ändrade förutsättningar
Undervisning
Undervisning har skett till 1 400 elever i åtta olika ämnen och kulturskolan har genomfört ca 40
olika evenemang.
Arrangemang
Kulturskolans olika verksamheter var under året en stor del av underhållningen vid Kalmar
kommuns nationaldagsfirande. I samband med skolföreställningar med både Musikul och
Musikal har kulturskolan även gett offentliga
föreställningar. Detta för att ge även släkt, vänner
och allmänhet möjlighet att se de agerande
deltagarna i föreställningar.
En omfattande skolturné av olika lärargrupper med
band annat instrumentprovning genomfördes. Under
festivalen ”Ljus på kultur” gjorde Kulturskolan ett
program med bland annat ett folkmusikprojekt med
gruppen LYY och ett FN-dagsprogram i Norrliden.
Kulturskolan stod för en omfattande del av
invigningsprogrammet av festivalen.
Foto: Ewa Thörnqvist

Öppna förskolan Måsen
Måsen är en kreativ mötesplats för barn 0 - 12 år tillsammans med föräldrar eller annan vuxen.
Där möjligheten till lust att skapa genomsyrar verksamheten, för att utveckla och stimulera barns
och vuxnas lek, fantasi och kreativitet. Olika material och tekniker prövas i en miljö som lockar
till nyfikenhet. Under året har Måsen fått helt ny personal.
Nyckeltal för kulturskolan och Måsen
Nyckeltal
Antal elever
på kulturskolan
Besök på
Måsen

2010

2011

2012

2013

2014

1 477

1 517

1 411

1 380

1 446

9 068

10 291

10 143

10 835

8 432

Administration
Ett nytt elevregistersystem har installerats vilket underlättar det administrativa arbetet och
säkerställer statistiken.
Samarbeten
Kulturskolans samarbete med Kalmar läns kulturskolor har utökats, nu ingår även Gotlands
kulturskola i nätverket.
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Resultatredovisning och analys
Budget
16 874
140

Drift
Investering

Redovisat
17 099
131

Diff
-225
9

Procent %
101
94

Målet med att ingen elev ska stå längre än ett år i kö till kulturskolan har uppfyllts. Elever och
föräldrar är överlag mycket nöjda med undervisningen. Evenemangen med vårkonsert,
novemberscen, julkonserter och musikal kostar något mer än vad biljettintäkterna täcker.
Elevunderlaget i drama och dans har legat för lågt i förhållande till den personalstyrka som
funnits. Ett varsel har under 2014 verkställts och kommer att ge utslag i budget 2015.
Kulturskolan har också förbättrat sin tekniska utrustning för att kunna ligga i framkant och kunna
leva upp till ungdomars förväntningar och behov. Skolan har investerat i Wi-fi, Cleverboard och
Ipads till personalen.
Framtid
På grund av skiftande elevunderlag i några ämnen och en begränsad budget, kommer
personalstyrkan att förändras under våren 2015. Det finns ett stort utbud av dans och drama i
Kalmar men med annan inriktning än den kulturskolan för närvarande erbjuder. Den förändrade
personalstyrkan under våren 2015 gör att enheten tappar en drivande kompetens inom
kulturskolans genusarbete. Det kommer dock att bli en årlig besparing på en 50 % tjänst.
Elevkullarna i Kalmar tenderar att öka i antal vilket gör att elevantalet förhoppningsvis kommer
att öka och därmed också intäkterna.

Foto: Ewa Thörnqvist
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Enheten Ung i Kalmar
Viktiga händelser och ändrade förutsättningar
Ny organisation
Under verksamhetsåret 2014 påbörjades en omorganisation och enheten Ung i Kalmar bildades.
Enheten är en sammanslagning av fritidsgårdsverksamheten, musikhuset Monokrom samt
ungdomsombud. En ny enhetschef har rekryterats i samband med sammanslagningen.
UNIK
Ungdomshuset UNIK har invigts och är en
sammanslagning av fritidsgården Västra station samt
musikhuset Monokrom. Satsningen syftar till att skapa ett
hus fullt av liv och stora möjligheter till att utveckla
ungdomars kreativitet. Ungdomshuset har fått ett positivt
genomslag och erbjuder nya möjligheter med bland annat
Club UNIK, ateljé, konserthall, och mediarum.
Foto: Kim Jonasson

Genussmart fritidsgård
Erfarenheterna från genusarbetet vid Funkabo fritidsgård har under året överförts till övriga delar
i verksamheten. Byggnationen av ungdomshuset UNIK har präglats av erfarenheter från tidigare
genusarbete. Fritidsgården i Lindsdal är under renovering, som genomförs under första kvartalet
2015, enligt Kalmarmodellen där syftet är att skapa genussmarta miljöer.
Inom genusområdet har Ung i Kalmar varit representerade på Nordiskt forum som Sveriges
kommununer och landstings goda exempel. Det har även varit ett stort intresse från övriga
kommuner och organisationer och ett stort antal studiebesök har genomförts i verksamheten.
Tillgänglighet
Öppettiderna vid fritidsgårdarna och ungdomshuset har setts över och verksamheten erbjuder i
dagsläget mer öppethållande och aktiviteter än tidigare. Framförallt erbjuds det helgöppet på
samtliga fritidsgårdar.
Getterö
Sommarverksamheten på Getterö är en mycket uppskattad aktivitet av Kalmars ungdomar.
Verksamheten genomförs de första fyra veckorna på sommarlovet. Under året har nyanlända
flyktingungdomar varit praktikanter på Getterö.
Fullt Ös
Fullt Ös är en årlig festival som genomförs i samarbete med socialförvaltningen på
valborgsmässoafton. Målsättningen är att locka ungdomar och unga vuxna till positiva aktiviteter
och arrangemanget är drogfritt. Under året lockade arrangemanget en stor del av Kalmars
ungdomar och var mycket uppskattat.
Arrangemang
Varje år arrangeras hundratals mindre arrangemang vid varje fritidsgård och några exempel är
skattjakter, LAN, disco, brädspelskväll, demokratikväll, bakning och turneringar.
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Barnkonventionen
Ungdomsombudet genomför utbildning i barnkonventionen i samarbete med barn- och
ungdoms-, socialförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning. Ett antal
utbildningstillfällen har genomförts för bland annat skolpersonal och socialsekreterare.
Kalmar ungdomsråd
Under året har Kalmar ungdomsråd arbetat med marknadsföring och värvning av nya
medlemmar. Ungdomsombudet fungerar som kontaktperson och stöd till Kalmar ungdomsråd.
Projekt
Sveriges ungdomsråds projekt, medborgarprojektet, avslutades under våren där Kalmar är en av
elva projektkommuner som finns med i metodboken, som är ett resultat av de medverkande
kommunernas arbete. Metodboken har spridits över hela landet.
KLIRR
Ungdomsinitiativarbetet inom KLIRR har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att stödja
utvecklingen av nya evenemang och projekt av unga
för unga. Totalt blev 16 projekt beviljade pengar, bland
annat ett konstprojekt med nyanlända ungdomar,
Slacklinefestivalen, Hip Hopweekend under Ljus på
Kultur samt Fairy Con – japansk kulturfestival. Totalt
har ungdomar i Kalmar 250 tkr att söka för egna
projekt, vilket är möjligt genom samarbetet mellan
social-, kultur- och fritidsförvaltningen samt
Kalmarsunds Gymnasieförbund.
Foto: Jan Botö Röjås

Samarbeten
Ung i Kalmar har under året samarbetat med ett antal olika föreningar och organisationer inom
flera områden, däribland KFUM Basket, Rädda barnen, Fryshuset, RFSL med flera. Under året
har även större arrangemang genomförts såsom Fullt ös och Schools out party. Arrangemangen
är i grunden ungdomsdrivna med personal som coachar och handleder.
Ung i Kalmar företräder hela kultur- och fritidsförvaltningen i områdesarbete och till viss del i
förebyggande arbete genom representation i Kalmar mot droger, områdesgrupper och Kalmars
brottsförebyggande råd.
Sedan våren 2014 är Kalmar kommun återigen medlem i föreningen Kumulus som arbetar med
ungdomsinflytande och EVS – europeisk volontärtjänst, internationella ungdomsprojekt med
mera.

Resultatredovisning och analys

Drift
Investering

Budget
18 841
75

Redovisat
19 899
85
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Diff
-1 058
-10

Procent %
106
113

Ung i Kalmar har under året fått ökade kostnader i samband med UNIK:s öppnande.
Under året ökade personalstyrkan till följd av en överföring av personal från Södermöre
kommundel. Kostnaden för personalöverföringen kommer påbörjas under 2015.
Personalramen har totalt sett minskat under året genom naturliga avgångar, vilket föranlett att
kostnaderna på sikt kommer att minska något. Konsekvensen av detta är inräknat i den översyn
som genomförts av öppettiderna.
Vikarier i verksamheten har använts mycket sparsamt, vilket även varit medräknat i översyn av
öppettider.
Budgetunderskottet för 2014 beror på engångskostnader för inköp av inventarier till UNIK med
1, 4 mkr.
Framtid
Bedömningen för 2015 är att budgeten kommer att vara i balans.
Ung i Kalmars organisation bedöms kunna skapa samordningseffekter genom bättre
personalplanering och därmed en minskad kostnad för exempelvis vikarier.
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Enheten Biblioteksverksamhet
Viktiga händelser och ändrade förutsättningar
Genussmart biblioteksverksamhet
Biblioteket har med hjälp av jämställdhetsutvecklaren
arbetat med att göra biblioteket genussmart. Under året har
huvudbiblioteket haft möjlighet att fortsätta med förnyad
interiör på vissa avdelningar, vilket har ökat attraktionen för
biblioteket. Arbetet genomfördes tillsammans med en
scenograf och jämställdhetsutvecklare. Huvudbiblioteket
har utvecklat HBTQ hyllor och haft föreläsningar inom
ämnet.

Foto: Jan Botö Röjås

Ombyggnation
Rinkabyholms filialbibliotek har byggts om på grund av skolans ökade behov av lokalytor. Detta
gav ökade kostnader för biblioteket. Filialen var med anledning av detta stängd under delar av
året. Biblioteksbussen har ersatt filialen för både skolan och allmänheten under renoveringen.
Filialen nyinvigdes i december.
Utökat kulturutbud
Biblioteket har utökat sitt kulturutbud både vad gäller teater- och musikprogram. Det har även
arrangerats författarbesök och föreläsningar. Läsfrämjande insatser har skett både mot barn och
vuxna.
Säkerhetsarbete
Stifts- och gymnasiebiblioteket har genomfört ett omfattande säkerhetsarbete, detta medförde en
större kostnad än beräknat.
Samarbeten
Biblioteket har tillsammans med Mjölby kommun,
Regionförbundet i Kalmar län och Regionförbundet Östsam
deltagit i projektet E-serviceverkstäder.
Det har varit ett mycket intressant och givande projekt vars syfte
är att öka den digitala kompetensen hos medborgarna. Resultatet
och utvärderingen av projektet utmynnade i en film och en
broschyr med rekommendationer. Projektet visades upp på Bokoch biblioteksmässan i Göteborg.
Foto: Kristina Wirén

Resultatredovisning och analys

Drift
Investering

Budget
22 697
399

Redovisat
23 239
315
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Diff
-542
84

Procent %
102
79

Stifts- och gymnasiebibliotekets omfattande säkerhetsarbete medförde en större kostnad än
beräknat. Filialen i Rinkabyholms minskade ytor gav ökade kostnader både för inredning och
evakuering av medier.
Biblioteket har fått minskade intäkter eftersom en del friskolor, som tidigare köpt bibliotekets
tjänster, nu bygger upp egna skolbibliotek.
Framtid
Teknik
Biblioteket kommer att få högre kostnader för hyra av OPAC datorer.
Leverantören av databaser höjer kostnaderna för e-böcker, bibliotekssystemet BookIt,
bibliografisk service med mera. Kalmar läns kommuner kommer att gemensamt utveckla
webbplattformen ARENA. Det ger en större och effektivare möjlighet att kommunicera med
brukarna. ARENA blir regionens gemensamma hemsidan med boktipslänkar, artiklar och
nyheter. Särskilda kommunala sidor kommer att finnas.
Jämställdhet
Under 2015 ska en handlingsplan upprättas, för att fortsätta utvecklingen av genussmarta
bibliotek.
Ökad attraktivitet
Huvudbiblioteket har behov av att iordningställa en utställningsyta/galleridel på
huvudbiblioteket.
E-serviceverkstäder
Biblioteket ser behov av att ytterligare fortsätta utvecklingen av E-serviceverkstäder.
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Uppföljning och analys av mål 2014
Attraktiva Kalmar
Övergripande mål - Bo och leva i kommunen
Kalmar deltar i Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning och indexet för hur
invånarna upplever hur det är att bo och leva i kommunen ska ligga i den övre tredjedelen av de
deltagande kommunerna.
Detaljerat mål - Öka kultur- och fritidsaktiviteter
I SCB:s medborgarundersökning för 2014 ligger index på hur medborgarna ser på
fritidsmöjligheter på 68 det vill säga samma siffra som för 2013. Index för män är 66 och för
kvinnor 69.
Samtliga kommuner i undersökningen ligger på ett genonsnittligt index 61 och siffran för
kommuner med fler än 50 000 innevånare ligger på 66. Målet är att nå index 70 i 2015 års
mätning.
Under 2015 kommer aktiviteter att genomföras för att målet ska uppnås.
Detaljerat mål - Tillgänglighet till kommunens verksamheter
I SCB:s medborgarundersökning för 2014 ligger index på hur medborgarna ser på kultur på 65
vilket gör att målet att uppnå minst 67 inte uppnås.
Samtliga kommuner i undersökningen ligger på ett genomsnittligt index 62 och siffran för
kommuner med fler än 50 000 innevånare ligger på 66. Index för män är 63 och för kvinnor 68.
Målet är inte uppnått.
Övriga detaljerade mål inom området:
Detaljerat mål - Utveckling hembygdsföreningar
Kultur- och fritidsnämndens presidium och tjänstemän träffade samtliga hembygdsföreningar i
kommunen under hösten. Detta med anledning av den utökade ramen på 100 tkr till Kalmars
hembygdsföreningar. Vid samtal med föreningarna framkom önskemål om mer medel till
utveckling av fastigheterna. Nämnden beslutade om fördelning av medel under året och en mer
kontinuerlig dialog med föreningarna kommer att fortlöpa.
Målet är uppnått.

Socialt hållbar kommun
Övergripande mål - Bemötande och tillgänglighet
Kalmar kommun ska förbättra sina resultat i bemötande och tillgänglighet i undersökningen
Kommunens Kvalitet i Korthet (Kkik)
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Detaljerat mål- Bemötande, tillgänglighet och service
Kompetensutveckling i medarbetarskap genomförs med all personal. Målet var att förbättra
resultatet från 2011 års Kkik-mätning då vi låg på 69 % kring vårt bemötande i telefon.
Motsvarande siffror är 85 % för 2012, 94 % för 2013 och 93 % för 2014. Alltså har vi ett
förbättrat resultat.
Målet är uppnått.
Övergripande mål - Jämställdhet
Kalmar kommuns verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad.
Detaljerat mål - Uppnå en jämnare fördelning av flickor och pojkar i de verksamheter där
fördelningen är ojämn
Förvaltningen har synliggjort fördelning av pojkar och flickor som använder verksamheten.
Biblioteket har genomlysts av en 3R-kartläggning (representation, resurser och realia), 32 % män
och 68 % kvinnor lånar media. Förändring har åstadkommits på Funkabo fritidsgård, där
besöksfördelningen numera ligger på 60 % pojkar och 40 % flickor.
Arbetet med att uppnå en jämnare fördelning fortsätter under 2015.
Detaljerat mål - Öka andelen flickor på fritidsgårdarna
Förvaltningen har synliggjort fördelning av pojkar och flickor som använder verksamheten.
Förändring har åstadkommits på Funkabo fritidsgård, där besöksfördelningen numera ligger på
60 % pojkar och 40 % flickor.
Målet är uppnått.
Detaljerat mål - Jämställdhetsanpassa lokaler, utrustning och aktiviteter
Ett forskningsprojekt i samarbete med Umeå universitet och tre andra kommuner påbörjades
2012. Syftet med projektet är att studera barns och ungdomars aktiviteter och föreningsvanor.
Arbetet fortsätter under 2015.
Under 2015 kommer arbete att genomföras för att målet ska uppnås.
Övriga detaljerade mål inom området:
Detaljerat mål-Kulturcentrum
Tidigare har dialoger med kommunmedborgare genomförts. I detta mål ska minst fyra dialoger
vara genomförda tills utgången av 2016. Dessa dialoger ska kopplas till detaljplaneprocessen som
ännu inte kommit tillräckligt långt.
Målet kommer att nås under 2016.
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Detaljerat mål- Platsen för kulturcentrum
Ett event genomfört våren 2014 för att synliggöra och sätta platsen för kulturcentrum på kartan.
Målet är att tre event ska genomföras tills utgången av 2016.
Målet kommer att nås under 2016.
Detaljerat mål- Utveckling fritidsgårdar
Årligen ska en brukarundersökning genomföras som riktar sig till brukare och föräldrar gällande
öppettider och verksamhetens innehåll. En enklare brukarundersökning med intervjuer har
genomförts under hösten. Under första kvartalet 2015 kommer en ny brukarundersökning att
genomföras i enkätform. Brukarundersökningen har delats upp med hänsyn till omorganisation
och att ungdomshuset UNIK har öppnat under senhösten.
Målet kommer att nås under 2015.

Detaljerat mål- Andelen anställda med utländsk bakgrund ska öka
Då registrering av vilken bakgrund kommunens anställda har inte görs och inte får göras så kan
detta mål inte bedömmas och är inaktuellt.
Målet går inte att bedöma.
Detaljerat mål- Kunskap om mångfald
Kompetensutveckling i mångfald kommer ske under 2015, vilket är det år som målet är tidsatt till.
Planering för denna utbildning pågår.
Målet kommer att nås under 2015.
Detaljerat mål- Erbjuda praktikplatser
Målet var att erbjuda 12 praktikplatser för SFI under året vilket förvaltningen gjort. Dock har inte
dessa fyllt från SFI:s sida. Biblioteket har tagit emot två praktikanter och kulturskolan en. Rutin
för hur mottagandet av praktikant ska fungera har tagits fram. Men kultur- och
fritidsförvaltningen kommer i fortsättningen jobba ännu mer aktivt för att de erbjudna platserna
ska fyllas.
Målet är uppnått.
Detaljerat mål- Barnfattigdomen
Kultur- och fritidsförvaltningen ska anpassa sin verksamhet så att effekterna av barnfattigdom
minskar. Samtlig verksamhet vid kommunens bibliotek och fritidsgårdar är kostnadsfri för de
barn och ungdomar som besöker eller deltar i verksamheten.
Målet är uppnått.
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Detaljerat mål- Utbildning i Barnkonventionen
Samtlig personal som arbetar med eller i nära anslutning till barn och ungdomar ska under åren
2013-2015 nås av utbildning kring barnkonventionen. Samarbetet mellan ungdomsombudet,
Södermöre kommundelsförvaltning och barn- och ungdomsförvaltningen fortsätter med
utbildning för skolpersonal och spridning av material för barn och unga kring barnkonventionen.
Utbildning/föreläsning för ca 400 anställda vid socialförvaltningen genomfördes i höstas och i
februari 2015 kommer ytterligare ca 400 anställda vid socialförvaltningen att genomgå
utbildningen. Sedan tidigare har personalen på Ung i Kalmar utbildats om barnkonventionen.
Målet kommer att nås under 2015.
Detaljerat mål- Barnkonventionen
Alla barn och ungdomar ska känna att de är delaktiga i kommunens arbete med
barnkonventionen. Spridning av material kring barnkonventionen pågår till skolorna sedan våren
2013 och målsättningen är att skolans personal ska lyfta barnkonventionen på olika sätt med hjälp
av detta material samt utbildning. Även personalen på Ung i Kalmar har utbildats och har därmed
kunskap om barnkonventionen i sitt möte med ungdomar.
Målet är uppnått.
Uppdrag - Demokratiutveckling i norra centralorten (överfört från 2013)
Kultur- och fritidsnämnden vill skapa en mötesplats, där våra kommunala verksamheter Nova
fritidsgård, Bergaviksbiblioteket och medborgarkontor i Norrliden integreras till en gemensam
mötesplats för de boende, föreningar, studieförbund och näringsliv i Kalmars norra centralort.
Genom att integrera fritidsgårds-, biblioteksverksamhet och medborgarkontor till en gemensam
mötesplats kan de samlade resurserna utnyttjas effektivare. Områdets föreningar, studieförbund,
näringsliv och boende kan därmed få en mångsidighet och samhällsservice av hög kvalitet.
Uppdraget har redovisats för kultur- och fritidsnämnden i juni 2014. Under hösten har
slutsatserna i rapporten använts för att fortsätta arbetet med utvecklingen i den norra
centralorten.

Ekologiskt hållbar kommun
Detaljerat mål- Effektivt energiutnyttjande
Kultur- och fritidsförvaltningen hade planerat att genomföra en timmes energiutbildning för
samtliga medarbetare under året. Detta ingår dock som ett avsnitt i den kommunövergripande
miljöutbildning som kommunledningskontoret har tagit fram och som kommer att hållas av
chefer på arbetsplatsträffar under 2015. Därför beslutade förvaltningen att inte genomföra denna
utbildning under året.
Målet uppnås inte under 2014, men kommer att nås under 2015.
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Verksamhetsspecifika mål och uppföljningar
Detaljerat mål- Minska arbetsrelaterade sjukskrivningar
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar långsiktigt med ett hälsofrämjande arbete. Förvaltningen
har under 2014 anställt en friskvårdskonsulent på 50 % som har föreläst vid enheternas
arbetsplatsträffar om fysisk aktivitet, stresshantering och praktisk avslappning. All personal har
erbjudits konditionstester och individuella motiverande samtal om levnadsvanor.
Stegräknarprojektet har startats upp igen och personalen har möjlighet att på arbetstid, en timma
per vecka utföra någon friskvårdsaktivitet. För att förvaltningen ska kunna utveckla det
hälsofrämjande arbetet genomfördes en enkätundersökning under våren. Resultatet visade att
föreläsningarna och avslappningsövningarna varit mycket uppskattade bland personalen.
Bedömningen är att målet kommer uppfyllas inom tidsatta ramar som är 2015.
Målet kommer att nås under 2015.
Detaljerat mål- Säker & trygg förening
Vid utgången av 2014 är 68 % av de barn och unga som deltar i Kalmars föreningsliv
organiserade i en Säker & trygg förening. Detta uppfyller inte målvärdet som låg på 70 % men
arbetet fortsätter under 2015.
Målet uppnås inte under 2014, men arbetet fortsätter under 2015.
Detaljerat mål- Allmänkultur- kulturinventering
Kultur- och fritidsnämndens presidium och tjänstemän träffade samtliga kulturföreningar i
kommunen under våren. Med dessa möten, och en genomförd kulturinventering som grund, så
har en utvecklingsinsats med de framkomna önskemålen från föreningarna resulterat i ett antal
åtgärder under hösten. Dessa åtgärder kommer att fortsätta att arbetas med under 2015.
Målet kommer att nås under 2015.

31

Strategiska framtidsfrågor för kultur- och fritidsnämnden
Kulturcentrum
Kommunfullmäktige beslutade i maj att ett kulturcentrum ska skapas vid Tullsätten och att
budget ska tas fram för perioden 2015-2017, vilket har skett. Detaljplanearbetet är igång och
målet är byggstart senast 2016. En projektorganisation har skapats för att arbeta fram detaljplan
och förutsättningar för projektering.
Verksamheterna kommer att kunna få nya, mer verksamhetsanpassade lokaler som är ett led i att
kunna utveckla verksamheten, men också att öka besöksantalet och utveckla innehåll och
verksamheter.
Kulturcentrum kommer att kunna ge flera synergieffekter både i redan etablerade samarbeten
men även i nya samarbeten mellan kommunala, regionala och lokala aktörer inom kulturområdet.
Anläggningar
När utredningen om framtida idrottsanläggningar presenteras, kommer kultur- och
fritidsnämnden att ha ett bra underlag för planering av framtida idrottsanläggningar samt
renoveringsbehov av befintliga.
Behov av utbyggnad av spontanidrottsytor är redan identifierade. Exakt vad dessa platser ska ha
för innehåll måste särskilt beaktas. Det är viktigt att platserna lockar både flickor/kvinnor och
pojkar/män på lika villkor
Framtida bad- och friskvårdsanläggning
Från och med 2015 går driften av Äventyrsbadet över till kultur- och fritidsförvaltningen. Ett
välkommet tillskott till förvaltningens övriga verksamheter, nu kan ytterligare och mer samverkan
ske mellan våra olika verksamheter. En utredning har presenterats för kommunstyrelsen om
framtida bad- och friskvårdsanläggning, de beslutade att:
1. ta fram förslag på modell för upphandling av ny sim- och badanläggning
2. utreda planmässiga förutsättningar för en placering av en ny sim- och badanläggning
3. redovisa förslag på framtida Kalmar Sportcenter
4. ta med underlaget för investeringen i budgetprocessen 2016
Ärendet ska återrapportera till kommunstyrelsen den 3 november 2015.
Skälby
Arbetet med en gemensam handlingsplan för Skälbys utveckling med 10-årsvisionen ”Skälby, den
naturliga mötesplatsen” och strategin ”mötesplatsen, föreningslivet, varumärket och
besöksmålet” pågår under våren. Arbetet leds av en koordinator från kultur- och
fritidsförvaltningen i nära samarbete med föreningarna och verksamheterna på Skälbyområdet.
Under våren kommer strategi och handlingsplan presenteras och bilda ett beslutsunderlag för hur
Kalmar kommun ska arbeta vidare med Skälby.
Långviksbadet
Planeringsarbete för beachidrotterna pågår i anslutning till Långviksbadet i centrala Kalmar.
Under en treårsperiod kommer det att arrangeras SM i beachfotboll samt beachvolleybollturneringar vilket kan sätta fokus på platsen och visa på de möjligheter som finns i kommunen.
Livet är en fest
Under 2014 påbörjades förberedelserna inför festivalen ”Livet är en fest”. Festivalen startades av
Fritidsforum 2003 och arrangeras med hjälp av ungdomar på fritidsgårdar runt om i Sverige.
Arrangemanget kommer att genomföras i Kalmar 29-31 maj 2015. Det kommer ungdomar från
hela landet och åldersgruppen är från 14 år. I Kalmar är det slottstema, med invigning kvällen
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den 29 maj med en konsert med en känd artist och lokala band. Under lördagen kommer det att
vara olika aktiviteter på och runt slottet. Festivalen avslutas på lördagkvällen med disco.
Ungdomarna kommer att bo och äta på Jenny Nyströmskolan och Lars Kaggskolan.
Evenemang
Förvaltningens evenemangsarbete kommer att fortsätta att utvecklas under 2015. Ett
evenemangsråd med representanter från de olika verksamheterna bildas och kommer att fokusera
på gemensam utveckling och samordning av förvaltningens evenemang och arrangörer.
Kulturfestivalen ”Ljus på Kultur” blev en stor framgång för Kalmar och övriga medverkande
kommuner, där förvaltningens insatser starkt bidrog till detta. Under 2015 utvecklar förvaltningen
Ljus på kultur så det innefattar "hela Kalmar kommun" genom att arbeta för en bra balans mellan
stad och landsbygd. Detta kommer att ske genom att särskilt stödja arrangörer och samverkan ute
i områdena. Ett särskilt fokus läggs också på att utveckla Ölandssamarbetet.
Förväntningarna på förvaltningen att medverka i liknande insatser kan förväntas öka. För att
kunna möta detta krävs anpassningar av organisation och resurser.
Programutbudet för barn ses över och utvecklas under 2015. Barn- och familjeevenemangen i
stadsparken kompletteras under sommaren med ett antal föreställningar på olika platser spridda i
kommunen. En barnfilmsverksamhet startar också under sportlovet på Kalmar teater för att
regelbundet visa kvalitetsfilm för barn.
Webbplattformen ARENA
Kalmar läns kommuner kommer gemensamt att utveckla webbplattformen ARENA. Det ger
biblioteken större och effektivare möjligheter att kommunicera med brukarna. Plattformen blir
regionens gemensamma hemsida med boktipslänkar, artiklar och nyheter. Särskilda kommunala
sidor kommer också att finnas.

Foto: Jan Botö Röjås
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Handläggare

Datum

Thomas Johansson
0480- 45 35 15, 070-36 06 224
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ON 2014/0097

Verksamhetsplan 2015
Inledning
Omsorgsnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har inom socialtjänsten, när det gäller stöd, omsorg och vård till företrädesvis äldre personer.
Nämnden ansvarar också för stöd, omsorg och vård inom socialtjänsten till
personer under 65 år som inte får sina behov tillgodosedda genom annan lagstiftning.
Nämnden ansvarar även för tillfälliga hemtjänstinsatser till personer
under 65 år. Dessutom ansvarar nämnden för hemsjukvården i kommunen och
utövar ledningsansvaret för den kommunala hälso- och sjukvården. Detta
gäller med undantag för sådana uppgifter där kommunfullmäktige uppdragit åt
Södermöre kommundelsnämnd att svara för dessa. Förvaltningen är dessutom
värdkommun för länets hjälpmedelsverksamhet.
Minskad budgetram
2014 innebar minskad budgetram med 5 milj. kronor. Nästa år, 2015, är ramen
minskad med 11,2 milj kr.
I arbetet med att anpassa resurser till uppdraget, kommer vi bl. a. att följa Socialstyrelsens föreskrift om bemanning i särskilt boende för äldre. Föreskriften
kommer att föreslås gälla ifrån 31 mars 2015.
Vi har i dagsläget en bemanning, som sett över dygnet, ligger väl i nivå med
Socialstyrelsens uppsatta mål. Om även andra kommuner närmar sig kravnivån, kommer strukturkostnaden, relativt sett, att minska i Kalmar. Förvaltningen kommer att se över bemanningen med hänvisning till sparmål.
Ambitionen är att undvika åtgärder som påverkar omsorgstagarna negativt.
Stora strukturförändringar, i form av ny- och ombyggnationer vid vård- och
omsorgsboenden fortgår. Trots minskad budgetram kommer satsningen på
värdegrundsarbete att fortsätta.
Kultur i vården samt sociala aktiviteter kommer att förändras och utvecklas
under nya former.
Jämställdhet och integration är högt prioriterat.

Omsorgskontoret
Adress Box 848, 391 28 Kalmar │ Besök Skeppsbrogatan 55
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 0480-45 35 25│thomas.johansson@kalmar.se
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Ny organisation
Förslagets bärande idé är att för att kunna vara enhetschef, måste man ha ansvar, befogenhet och budget för den verksamhet som ingår i enheten. Det förslag som omsorgsnämnden har att ta ställning till är en platt organisation med
enhetschefer direkt underställd förvaltningschef. Tidplan för införande av ny
organisation är oklar men arbetet med implementering av detta kommer att ta
tid.
Resurser
Våra resurser är begränsade. Vi vill leverera en jämlik vård och omsorg. Resultaten kommer att efterfrågas allt mer och blir viktiga. Evidensbaserad kunskap
via kvalitetsregister och samverkan med landsting och länets övriga kommuner
blir viktiga.
Det ställs större krav på att hitta rätt balans mellan tillgängliga resurser och
omgivningens förväntningar på verksamheten.
Prioriterade områden
Vård- och omsorgsboenden
Flera nya vård- och omsorgsboenden har blivit inflyttningsklara under 2014.
Samtliga är ny- eller ombyggda bostäder och förväntas vara ett bra alternativ till
ordinärt boende för personer med omfattande hjälp- och stödbehov. Strategin
att utveckla vård- och omsorgsboenden fortsätter 2015. En samordning av
boenden och träffpunkter pågår.
Kvalitetssäkring av verksamheten fortsätter. I denna del är det mycket viktigt
att intern samverkan och arbetsledning mellan SoL och HSL utvecklas. Fortsatt satsning på det sociala innehållet i boendet.
Värdegrund
Vi vill att medarbetarna ska känna yrkesstolthet. Det är viktigt med
omsorgstagaren i centrum för att skapa kvalité och bra förutsättningar för
mötet.
Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen handlar om att säkra äldres
rätt till värdigt liv och att känna välbefinnande. Med hjälp av Socialstyrelsens
vägledningsmaterial har värdegrundsdialoger genomförts i hela organisationen.
Dessa fortsätter under 2015 för de enheter som kvarstår.
Målet med detta arbete är att integrera och uppmärksamma värdegrundsfrågorna i vardagsarbetet för att vi ska bli ännu bättre i områden som bemötande,
delaktighet och inflytande för omsorgstagarna. Värdegrunden ska vara en trygg
bas att utgå ifrån och känneteckna vårt arbete. I arbetet kommer även dialog
kring innebörden av de lokala värdighetsgarantierna att ingå.
Personkontinuiteten är en viktig del för omsorgstagaren och ska ingå i kommande värdegrundsdialoger.
Omsorgsnämndens värdegrund
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.
Varje möte är unikt
Mötet mellan enskilda och verksamhetens företrädare ska präglas av respekt,
kunskap och lyhördhet.
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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.
Tjänster med hög sysselsättningsgrad
Vi siktar på ett erbjuda ytterligare heltidstjänster, 2015 och 2016, i den takt
ekonomin tillåter. En förutsättning för att klara heltider över hela förvaltningen
är att skapa en ny bemanningsprocess, vilken skall implementeras under året.
Biståndsbedömning i vård- och omsorgsboende
Socialstyrelsens föreskrift om bemanning i särskilt boende för äldre är
framflyttad till att gälla ifrån 31 mars 2015. Den kommande föreskriften omfattar alla äldre som bor i särskilda boendeformer.
Under verksamhetsåret fokuseras på att förbereda och genomföra
biståndsbedömning av de individuella hjälpbehoven för personer i vård- och
omsorgsboende.
Äldres behov i centrum
Äldres behov i centrum innebär en förändrad process i handläggning och
dokumentation i äldreomsorgen. Den äldres livssituation och behov av stöd i
sin livsföring beskrivs och dokumenteras med Internationell klassifikation av
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF. Klassifikationens övergripande mål är att erbjuda en struktur och ett standardiserat språk för att
beskriva funktionsförmåga och funktionshinder i relation till hälsa. Detta innebär att verksamheten använder sig av nationellt fackspråk i handläggning och
dokumentation i äldreomsorgen.
ICF används redan inom hälso- och sjukvården. Planeringen är att successivt
införa arbetssättet.
Valfrihet i hemtjänsten
Valfrihet i hemtjänsten enligt kalmarmodellen infördes 2014. En ansökan har
inkommit och är under bedömning. Allt pekar på att minst en privat utförare
tillkommer under 2015.
Situationen i Kalmar liknar den som finns i grannkommunerna Mörbylånga
och Mönsterås. Intresset är svagt bland utförarna. Utvecklingen framåt är
oviss. Resurser kommer att behöva läggas på uppföljning av externa utförare
och på ökad administration för att hålla valfrihetssystemet igång. Beredskap för
ytterligare externa utförare finns.
IT
IT-stöd är en viktig del för att kvalitetssäkra verksamheten och effektivisera
administrationen. IT-planen vägleder vilka nya steg som tas och i vilken takt.
Mobilt stöd i hemtjänsten innebär stöd för nyckelhantering, dokumentation
och insatsmätning. Mobilt stöd fortsätter under 2015 och i lämplig takt utökas
med andra tjänster.
Övriga satsningar innehåller att se till att alla användare har nödvändig utrustning för sitt uppdrag dvs i form av datorer och uppkopplingshastighet.
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Jämställdhetsarbetet
Jämställdhetsprogram är fastställt av omsorgsnämnden. Omsorgsförvaltningen
arbetar aktivt med att främja jämställdhet både utifrån ett arbetsgivarperspektiv
och gentemot brukarna 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.
Arbetsmiljö
Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter med inriktning på att förbättra
arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. Att minska sjukfrånvaron är fortfarande
ett prioriterat område.
Forskning och utveckling
Fortsatt samarbete med Linneuniversitetet och kommuner kommer att ske
under 2015. Under 2014 har samarbete utvecklats bl a kring externa projektansökningar som ex Vinnova och Kampradstiftelsen.

Thomas Tryggvesson
Förvaltningschef

5 (14)

Mål och uppdrag 2015
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.
Bland de insatser som haft avgörande betydelse för vårt arbete finns:























60 nya förskoleavdelningar
En fjärde nattförskola öppnade under året
Renovering av skolor och sporthallar
Multiplaner på högstadieskolor
Nya boenden inom äldreomsorgen
På 20:e plats när det gäller bästa skolkommunen.
Sänkt kostnaderna för försörjningsstöd. Sjunker i Kalmar men ökar
annars
Bäst i Sverige när det gäller hur elever i årskurs åtta uppfattar skolan
och dess undervisning
Möjligt att ringa och sms:a kommunens kontaktcenter dygnet runt för
att sjukanmäla sitt barn
Ungdomshuset UNIK
Nybyggd förskola, konstgräsplan (och snart sporthall) i Ljungbyholm
Nybyggd förskola (2013) i Tvärskog
Planerad byggnation av nya klassrum i Halltorp
Planerad byggnation förskola, klassrum och bibliotek i Hagby
Två nya boenden enligt LSS har startats upp under året för personer
med funktionsnedsättning, ett på Lindsdalsvägen och ytterligare ett boende på Esplanaden
Satsning på livsstilsidrotter genom projekt MOBI, Mobil Spontanidrottsplats
Utveckling av Kalmar teater genom digitalisering av anläggningen
Satsning på nya idrottsanläggningar såsom ishall, Gasten IP, Falkenbergs sporthall, Rockneby sporthall/allaktivitetshus, näridrottsplatser i
Lindsdal och i Funkabo och utegym på Skälby
Extra satsning på ridsporten i Kalmar, vilken startade 2013
Utveckling och satsning på kulturfestivalen Ljus på kultur.
Ett framgångsrikt jämställdhetsarbete
Satsningen på digital kompetens inom Kalmarsunds Gymnasieförbund

Ett varierat utbud av boende och stöd
Omsorgsverksamheten ska alltid se till helheten runt människan och se till att
stöd- och hjälpinsatser ges utifrån individens fokus. Verksamheten står inför
stora utmaningar med ökat antal äldre samt stora rekryterings- och resursbehov. Det är några exempel på faktorer som påverkar utvecklingen. Vi vill därför göra en framtidsspaning och ta fram en långsiktig plan för hur omsorgsverksamheten ska se ut om 15 år.
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Hur bor vi, hur ser vården ut och vilket innehåll har verksamheten? Arbetet
ska leda till att hitta faktorer som gör att vi kan ha en äldreomsorg som ligger i
nationell framkant.
Inriktningen för äldreomsorgen i Kalmar är att man ska kunna leva ett aktivt
och meningsfullt liv, ha inflytande och delaktighet i samhället och över sin vardag. Var och en ska kunna verka och åldras i trygghet och med bibehållen integritet, bemötas med respekt och värdighet samt ha tillgång till god vård
och omsorg.
Genom mångfald av attraktiva boendeformer ska äldre och funktionsnedsatta
kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Det görs också
stora satsningar inom äldreboendena och det pågår en omfattande strukturomvandling där vi avvecklar små boenden och satsar på större och modernare.
Berga Backe, Varvsholmens nya boende Varvet och det ut- och ombyggda
Jungmansgården är några exempel.
I Kalmar kommun ska personer med funktionsnedsättning kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv i gemenskap med andra och delta i samhället på lika
villkor som andra. Omsorgstagare ska känna sig trygga med kommunens insatser och veta vad man får hjälp med utifrån sina behov och vad som ingår i
goda levnadsvillkor.
Omsorg utifrån individen
Verksamheten ska alltid se till helheten runt människan och se till att stöd- och
hjälpinsatser ges utifrån individens fokus. Verksamheten är i ständig utveckling
genom samarbete med landstinget och universitet.
I verksamhetsplanering ska äldres inflytande tas till vara och aktivt stödjas genom bland annat pensionärsrådet. Kultur- och fritidsaktiviteter ska finnas oavsett ålder.
På samma sätt ska inflytandet för personer med olika former av funktionsnedsättning säkras genom tillgänglighetsrådet och stöd till handikapporganisationer. Kalmar kommun arbetar aktivt med att eliminera hinder i lokaler och allmänna miljöer så att ingen ska gå miste om möjligheten att delta i aktiviteter på
grund av bristande tillgänglighet.
Uppdrag till verksamheten
 Omsorgsnämnden får i uppdrag att under 2015 och 2016 planera och
upphandla ett boende för vård- och omsorg i södra området av Kalmar
tätort.
Omsorgsnämndens mål
 Uppdatera handlingen ”Utblick 2020” till att omfatta ett längre perspektiv på utvecklingen av äldreomsorgen fram till 2030.
 Omsorgsnämnden ska genomföra planering och upphandling av ny
fastighet för vård och omsorgsboende i södra området under 2015 med
möjlig byggstart i början av 2016. Boendet ska inrymma ca 40 lägenheter.
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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.
Bland de insatser som haft avgörande betydelse för vårt arbete finns:












All omsorgspersonal har genomgått utbildning i den nationella värdegrunden (inkl. bättre bemötande).
Utvecklings- och karriärtjänster i skola och förskola.
Ser över möjligheten att inrätta karriärstjänster inom äldreomsorgen.
Arbetskläder till förskole- och fritidshemspersonal (central satsning).
Rätten till heltid är genomförd i stora delar av verksamheten. Sysselsättningsgraden är 94,4 %
Satsningen på ett kontaktcenter som redan första året blev bäst i Sverige vad gäller tillgänglighet.
Fortsatt ISO-certifiering inom kvalitets- och miljöområdet för att säkerställa ordning och reda samt ständiga förbättringar inom bägge områdena.
Ett väl utbyggt ledarförsörjningsprogram för att säkra kompetensen i
den kommunala organisationen.
Fortsatt arbete för en jämställdhetsintegrerad kommun.
Ett välfärdsbokslut som ger oss möjlighet att prioritera våra insatser för
att stärka folkhälsan i kommunen.
Vi har under senast åren utvecklat kommunens verksamhetsledningssystem där kvalitet, miljö och arbetsmiljö är integrerat.

Vi ska jobba med att stärka ledarskapet och bli bättre på att lyfta de goda resultaten i verksamheten. Våra personalprocesser ska vara kostnadseffektiva och
kvalitetssäkrade. Det innebär att våra anställda ska sätta kunder, brukare och
invånares intressen i centrum och arbeta gemensamt mot uppsatta mål. Framtidens arbetsliv har en hög förändringstakt, konkurrensen om arbetskraften
ökar och fler privata aktörer finns inom välfärdssektorn.
Vi ska tillsammans med de fackliga förbunden utveckla samarbetsformer som
ger personalen större inflytande över det egna arbetet och anställa fler personer
med olika bakgrund. Vi ska arbeta vidare med rätten till heltid. På nationell
nivå förs nu diskussioner mellan SKL och arbetsmarknadens parter kring
detta som norm i kollektivavtalen. Den kommunala arbetsplatsen ska erbjuda
goda villkor och trygga anställningar i ett öppet arbetsklimat och vara jämställdhetssäkrad.
Att ha rätt kompetens är en framtidsfråga för välfärdens arbetsgivare och en
stor utmaning är att kunna identifiera och rekrytera framtida chefer. Framtidens invånare kommer att kräva mer av oss vilket ställer krav på tillgänglighet,
snabb handläggning och tekniskt kunnig personal med flexibla arbetstider.
Delaktiga medarbetare och en hållbar verksamhet

Vi ska fortsätta jobba med vår värdegrund och med vår stolthet. Vi ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare och vi utvecklar vår arbetsmiljö tillsammans.
Vi ska arbeta för en långsiktig personalpolitik där jämställdhet är i fokus. Vi ska
ha kompetenta och motiverade medarbetare med ett riktigt bra bemötande.
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Människor ska uppleva en trygghet hos oss. Även våra offentliga miljöer ska
upplevas trygga.
I samverkan med Linnéuniversitet ska vi arbeta för att attrahera kompetenser
och ta tillvara de kreativa och innovativa krafter som finns i Kalmar. Detta är
redan sagt under Ett växande attraktivt Kalmar.
Jämställdhet

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet att vara
aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet. Variationer i graden av makt, delaktighet och inflytande ska inte bero på kön. Att få service och omsorg samt tillgång till fritidsaktiviteter på lika villkor oavsett kön
ska vara en självklar rättighet i Kalmar kommun.
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska
ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Detta innebär att kommunens verksamhet varje dag, på alla nivåer och inom alla områden, ska vara jämställdhetssäkrad. Det förutsätter i sin tur ett aktivt arbete från kommunens
sida direkt i den egna verksamheten, men också ett långsiktigt opinionsbildande arbete. Kalmar kommun ska vara en jämställd kommun. Jämställdhet
är fortsatt en prioriterad verksamhet. All statistik ska vara könsuppdelad. Förvaltningarnas och bolagens jämställdhetsutvecklare har en mycket viktig roll i
jämställdhetsarbetet.
En juste kommun och socialt ansvarstagande

Kalmar är i dag en Fairtrade City och det ställer omfattande krav på vår verksamhet. Kalmar kommun är en stor upphandlare av varor och tjänster från
privata företag. Vi är också en av regionens största arbetsplatser. Vi ska ta ett
socialt och etiskt ansvar för hur verksamheten bedrivs och hur vi samspelar
med omvärlden. Vi kan också påverka genom att ställa krav på vad som ska
gälla för produktionen och transporter av varor och tjänster som vi upphandlar. Vi ska även markera våra ställningstaganden i vår marknadsföring. Det är
viktigt att kommunstyrelsen och berörda nämnder ökar kunskapen om socialt
och etiskt ansvar i verksamheten och skapar bättre rutiner för uppföljning av
våra krav.
Demokrati

Kalmar är en kommun som ska karakteriseras av demokrati, solidaritet och
rättvisa. Varje invånare ska ha god insyn i beslutsfattandet och känna att hon
eller han har möjlighet att påverka sin vardag och sina livsvillkor. Det finns i
dag en rad olika sätt att göra detta. Vi har psykiatriråd, LSS-råd, ungdomsråd,
pensionärsråd, näringslivsråd och tillgänglighetsråd där föreningar och invånare
kan göra sin röst hörd. Ett demokratiskt arbetssätt ska genomsyra all kommunal verksamhet. Utvecklingsdialogerna i tätorterna och stadsdelarna är viktiga
för att stärka dialogen med kommunens invånare och stödja en utveckling i
hela kommunen. Vi ska fortsätta att genomföra utvecklingsdialoger
och kvalitetssäkra aktuella frågor och åtaganden.
Södermöres kommundelsnämnd har tillsammans med 25 andra kommuner,
landsting och regioner deltagit i Sveriges kommuners och landstings nationella
nätverk för att utveckla det systematiska arbetet för medborgardialog under tre
års tid. Kommundelsnämnden får i uppdrag att sprida de kunskaper och
erfarenheter som har gjorts inom ramen av detta demokratiutvecklingsarbete
till andra nämnder.
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HBTQ

En handlingsplan för HBTQ-frågor håller på att tas fram. Vi måste bli en mer
öppen och välkomnande kommun, både i våra verksamheter och i vår kommun och region. Alla ska känna sig välkomna oavsett sexuell orientering. En
Pridefestival 2015 kan ytterligare förstärka arbetet med HBTQ-frågorna.
Välfärdsbokslut

Välfärdsbokslutet ger en överblick över och mäter hur människors tillgång på
välfärd har utvecklats. Den ska också visa om den kommunala verksamheten
når de resultat som uttrycks i kommunens budget. Självklart ska detta dokument användas som vägledning när kommunens resurser fördelas.
Internationellt

Internationellt samarbete blir ett allt viktigare verktyg för att skapa mervärden
för stadens invånare, näringsliv och vår egen verksamhet samt för att uppnå
visionen om ett integrerat, hållbart och framgångsrikt Kalmar.
Förvaltningar och bolag i Kalmar kommun uppmuntras att i större utsträckning än i dag använda resurser från EU:s stöd och program för att förstärka
utvecklingsinsatser och höja kvalitén i verksamheten.
Internationellt samarbete uppmuntras då det skapar mervärden för stadens
invånare och ofta är en nödvändig förutsättning för externt finansierade projekt. Vi ska ha ambitionen att vara en föregångare i regionen när det gäller att
söka och driva externfinansierade utvecklingsprojekt med internationella
partners varför möjligheten till EU- och annan extern finansiering ska alltid
undersökas.
Detta mäter vi för att se om vi har en hållbar utveckling i verksamheten
 Vi mäter upplevd kvalitet hos brukare och kommuninvånare och hur
nöjda de är med våra verksamheter. Andra viktiga kvalitetsfaktorer som
vi följer är tillgänglighet, bemötande och ett hållbart medarbetarengagemang.
 Vi mäter också att våra verksamheter är kostnadseffektiva genom att på
flera olika sätt följa kostnader som t.ex. per barn i förskola, per elev i
grundskola, samt per brukare i socialtjänst och äldreomsorg.
 Vi deltar i SCB:s undersökningar, SKL:s öppna jämförelser och Kommunernas kvalitet i korthet, KKIK. Med hjälp av dessa mått för kvalitet
och kostnader jämför vi sedan med andra kommuner i Sverige och besvarar frågan om vår verksamhet är ändamålsenlig och kostnadseffektiv.
Kommunfullmäktiges mål 2015
 Vid utgången av 2016 ska rätten till heltid (önskad sysselsättningsgrad)
vara genomförd på nämnder och bolag. Arbetet ska ske inom befintliga
budgetramar.
 Kalmar kommun ska till utrikes födda årligen erbjuda cirka 150 praktikplatser.
 Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad.
 Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag.
Uppdrag till verksamheten
 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.
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Alla nämnder får i uppdrag att genomföra aktiviteter för att ytterligare
förbättra service- och bemötandefrågor.

Omsorgsnämndens mål 2015
 Omsorgsnämnden fullföljer satsningen för att erbjuda heltidstjänster
(100%), vilket sker successivt under 2015 och 2016.
 Omsorgsnämnden har som mål att minska kort- och långtidssjukfrånvaron med 2 % till 5 %.
 Omsorgsnämnden skall beakta jämställdhetsfrågan utifrån de tre perspektiven:
1.Omsorgstagare
2.Personal
3.Ekonomi
 Omsorgsnämnden ska erbjuda minst 20 praktikplatser till utrikes
födda.

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.
Satsning på elbilar
Kalmar kommuns hälftenägda bolag Kalmar Energi är aktiva i samverkan kring
infrastrukturen kopplad till elbilar. Elbilspooler och en infrastruktur anpassad
för laddning är konkreta områden och viktiga delar i samhällsansvaret. Att
forma övergripande planer för stadsplanering och hitta enkla betalningsformer
kommer naturligt när elbilar går från test till mer standardiserade lösningar. En
plan för laddstruktur och stadsplanering ligger med som en av huvudaktiviteterna för verksamheten 2015.
Kalmar kommun vill påskynda övergången till miljöbilar i regionen. Därför
kommer samtliga anställda, mot ett bruttolöneavdrag, att erbjudas personalbilar
i form av biogas-, el- eller laddhybridbilar. Fler beslut om bruttolöneavdrag
kommer inte att tas.
Kommunfullmäktiges mål 2015
 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 uppgå till 70 procent år 2020.
Omsorgsnämndens mål



Transporter inom 2 km utförs med cykel
Ersätta tjänstebilar med elbilar när ekonomin tillåter
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Verksamheten 2015
Myndighetsavdelningen
Biståndsbedömning i vård-och omsorgboende
Socialstyrelsen har tagit fram en förskrift SOSFS 2012:12 när det gäller bemanning i särskilda boende för personer med demenssjukdom. Denna föreskrift
håller på att revideras och nytt förslag är ute på remiss. Det nya förslaget väntas
innehålla förskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boende. Det nya förslaget beräknas träda i kraft 2015-0331.
I denna förskrift ingår det att göra biståndsbedömning av den service och omvårdnad som omsorgstagaren har behov av när vederbörande bor i vård- och
omsorgsboende. En biståndshandläggare har under 2014 påbörjat arbetet med
att biståndsbedöma insatser i boende. Under 2015 fortsätter arbetet med att
göra biståndsbedömningar på boende.
Kalmar kommun har ca 450 platser i vård och omsorgsboende och under 2015
kommer en prioritering göras när det gäller biståndsbedömning på boende.
Prioriteringen innebär att biståndsbedömningar kommer efter den 31/3-15
göras enbart hos nyinflyttade och uppföljningen kommer ske en gång per år.
Äldres behov i centrum
Att fortsätta det arbete som har påbörjades när det gäller bedömningsinstrument Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och
hälsa (ICF). Det här innebär att den äldres livssituation och behov av livsföring
beskrivs och dokumenteras med ICF. För handläggarnas del innebär det ett
annat sätt att dokumentera och skriva utredningar. Utredningarna ska bli mera
strukturerade, tydligare, beskriva behov, se att insatserna tillgodose dessa behov samt skriva en tydlig målsättning till insatsen. Processledare har varit på
utbildning och kommer att arbeta med införandet av denna arbetsmetod.
Behov Av Stöd = Bas
Socialstyrelsen har tagit fram ett bedömningsinstrument för handläggaren när
det gäller att utreda behov. Med hjälp av detta instrument som består av en
checklista med ett antal frågor som handlar om hur den enskilde själv beskriver
svårigheter i sin livsföring och i sitt behov av hjälp eller stöd. Svaren på frågorna används som ett av flera underlag vid bedömning av personens behov av
omsorg. Checklista är uppbyggd så att dess struktur sammanfaller med ICF.
Våld i nära relationer
Handläggargruppen arbetar för att bli mera uppmärksamma på om våld förekommer i hemmet. Arbetet utgår från att ställa vissa frågor i samband med
hembesök om misstanke om våld förekommer. Biståndshandläggarna ska
också kunna ge information om vilket stöd den enskilda personen kan få som
blir utsatt för våld.
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Vård- och omsorgsboende
Nya boenden och deras profiler
Varvet öppnades hösten 2014 som förvaltningens första profilboende. Förhållningssättet på boendet är salutogent och personalen utgår i sitt arbete med
omsorgstagarna från KASAM det vill säga att man ska inge en känsla av sammanhang genom att göra saker begripliga, hanterbara och meningsfulla. Träffpunkten är inbyggd i boendet för att ge ett ökat fokus på sociala aktiviteter och
ska under 2015 utvidga sin verksamhet till att även bli en öppen träffpunkt för
alla äldre i närområdet.
Genomförandeplanerna skrivs på ett nytt sätt för att öka omsorgstagarnas delaktighet och kvalitetsregistren Senior Alert och BPSD integreras tydligare i
planen. Detta sätt att skriva genomförandeplaner ska utvärderas i början av
2015.
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 och detta skapar en särskild livskvalitet för de omsorgstagare som
önskar medföra dessa.
Jungmansgårdens ombyggda lägenheter öppnas runt årsskiftet 2014/15 och
beräknas bli ett bra tillskott med 22 demensplatser. På detta boende kommer
man att fortsätta att arbeta med att stödja varje omsorgstagare individuellt efter
uppsatt genomförandeplan.
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.
Ombyggnationen av vård- och omsorgsboendet i Smedby fortsätter och beräknas vara klart i årsskiftet 2015/16. Detta kommer att bli omsorgsförvaltningens andra profilboende med ”möte över generationsgränserna och tidsresor” som ingång. Ett samarbete med Länsmuséet som startats under 2014 fortsätter under 2015. I detta samarbete är flera boenden involverade utöver
Smedby.
Planerna av ett vård- och omsorgsboende i Norrliden (Vänskapens Hus) fortsätter 2015. Detta boende planeras efter en särskild metod som kallas Design
med omtanke och personal, omsorgstagare och anhöriga är involverad sedan
planen startade.
Planering pågår för ett nytt vård och omsorgsboende i Södra delarna av Kalmar. Det nya boendet kommer att vara ersättningsboende för två mindre vård
och omsorgsboenden.
Planering pågår också för ett nytt ersättningsboende i norra kommundelen
placering i Lindsdal.
Verksamhetsöversynen avseende antal lägenheter i vård- och omsorgsboenden
och antal korttidsplatser sker fortlöpande för att motsvara de behov och ramar
som finns.
Teater
Under 2015 kommer omsorgsförvaltningen att starta ett samarbete med
Byteatern och ett teaterprojekt genomförs på två av våra boenden, Stensberg
och Norrlidshemmet.
Bemanning
Den 31 mars träder Socialstyrelsens nya bemanningsriktlinje i kraft. För att öka
rättssäkerheten kommer även insatser i vård- och omsorgsboenden att bi-
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ståndsbedömas och det leder på sikt till att vi får en behovsstyrd bemanning
dygnet runt.
Stabil ekonomi
För att uppnå stabil ekonomi kommer en rad av åtgärder att träda i kraft under
2015. Åtgärder är beslutade av omsorgsnämnden i december 2014 och ska
verkställas.
Kvalitetsregistren
Arbetet med kvalitetsregistren fortsätter. Senior alert är registret där man arbeta med riskbedömning och åtgärder som rör fall, nutrition, trycksår och
munhälsa. BPSD är ett kvalitetsregister för beteende och psykiska symtom vid
demenssjukdom. Samtliga boenden har fått utbildning och utsett administratörer som arbetar vidare med bedömningar och registreringar. Målet är att vi ska
ha samma goda resultat i antal registreringar som tidigare år men vi ska öka
kvaliteten när det gäller åtgärder och uppföljning och bygga in målen i genomförandeplanerna under 2015.
Hemtjänstverksamhet
LOV
Under 2015 förväntas den första utföraren starta enligt lagen om valfrihet.
Konsekvenserna av det kan bli att personal inom hemtjänsten blir övertaliga
och en plan ska finnas för det.
Översyn av hemtjänstprocessen och samordnarrollen
En resurs är avsatt för att göra en översyn av hemtjänstprocessen från det att
en beställning till verkställigheten sker tills omsorgstagarens hjälp avslutas. Förslag på nya arbetssätt ska tas fram, främst för att öka personkontinuiteten.
Samordnarnas roll och arbetsuppgifter analyseras för att kunna förtydligas och
tidsbestämmas. Hemtjänstpersonalens arbetsmiljö ska utredas parallellt efter
krav från Arbetsmiljöverket. Översynen beräknas vara klar under februari
2015.
Mobilt IT-stöd
Sista etappen av införandet av mobilt IT-stöd görs under våren 2015. I maj
månad ska alla hemtjänstgrupper kunna använda mobiltelefoner för att låsa
upp dörrar hos omsorgstagare samt att kunna läsa sitt dagsschema och annan
nödvändig information i mobilen. Under september månad 2015 kommer även
utförd tid att kunna börja mätas. Nyckelhanteringen i hemtjänsten kommer att
ses över och säkerställas.
Kvalitetsregister
Kvalitetsregistret Senior Alert har börjat införas även i hemtjänsten och kommer att fortsätta implementeras och följas upp. Metoden ska förebygga dålig
kosthållning, trycksår och risk för fall.
Trygghetslarm
Samtliga trygghetslarm kommer under första kvartalet 2015 att bytas mot digitala larm. Rutinerna för trygghetslarm kommer att kvalitetsäkras.
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Kommunal hälso- och sjukvård
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 889. Antalet akuta hembesök initierade av landstinget uppgår till
drygt 70 per månad.
Kvalitetsregister
Under 2014 har arbetet med utveckling av teamarbetet inom samtliga hemtjänstgrupper och vid samtliga boenden fortsatt genom veckovisa hemteamsmöten och boendeteam en gång per månad.
2015 fortsätter utvecklingen av det systematiska arbetet med kvalitetsregister:
 Palliativregistret, som identifierar förbättringsområden vid vård i livets
slut, har vi ökat täckningsgraden från 73% år 2013 till 76% år 2014. Att validerad smärtskattning utförs är ett förbättringsområde som vi arbetar vidare med.
En grupp med palliativa ombud från sjuksköterskorna, en arbetsterapeut och
en sjukgymnast, chef och MAS fortsätter arbetet med förbättringar och utökad
samverkan med landstinget.
 Senior alert, där arbetet inriktas på att förebygga fall, undernäring,
trycksår, och ohälsa i munnen, är nu implementerat i vård och omsorgboenden
med 90% riskbedömningar 2014. För hemsjukvårdspatienter i det ordinära
boendet är arbetet påbörjat med 144 st riskbedömningar. Under 2015 så fortsätter detta systematiska arbetssätt.
 BPSD-registret, beteendemässiga och psykiska symtom vid demens.
Flertalet av berörd personal har gått utbildning i detta och BPSD bedömningar
används nu regelbundet i vård och omsorgsboende.
Mätning av vårdinsatser för sjuksköterskor
Antalet inskrivna hemsjukvårdspatienter med avancerade medicinska insatser
inom hemsjukvården har ökat.
För att kunna följa denna utveckling och fördela hälso- och sjukvårdsresurserna på ett bra sätt så mäter sjuksköterskorna vårdtyngden kontinuerligt enligt ett
enkelt utvärderingsinstrument.
Hemrehabilitering
Utvärdering av insatserna inom hemrehabilitering sker löpande med ADL
trappan och omsorgstyngden minskade mellan 2013-2014 med 34%.
Personalen på korttid har fått en riktad utbildningsinsats avseende rehabiliterande förhållningssätt och förflyttningsteknik för att höja kvaliteten på rehabiliteringen och öka möjligheter för omsorgstagarna att flytta tillbaka till det ordinära boendet.
En process för fall/fallprevention har tagits fram under 2014 och Rehabenheten kommer under 2015 fortsätta att utveckla det systematiska arbetssättet kring
fall.
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1 Inledning
Omsorgsnämnden och förvaltningen ansvarar, för de uppgifter som kommunen har
inom socialtjänst, för hemtjänst, vård- och omsorgsboende och andra stödinsatser till
äldre personer. Nämnden ansvarar också för insatser inom socialtjänstlagen till personer
under 65 år med mindre omfattande funktionsnedsättningar. Dessutom ansvarar nämnden för hemsjukvården i kommunen och utövar ledningsansvar för den kommunala
hälso- och sjukvården.
Arbetet har under 2014 präglats av en unikt stor förändringprocess. Inför 2014 års budget, med fem miljoner i minskad budgetram hanterades samtidigt fortsatt införande av
heltidstjänster. Verksamheten genomlystes genom att fastställa kostnad per brukare och
på så vis få egen jämförelse över tid och jämförelse mellan kommuner. Jämförelsen blev
också underlag till den strukturomvandling som innebär nya och tidsenliga boenden.
Under året invigdes två nya boenden och en tillbyggnad. För att klara introduktion och
vissa andra åtgärder kopplade till omflyttning, beräknades en engångskostnad på 5,0
mkr. Bokslutet blev dock bättre än så och slutade för 2014 på -2 mnkr.
I övrigt har ett mindre vård- och omsorgsboende avvecklats till följd av beslut om strukturomvandling. Smedängen är stängt till följd av ombyggnation.
Förvaltningen går mot strömmen när det gäller antalet vård – och omsorgsboenden i
landet. Efter renovering och nybyggnad kommer antalet lägenheter, 2016 att öka jämfört
med nuvarande nivå. Åtgärdsplan för minskad budgetram, har i hög grad präglats av
detta.
Förvaltningen har under året jobbat intensivt med avvikelser och förbättringsåtgärder i
kvalitetsfrågor som direkt påverkar den enskilde. Vi räknar med att kvalitén därmed
ligger på en högre nivå. Vi ser att 97 % av brukarna är nöjda eller mycket nöjda med
bemötandet. Riktlinjer och handlingsplaner har tagits fram som gäller dels enskild enhet,
men också hela förvaltningen.
Socialstyrelsens riktlinjer för bemanning på demensboenden har också påverkat budgetoch verksamhetsupplägg inför året. Vi har valt att behålla en god bemanning för att
klara socialstyrelsens föreslagna föreskrifter för bemanning. Dock har vi nyligen fått
besked om att beslutet, som skulle genomförts i mars 2015, är skjutet på framtiden.
Arbetet med att erbjuda heltidstjänster har under 2014 stabiliserats på en nivå med 100,
eller 90 % tjänster. Av ca 1000 personer har 350 fått möjligheten att gå upp till 100 %.
De resterande har 90 % -iga tjänster. Det innebär att tjänsterna har erbjudits till en
snittnivå på 93 %. Det återstår ännu att genomföra förbättringsåtgärder och hitta nya
arbetssätt och smarta lösningar som tillgodoser omsorgstagarens behov kombinerat med
bra arbetsmiljö och god ekonomi. Nu vidtar arbetet med att förfina tillämpningar för att
öka kvalitén på omsorgstagarperspektivet samt arbetsmiljön. Återstår att under 2015 och
2016 fullfölja heltidssatsningen enligt fullmäktiges beslut.
Det tillfälliga avtalet om Rätt till heltid sades upp i slutet av året. Därmed återgår hantering o planering till allmänna bestämmelser, vilket påverkar sättet att arbeta flexibelt.
Kommunal Hjälpmedelssamverkan i Länet (KHS), har efter två år visat bra resultat och
verksamheten har klarat att leverera uppdraget på ett bra sätt.
Under året har beslut fattats om att förvaltningen, som hittills funnits på Skeppsbrogatan, skall flytta till renoverade lokaler vid Torsåsgatan 1.
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Under året har första externa utföraren ansökt för att driva hemtjänst, vilket gör att förvaltningen kommer att kunna erbjuda valfrihet i hemtjänsten
I kommunen finns nu tre trygghetsboenden som infriar socialstyrelsens kriterier för
trygghetsboende. Bärnstenen som startades 2013, Bryggaren och Varvet som successivt
förändrats under 2014. En utveckling som känns bra. Servicelägenheter har avvecklats.
Krav på IT utveckling har ökat under året. Förvaltningen jobbar med flertalet ehälsoprojekt. Dels mobilt stöd i hemtjänsten, som underlättar för personalen och förväntas ge större trygghet. Dock ställs stora krav på kommunikation mellan IT program.
Digitala trygghetslarm, social dokumentation och nationell patientöversikt är andra utmaningar inom området.
Kvalitetsregistren Palliativregistret, BPSD och Senior alert är viktiga för att främja ett
systematiskt förbättringsarbete och hjälpsystem för att öka kvaliteten i vård och omsorg.
Länet och särskilt Kalmar kommun har återigen lyckats mycket bra med insatser inom
den statliga överenskommelsen ”sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka
äldre. Överenskommelsen sätter fokus på samarbete mellan kommun, primärvård och
slutenvård. Under året har styrgruppen ”Lednings och styrning” formats, liksom samarbete och mötesforum för huvudmännens presidier. Det är ett avstamp för ett helt nytt
och omfattande utvecklingsarbete i länet. Syftet är att skapa bättre evidensbaserad kunskap som underlag vid insatser för den enskilde.
Sociala innehållet på vård- och omsorgsboenden har fått en nystart ny inriktning. På
nya boendet Varvet planeras det för att det sociala och kulturella innehållet så det blir
en naturlig del av verksamheten i vård- och omsorgboende. Målet är nu att öka nöjdheten av sociala aktiviteter hos äldre.
Nämndens vision, ”Alla tiders omsorg”, fortsätter att vara ett underlag i den planering
som ligger till grund för förvaltningens utveckling.. Innehållet, som tagits fram i samarbete med olika intressenter, beräknas antas under våren och är ämnat att ge ett längre
perspektiv och framförhållning på utvecklingsarbete och planer.
Varvsholmen – salutogent profilboende
Här öppnade ett vård- och omsorgsboende med 38 lägenheter i september. Den innehåller också en träffpunkt och en hemtjänstlokal i direkt anslutning till boendet.
Jungmansgården
Förut fanns 25 lägenheter vid Jungmansgården (i Norrliden). Antalet gjorde att det var
stora svårigheter att klara ekonomin. En utbyggnad om 16 lägenheter påbörjades under
2013. Bygget invigdes 2014 .
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2 Ekonomi - totalt
Driftskostnader
Verksamhet
tkr
Semesterlöneskuld

NettoBokslut
Budget Kostnader Intäkter
2 381
2 381

Resultat
0

Förvaltningsgemensamt

20 103

43 744

30 289

6 648

Administration

26 566

27 316

490

-260

SoL övergripande

10 902

63 279

62 985

10 607

Verksamhet Norr

244 942

262 372

888

-16 543

Verksamhet Söder

145 020

148 780

383

-3 376

Verksamhet Gemensamt

105 137

109 737

7 417

2 817

HSL

71 972

86 042

12 148

-1 923

TOTALT

627 023

743 651

114 600

-2 029

Omsorgsförvaltningen förbrukade netto 627 mnkr (drift) år 2014 och detta
utgjorde 19,2 % av kommunens totala nettodriftkostnader. Motsvarande
andel för 2013 var också 19,2%.

OMSORGSFÖRVALTNINGENS ANDEL AV
KOMMUNENS NETTODRIFTSKOSTNADER ÅR
2014
80,8%

19,2%

Omsorgsförvaltningen

Övr kommunal verksamhet

Investeringar
Verksamhet NettoBokslut
tkr
Budget
Kostnader Intäkter
Netto
Investeringar
10 123
10 123
0
0
Omsorgsnämnden investerade enligt 2014 årsbokslut 10 mnkr vilket utgjorde 3,6% av
kommunens totala nettoinvesteringar.
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Sammanfattande kommentar till större avvikelser
Driftskostnaderna redovisar ett underskott på totalt 2 mnkr. Avvikelserna mot
budget kan sammanfattas som följer och kommenteras även under respektive verksamhets redovisning:
Semesterlöneskuld (+-0)
Förändringen av semesterlöneskulden var en ökning med 2,3 mnkr vilket innebär att
våra anställda har sparat mer semester än man tagit ut.
Förvaltningsgemensamt (+6,6 mnkr)
Redovisar ett överskott om 6,6 mnkr som beror på ej budgeterade statsbidrag
för projekt bl a omvårdnadslyftet och mindre kostnader för utbildningar.
Administration (-0,3 mnkr)
Administrationen redovisar ett tillfälligt mindre underskott.
SoL (insatser inom socialtjänstlagen) övergripande (+10,9 mnkr)
Överskottet består av kvarvarande resursfördelningspengar för hemtjänst, minskade
kostnader i samband med avveckling av boenden och ökade avgiftsintäkter.
Verksamhet norr (-16,5 mnkr)
Verksamhetsområde norr består av 16 enheter, stor andel är vård-och omsorgsboende.
Sammanlagt arbetar ca 550 personer i området. Verksamheten har ett stort underskott 2014
och anledningarna är flera. Under året har verksamheten arbetat intensivt med att hitta nya
arbetssätt och schemastrukturer för att hitta rätt bemanning. Som stöd i detta arbete har det
funnits centralt placerade schemahandläggare. Hemtjänsten har haft stora svårigheter i tre
enheter med skiftande omsorgsbehov. Omsorgsförvaltningen har inte hittat någon bra rutin för att använda övertalig personal i kortare perioder och den rörliga tiden har varit begränsad till 10 % enligt avtal. Detta har gjort att enheterna periodvis haft övertalig personal
utan finansiering. I området har sju enheter haft möjlighet att önska upp sin sysselsättningsgrad till 100 %. Ingen av dessa enheter har klarat att hålla budget på grund av de överskottstimmar som stora tjänster genererar och som inte är finansierade. 2014 är första året
med helårseffekt av rätt till heltid. Under året har trycket varit extra stort på korttidsenheten Linden eftersom Smedängens korttidsplatser stängdes ned. Svårt sjuka personer med
teknisk utrustning eller övervakning har ökat markant och krävt extra bemanning som inte
har kunnat finansieras fullt ut för enheten.
Sammantaget måste omsorgsförvaltningen fortsätta att hitta nya arbetssätt och schemastrukturer för att klara att höja tjänstgöringsgraderna ännu mer framåt i tiden.
Verksamhet söder (-3,4 mnkr)
Verksamhetsområde söder som består av 11 enheter redovisar underskott. Enheternas
samlade resultat har dock förbättrats jmf med 2013 (-5,2 mnkr). Det är varierande resultat
mellan enheterna men flera enheter har klarat att hålla budget eller är nära en budgetbalans.
Den största förklaringen till underskottet är enheternas fortsatta svårigheter att få ihop
funktionella schema för att hantera omsorgstagarnas kontinuitet och klara att utföra beviljade insatser, inom budgetram samtidigt som den uttalade viljan är att minimera delade
arbetspass. Förvaltningsövergripande har vård- och omsorgsboendena med demens svårast
att balansera budget och behov. Nya boenden med sin planlösning har klar fördel bemanningsmässigt framför små ”gamla” boenden. Närvarande ledarskap är en framgångsfaktor
både i hemtjänst och på boende.
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Verksamhet gemensamt (+2,8 mnkr)
Verksamhetsområde gemensamt består av 4 enheter med olika ansvarsområden och alla
redovisar överskott. Verksamheterna är teknik, nattpatruller/dagverksamhet, träffpunkter och anhöriganställda.
HSL (insatser inom hälso- och sjukvårdslagen) (-1,9 mnkr) Verksamheten har
varit hårt ansträngd ekonomiskt under 2014. Två av tre enheter redovisar underskott.
Den största avvikelsen är dock underskott på hjälpmedelsverksamheten vilket var en
klar försämring jmf 2013. Analys av orsaken pågår.
Investeringar
Redovisade investeringar uppgår till 10,1 mnkr 2014. Kostnaderna avser företrädesvis
utrustning i våra nya vård- och omsorgsboenden.
Resultatutjämningsfond
Efter bokslut 2014 finns 19,6 mnkr i omsorgsnämndens resultatutjämningsfond.

3 Myndighet
Viktiga händelser och ändrade förutsättningar
Resultatredovisning och analys
Kostnader för betalningsansvar 2008-2014
2014
333tkr

2013
307tkr

2012
77tkr

2011
136tkr

2010
253tkr

2009
435tkr

2008
252tkr

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 2014 har en det varit en tillfällig
minskning av boendeplatser pga 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 pga 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. Under 2013 var det sex ansökningar från annan kommun. Alla sex ansökningar fick bifall på vård och omsorgsboende i Kalmar kommun.
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Antalet ansökningar om vård och omsorgsboende, personer från annan kommun
2005-2011
Årtal
Antal ansökningar
Bifall
Avslag
2014
9
9
0
2013
6
6
0
2012
15
9
3
2011
13
11
2
2010
7
6
1
2009
9
8
1
2008
17
15
2
Framtiden
Biståndsbedömning i vård och omsorgsboende
Socialstyrelsen skriver i SOSFS 2012:12 att socialnämnden ska säkerställa att varje särskilt
boende där en person med demenssjukdom bor är bemannat på ett sådant sätt att personen
får de hemtjänstinsatser som har beviljats. Denna förskrift skulle gällt from 2015-03-31 men är
nu återtagen i avvaktan på beslut.
Den 27 januari 2015 fattar Socialstyrelsen beslut om att föreskrifterna och allmänna råden
om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden ska
utgå. Det är även Socialstyrelsens bedömning att datumet för ikraftträdande av de nya föreskrifterna som ska gälla alla äldre som bor i särskilda boenden behöver skjutas fram.
Beslutet om den nya föreskriften är enligt en ny förordning beroende av regeringens medgivande. Regeringen kommer att behandla ärendet först efter att de fått en sammanställning
av remissynpunkterna. Socialstyrelsen bedömer därför att det inte längre finns tidsmässiga
förutsättningar för att föreskriften ska kunna träda ikraft den 31 mars 2015 som tidigare
planerat.
Datum för ikraftträdande kan meddelas först efter att regeringen har beslutat i frågan
om medgivande.
Inom avdelning myndighet har arbetet påbörjats med att förbereda sig inför dessa förskrifter. Det innebär att en biståndshandläggare arbetar med biståndsbedömning i vård- och
omsorgsboende. I framtiden kommer det att behövas utökning inom enheten myndighet
för att kunna genomföra biståndsbedömning på alla boendeenheter. Under 2015 kommer
arbetet därför att inrikta sig på att alla nyinflyttade ska få en biståndsbedömning i vård- och
omsorgsboende i avvaktan på att regeringen ska ta beslut.
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.
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.
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Omsorgsförvaltningen i Kalmar har tagit beslut om att införa modellen. Detta kommer att
ske i samverkan med övriga kommuner i länet inom ramen för Kompass=Kommunal
Praktisk Samverkan Socialtjänst-Kalmar län.
Behov av stöd ( BAS)
Ett verktyg vid biståndshandläggning är Behov av stöd ( BAS). Verktyget kan användas av
biståndshandläggare vid samtal med personer som ansöker om äldreomsorg eller vid uppföljning av beslut. Syftet med BAS är att handläggaren ska få en nyanserad bild av den äldres uppfattning om sin situation och sitt behov av hjälp och stöd i den dagliga livsföringen. Tillsammans med annan relevant information ger uppgifterna ett underlag för beslut
om insatser enligt socialtjänstlagen.
Värdegrundsarbete
Värdegrundsarbetet påbörjades under 2014 och kommer att slutföras under våren 2015.

4 Verksamhet SOL (insatser enligt socialtjänstlagen) omfattande verksamhetsområde norr och
söder och gemensam verksamhet
Viktiga händelser och ändrade förutsättningar
Övergripande
I samband med planeringen av det nya vård- och omsorgsboendet Varvet på Varvsholmen
beslutades att hela team 5, som omfattar centrala Kalmar, ställer om till ett salutogent arbets- och förhållningssätt. Servicehuset Bryggaren gjordes om till trygghetsboende, hemtjänstområdena gjorde delvis om och träffpunktverksamheten involverades i den ordinarie
verksamheten på ett nytt sätt. Detta innebär att träffpunktsverksamheten har aktiviteter
även på kvällar och helger och planeringen för sociala aktiviteter görs samordnat för boende, hemtjänst, trygghetsboendet och den öppna verksamheten, allt för att få en högre
kvalitet och resursnyttjande. Genomförandeplanerna skrivs utifrån det salutogena perspektivet och den enskilde omsorgstagaren engageras på ett mer påtagligt sätt för att öka delaktigheten. På boendet Varvet arbetar man med trivsel- och servicevärdar för att tydliggöra
arbetsfördelningen för personalen och ge omsorgstagarna trygghet. Samtlig personal i team
5 fick lämna in intresseanmälan och önskemål till tjänsterna i teamet. Samtlig personal har
fått grundutbildning i salutogent förhållningssätt både i vad som teoretiskt styr synsättet
och i hur man praktiskt arbetar efter det. Det som är grundläggande i förhållningssättet är
KASAM, känsla av sammanhang. I KASAM- begreppet ingår begriplighet, hanterbarhet
och meningsfullhet.
Omsorgsförvaltningen har genomfört en värdegrundsutbildning som omfattat samtlig personal i förvaltningen. Värdegrundsledare har utbildats och enhetscheferna har fått särskild
vägledning. I utbildningen har vi utgått från SOSFS 2012:3 och använt socialstyrelsens
handledningsmaterial. Dialogerna i utbildningen har handlat om självbestämmande, trygghet, meningsfullhet och sammanhang, integritet, delaktighet, bemötande och god kvalitet.
Så gott som samtliga deltagare är nöjda med utbildningen och tycker att dialogerna har varit
värdefulla därför att de har berört den dagliga problematiken. Utbildningen fortsätter i
etapp II under 2015.
Enhetscheferna har fått utbildning i arbetsrätt i två steg. Det första steget genomfördes
som en webbutbildning och andra steget var en heldagsutbildning med en arbetsrättsjurist.
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Samtlig personal har under året fått erbjudande om hepatitvaccination.
Arbetet med att hitta ett angreppssätt i arbetet med Rätt till heltid som ger balans när det
gäller budget, arbetsmiljö och säkerhet för omsorgstagarna har pågått under hela året. Ett
testavtal provades under 16 veckor och utvärderades sedan av en oberoende konsult. Trots
att mätningar visar att ca 90% av resurstiderna bokas till egen enhet är många medarbetare
fortfarande oroliga för att behöva gå någon annanstans än till sin hemmaenhet. I slutet av
året beslutade kommunal att säga upp testavtalet som reglerar hur vi ska arbeta med rätten
till heltid vilket innebär att hela omsorgsförvaltningen ställer om till att arbeta efter Allmänna Bestämmelser 2015.
Resurscentrum omvandlades till en akutpool som ett steg i att implementera den nya bemanningsprocessen.
Arbetet med kvalitetsregistren Senior alert, BPSD och palliativa registret har fortsatt och
förvaltningen har även 2014 framgångsrikt uppnått de nationella prestationskraven och fått
ta del av ersättningen för detta. Att använda de validerade verktyg som finns i kvalitetsregistren innebär att vi ökar patientsäkerheten och arbetar förebyggande.
Fortsatt planering av ombyggnation och nybyggnation av vård och omsorgsboende har
pågått under hela året.
Hemtjänst
Antalet beviljade hemtjänsttimmar har ökat jämfört med 2013 och ökningen har varit konstant varje månad sedan april. Ökningen går att härleda dels till förvaltningens byggprocess
där vi haft inflyttningsstopp till boenden som ska avvecklas eller byggas om och dels till en
ökning av medicinskt och omvårdnads komplexa ärenden. 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.
Kvalitetsregistret Senior alert har införts i hemtjänsten. Det innebär att kontaktpersonen
gör en riskbedömning efter ett särskilt formulär för att förebygga/hindra trycksår, fall, undernäring och munohälsa. Sjuksköterskan/sjukgymnasten/arbetsterapeuten gör åtgärdsplan
om bedömningen utfaller i risk.
Under året har mobilt stöd i hemtjänsten införts stegvis team för team. Mobilt stöd är en
tekniklösning för nyckelfri hemtjänst, arbetsplanering och dokumentation i mobilen. Med
detta hjälpmedel kan man även mäta utförd tid hos omsorgstagaren. Tekniken har även
inneburit att delar av hemtjänstprocessen har omarbetats och både biståndshandläggare och
enhetschefer har fått förändrade rutiner. Det innebär också ökade krav på IT-support för
att omsorgsarbetet ska kunna genomföras på ett säkert och effektivt sätt.
Byte av samtliga trygghetslarm till digitala larm påbörjades under slutet av 2014 och beräknas var klart i under mars 2015.
Flera hemtjänstgrupper har arbetat målinriktat med sociala aktiviteter och använt träffpunkternas lokaler som mötesplatser, bland annat har man ordnat gemensamma luncher för
omsorgstagare och pensionärer. Två hemtjänstgrupper fick 2014 års kvalitetspris för detta
nya sätt att arbeta.
Hemtjänstgruppen Malmen/Norrgård har fått nya lokaler i Lars Kagg skolan. Ombyggnationen var klar under våren och i samband med att man flyttade in genomförde man också
en revidering av arbetssätt och rutiner.
Under hösten frikopplades en enhetschef för att utreda hemtjänsten. Uppdraget och utredningen har tre syften
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1. Beskriva hemtjänstprocessen och koppla berörda styrdokument
2. Beskriva samordnarfunktionen i hemtjänsten med hänsyn till Laps Care, mobilt stöd mm
3. Utreda arbetsmiljön utifrån ett antal givna aspekter med utgångspunkt från arbetsmiljöverkets nationella översyn.
Uppdraget är slutfört 1 februari 2015.
Vård- och omsorgsboende
Arbetet med att öka boendestandarden i vård-och omsorgsboende har intensifierats under
året. Konkret har det inneburit att förvaltningen avvecklat två mindre boenden, Riddaren
och Lagerträdet. Ett stort boende, Smedängen, stängdes i september för ombyggnation.
Två mycket fina nya boenden, Berga Backe och Varvet har färdigställts för inflyttning i
januari och september månad. Utöver det har demensboendet Jungmansgården blivit utbyggt med en helt ny del och den befintliga delen har renoverats och byggts om. Där skedde inflyttning i två omgångar i augusti och december. Denna process har varit påfrestande
för verksamheten trots att den varit noga förberedd och planerad, men personal och enhetschefer har gjort ett fantastiskt arbete med att bygga upp verksamheten och ta emot nya
omsorgstagare. Det har också gjorts ett stort arbete med att introducera all ny personal,
informera anhöriga och anordna invigningar och öppet hus i de nya boendena.
Periodvis har bristen på boendeplatser och korttidsplatser varit svår att hantera och belastningen i hemtjänsten ökade märkbart. Under hösten öppnades 5 nya korttidsplatser på
Norrlidshemmet för att kunna undvika betalningsansvar på sjukhuset. Dessa platser stängdes igen i januari 2015. Ett stort antal omsorgstagare, omkring 80 personer, har under 2014
flyttat från sina befintliga vård-och omsorgsboenden till de nybyggda, eller efter önskemål
till andra boenden. Många undersköterskor har också bytt arbetsplats i samband med byggprocesserna.
Omsorgsnämnden beslutade i december att Stensberg ska läggas ut på entreprenad. För
övrigt beslutades det om en besparing på 8,5 miljoner för vård-och omsorgsboenden som
ett led i stabil ekonomi för Kalmar kommun.

Framtiden
En utmaning framåt är den fortsatta planeringen av nya vård-och omsorgsboenden och att
också hitta finansiering till dessa.
Individuella biståndsbedömningar sker 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. Socialstyrelsens riktlinjer gällande bemanning är
framskjutet på obestämd tid, men detta måste bevakas under året.
Socialstyrelsens krav på undersköterskekompetens kan enligt plan komma att beslutas under året. Detta innebär i så fall att ett 60-tal medarbetare som endast har vårdbiträdesutbildning får vissa restriktioner i arbetet. Bland annat får de enligt förslaget inte arbeta ensamma och får heller inte ta emot medicindelegeringar från sjuksköterska. Detta begränsar
möjligheten att arbeta i verksamheten och åtgärder måste då vidtas.
Det mobila IT- stödet i hemtjänsten ska implementeras fullt ut under våren 2015. Efter
sommaren planeras tjänsten att kunna användas som ett instrument för att mäta utförd tid.
Detta kan även kopplas till resursfördelning.
Hela omsorgsförvaltningen har under 2014/2015 genomgått en värdegrundsutbildning som
har varit mycket värdefull. All personal har haft möjlighet att tillsammans med handledare
och ett material från socialstyrelsen reflektera och diskutera om arbetet med omsorgstagarna i vardagen. En uppföljning av detta är mycket viktig för att hålla värdegrunden levande
och ska planeras i någon form.
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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 en del personer med behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i 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 hemsjukvårdspatienter är för närvarande 870 st.(141231)Behovet av
avancerade hemsjukvårdsinsatser inom hemsjukvård och i vård- och omsorgsboende
har ökat och innebär ökade krav på sjuksköterskeinsatser. Vi följer nu denna utveckling
med kontinuerlig vårdtyngdsmätning.
Under 2014 har utvecklingen av det systematiska arbetet med kvalitetsregister fortsatt.
 Palliativregistret, som identifierar förbättringsområden vid vård i livets
slut, har vi ökat täckningsgraden från 73% 2013 till 76% 2014.
Att validerad smärtskattning utförs är ett förbättringsområde som vi arbetar vidare
med.
 Senior alert, där arbetet inriktas på att förebygga fall, undernäring, trycksår och
ohälsa i munnen, har utvecklats på samtliga vård- och omsorgsboenden med
90% riskbedömning och utveckling av individuella åtgärder. Arbetet förutsätter
ett bra teamarbete mellan personal på enheten och hälso- och sjukvårdspersonal.
Boendeteam finns nu på alla enheter.
 BPSD-registret; beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, är med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna för demens och med fokus på individuellt
bemötande. Flertalet av berörd personal har gått utbildning i detta och BPSD bedömningar och används nu regelbundet i vård- och omsorgsboende.
Under året har all personal i hemsjukvården deltagit i värdegrundsgrupper ledda av värdegrundshandlare och enhetschef eller MAR.
Hjälpmedelsverksamheten övergick 2012 i kommunal regi. Under 2014 har vi haft
ökade kostnader för hjälpmedel och analys pågår för att utreda varför.
Utvecklingen av hemrehabilitering har fortsatt inom förvaltningen. ADL-trappan visar
på en minskad omsorgstyngd/ ökad självständighetsnivå med 34% mellan 2013-2014.
Hälso- och sjukvårdsverksamheten har haft svårare att få tag i sjuksköterskevikarier än
tidigare år och eftersom vårdtyngden hela tiden varierar i arbetslagen så krävs ett flexibelt arbetssätt.
Den totala sjukfrånvaron för hälso- och sjukvårdspersonal låg under året på 3,3%, dvs
lägre än totalt i kommunen.
Statistik över avvikelser
Inom all vård och omsorg gäller att de som får insatser ska behandlas väl. Syftet är att kvalitetssäkra innehållet i vården samt att förebygga uppkomsten av missförhållanden eller felaktig vård och behandling.
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Avvikelser Läkemedel
500
450
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Läkemedel

150

Kontakt med läkare

100
50
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2013

2014

Läkemedel

428

476

Kontakt med läkare

15

7

Totalt antal registrerade läkemedelsavvikelser för 2014 var 476. Den vanligaste orsaken till
registrerad avvikelse var utebliven medicin. I 7 fall kontaktades läkare för att det fanns risk
för personens allmäntillstånd kunde påverkas.
Avvikelser Fall
1800
1600
1400
1200
1000
800
2013

600

2014

400
200
0
Fall

Transport till
sjukhus

Höftfraktur

2013

1544

100

17

2014

1637

76

13

Totalt antal registrerade fall under 2014 är 1637.Vid 953 av dessa fallhändelser fanns inga
tecken på skada dvs. personen var opåverkad. 76 personer har behövt åka till sjukhuset
efter att ha fallit och för 13 av dessa konstaterades höftfraktur.
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Antal fall 2014
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Totalt

200

668

766

1634

Fallavvikelserna specificerade på korttid, säbo och ordinärt boende.
Lex Maria
En anmälan enligt lex Maria är gjord under året 2015. Anledningen till anmälan till IVO var
bristande omvårdnad som lett till allvarlig tryckskada. IVO har i sin utredning i ärendet och
beslut funnit att nödvändig omfattning i den interna utredning av händelsen var gjord och
att vårdgivaren vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet.

6 Personalbokslut
Kompetensutvecklingsinsatser 2014
Omsorgsförvaltningen upprättar årligen en kompetensutvecklingsplan där förvaltningen
deltar i olika omgångar. En del av utbildningarna är återkommande enligt ett rullande
schema.
Kompetensutvecklingsplan 2014
Objekt
Central introduktion
för nyanställda
Brandskyddsutbildning

Antal personer
0

Plan

181 personer

enlig rullande
schema var 4:e år
klar

Brandskyddskontroll

0 personer

Anordnas under 2015

120 personer
40

klar
klar

180

klar

Hälso- och sjukvård
Förflyttningsteknik
Läkemedelskörkort
basal
Läkemedelskörkort
diabetes
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Demensutbildning

150 personer

klar

Handledarutbildning
Laps Care

80 personer
60 personer

Ytterligare satsning 2015

Värdegrund

665 personer

Team 1 kör våren 2015

I övrigt har löneadministratörerna utbildat medarbetare i självservice (självservicekörkortet) samt även haft genomgång med cheferna i detta.
En upphandling har gjorts av ett diffkorrigeringssystem - Time Care scheduler. Avsikten
är att denna modul skall diffkorrigera schema och effekten förväntas bli en väsentlig
tidsbesparing i verksamheten. Utbildning har, i första läget under 2014, genomförts för
ansvariga.
Arbetsmiljö
Anmälda arbetsskador
Typ av
olycka
År
Totalt
2012
51
2013
106
2014
62

Typ av
sjukdom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 Annat

10
2
1
7 11
13 2
32
1
2
8 19 3 29 1
10
3
4 15
17 1
1= Elolycka, brand
2= Kontakt med kemiska ämnen
3= Den skadade föll
4 = Den skadade slog eller stötte emot något
5= Skadad av maskin, maskindel eller föremål i rörelse
6= Skadad av fallande/flygande föremål
7= Skadad av hanterat föremål
8= Skadad av person (fysiskt, även oavsiktligt)
9= Skadad av djur
10= Fysisk överbelastning ( lyft, häftig rörelse)
11= Psykisk överbelastning (hot,chock)
12= Snedtramp, feltramp
13= Fordonsolycka eller påkörd
1

1

2

3a

3b

4

5

År

Totalt

2012

3

2

1

2013
2014

3
2

2
1

1
1

3

1= Ergonomiska faktorer
2= Kemiska ämnen
3a=
Buller
3b= Andra fysiska
faktorer
4= smittämnen
5= Psykosociala
faktorer

5
7
9
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Jämställdhet
Omsorgsnämnden har tagit beslut om ett jämställdhetsprogram för 2012-1015. De aktiviteter som finns i programmet riktar sig både till kommunmedborgare och inom personalområdet. All ledningspersonal har tidigare utbildats i JGL.
Fokus finns på dels personalperspektivet, men också på omsorgstagarperspektivet. Jämställdhetsarbetet på träffpunkter har analyserats och även utvärderats av extern part för
att skapa medvetenhet. Även myndighetshandläggningen har gåtts igenom för att belysa
om besluten ser olika ut beroende på om de ges till män respektive kvinnor. En uppföljning av HOJ projektet har genomförts under 2014
Personalnyckeltal
2012
1 346
Kvinnor 35,7%
Män 57,5%
Genomsnittlig
Kvinnor 83,6%
Sysselsättningsgrad
Män 89,5%
Arbetade timmar
Kvinnor
(timavlönade)
48,5
mätt i årsarbetare
Män 12,3
(1700 timmar)
Totalt 60,8
Övertid (1700 tim/år) 7 263 timmar
4,3 årsarbetare
Fyllnadstid (1700
17 307 timmar
tim/år)
10,2 årsarbetare
Medelålder
Kvinnor 45
Män 42,4
Åldersfördelning
<20år
0%
20-29 år 11%
30-39 år 20%
40-49 år 28%
50-59 år 29%
>60 år 12%
Tidsbegränsade
112 personer
anställningar
Sjukfrånvaro i % av
Kvinnor 7,8 %
arbetad tid
Män 4,2 %
Totalt 7,4 %
Sjukfrånvaro mer än
Kvinnor 42,2%
59 dagar i % av total Män 31,4%
sjukfrånvaro januari- Totalt 41,5%
december
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

2014
1325
Kvinnor 49,7%
Män 63,5%
Kvinnor 91,7%
Män 94,45%
Kvinnor 62,9
Män 16,6
Totalt 79,5

9 342 timmar
5,5 årsarbetare
14 145 timmar
8,3 årsarbetare
Kvinnor 45,6
Män 43,4
<20 år
5%
20-29 år 10%
30-39 år 20 %
40-49 år 28 %
50-59 år 29%
>60 år 13%
67 personer

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

Kvinnor 8,6 %
Män 3,7 %
Totalt 7,99 %
Kvinnor 42,8%
Män 17,8%
Totalt 41,4%

Kvinnor 8,6 %
Män 3,7 %
Totalt 7,99 %
Kvinnor 46,6 %
Män 12,8 %
Totalt 44,6 %

Rekrytering
Interna annonser
Förrådsassistent, Kalmar – 1 tillsvidare, 73 ansökningar
Interna extraordinära rekryteringsinsatser har genomförts. Till den nyöppnade enheten
Varvet har det rekryterats totalt 22 personer till hemtjänsten, 6 personer till natten och
34 personer till boendet samt 1 samordnare. Till demensboendet Jungmansgården har
det rekryterats 10 undersköterskor. Antal sökanden: 435 interna har sökt tjänst. Eventuellt har samma personer sökt till både Jungmansgården och Varvet.

18

Externa rekryteringar

Larmtekniker – tillsvidare, 93 ansökningar
Ekonom – tillsvidare, 70 ansökningar
Arbetsterapeut – vikariat, 4 ansökningar
Enhetschef omsorgsförvaltningen– tillsvidare, 46 ansökningar
Enhetschef kommunal hjälpmedelssamverkan – tillsvidare, 21 ansökningar
IT-utvecklare – tillsvidare, 76 ansökningar
Nämndsekreterare – tillsvidare, 110 ansökningar
Sjuksköterska – timanställning, 9 ansökningar
Enhetschef för hälso- och sjukvårdsenheten – avbruten, 38 ansökningar
Undersköterska, allmän våren – avbruten, 130 ansökningar
Undersköterska, allmän hösten – avbruten, 110 ansökningar
Undersköterska, nattpatrullen – avbruten, 72 ansökningar
Totalt har 779 personer sökt våra externa tjänster, varav viss andel är internt sökande.
Förutom detta så har övertaligheten från Smedängen och Lagerträdet hanterats och
lösts. Detta har omfattat 52 personer från Smedängen samt 19 personer från Lagerträdet.
Semesterrekrytering 2014
Vi hanterade 1455 ansökningar tillsammans med Socialförvaltningen och Söder Möre
Varav 836 var riktade mot omsorgsförvaltningen. Totalt anställdes 475 semestervikarier till
omsorgsförvaltningen. Under våren genomfördes en rekryteringsmässa på AF. Annonsering har skett i Kalmar posten, via facebook samt annons på elektroniska infartskyltar.
Deltog på KARMA Mässan under mars2014.
Praktikplaceringar inom Omsorgsförvaltningens verksamheter 2014
Under våren-hösten 2014 har vi haft praktikplaceringar inom våra verksamheter enl.
följande:









Komvux traditionell omvårdnadsutbildning 52 veckor
Komvux lärling omvårdnadsutbildning, ca 52 veckor
ver/lärlingar
Jenny Nyströmsskolan ungdomsgymnasiet omv. utb åk1-3
Komvux NTI – distans omvårdnadsutbildning
Kalmar praktiska Gymnasium omvårdnadsutbildning
SFI (i huvudsak på Träffpunkter)
Sjuksköterskestudenter termin 1
denter
Sjuksköterskestudenter termin 2
denter

85 elever
19 ele45 elever
19 elever
11 elever
11 elever
30+30 = 60 stu20+20 = 40 stu-

Totalt 310 elever/studenter under 2014
Vi har ca 135 handledare totalt som har varit behjälpliga till ovanstående elever/studenter.
Under hösten har vi genomfört utbildning/info där 90 handledare deltog.
Vi tar emot ca 300 spontanansökningar/år för intresse för arbete inom omsorgsförvaltningen.
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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 samt ISO standarder för kvalitet
och miljö.
2014 är det fjärde året som omsorgsförvaltningen är ISO certifierad verksamhet för hela
verksamheten. Kunskapen om innehållet i ledningssystemet har hela tiden blivit bättre även
om förbättringar alltid finns.
Viktiga händelser som utvecklar kvalitetsarbetet är:
-

Arbetet med kvalitetsregister i verksamheten
Ny myndighet för inspektion och tillsyn av verksamheten är Inspektionen för vård
och omsorg (IVO)
Resultat från nationell brukarundersökning, kommunens kvalitet i korthet och
kommun- och enhetsundersökningen
Beviljade projektmedel från Kampradstiftelsen för medverkan i två projekt
Länsövergripande projekt inom e-Hälsa
Biståndsbedömning av enskildas behov av insatser i vård- och omsorgsboende
Genomförande av värdegrundsutbildning
Resultat från intern- och externrevision
Medverkan i forskningsprojketansökan som samordnas av Linnéuniversitetet

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. Sju enheter
deltog i revisionen. Resultatet var 12 avvikelser och 8 förbättringsområden. Avvikelserna
kan sammanfattas:

 Miljöarbetet behöver uppmärksammas i förvaltningen. Ansvar för käll-sortering, kemikalieförvaring och att säkerdatablad finnas ska uppmärksammas till samtliga enhetschefer.
 Brister i arbetsmiljöarbetet ex. riskbedömningar, avsteg från fastställda rutiner.
 Kommunens fastställda policys är inte kända överallt

Extern revison har genomförts i ledningen och på enhet. Revisionen resulterade i fem avvikelser mot egna rutiner. Avvikelserna handlade om avvikelse från egen rutin kring delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter, avvikelse från rutin vid introduktion av nyanställda,
brister i kontroll av lagefterlevnad, avvikelse från egen rutin kring systemanalys av ITprogram och avvikelse i målarbetet på en enhet. För samtliga avvikelser har en åtgärdsplan
upprättats som är redovisad revisionsföretaget.
Öppna jämförelser
Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting sammanställer öppna jämförelser
inom vård och omsorg om äldre, 2014. Rapporten innehåller drygt 30 olika kvalitetsområden som belyser vård och omsorg om äldre. Rapporten bygger på både resultat från nationell brukarundersökning, kommun- och enhetsundersökningen, Äldreguiden och flertalet
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kvalitetsregister. 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 med personalens bemötande
och
92 % är nöjda med hemtjänsten som helhet. I vård- och omsorgsboende är 93 % nöjda
med bemötande och 80 % nöjda med sitt vård- och omsorgsboende.
Resultatet från undersökningarna är redovisade till omsorgsnämnden.
Omsorgsnämndens kvalitetspris
Med omsorgsnämndens kvalitetspris lyfter nämnden fram och uppmärksammar bra initiativ i verksamheten.
Första pris gick till Wollinska hemtjänst. Två verksamheter fick varsitt andra pris, Oxhagshemmet och Läckeby hemtjänst.
Värdegrund
I stort sett samtliga verksamheter och dess personal har arbetat med Socialstyrelsens utbildningsmaterial kring nationell värdegrund. Enheter som återstår genomför under våren
2015. Värdegrundsfrågorna är ständigt aktuella och upprätthålls vid arbetsplatsträffar. Information om värdegrundsarbetet lämnades till omsorgsnämnden i december genom medverkan av värdegrundsledare.
Synpunkter, klagomål och Lex Sarah rapporter
System för att hand om synpunkter och klagomål finns samt process för Lex Sarah handläggning. Totalt inkom 111 synpunkter eller klagomål och 34 Lex Sarah rapporter under
året. En klar ökning i båda fallen. Fyra lex Sarah anmäldes till IVO. Särskild redovisning av
dessa finns i bilagor till årsrapporten. Avvikelser inom hälso- och sjukvården redovisas under hälso- och sjukvårdsavsnittet.
Ökningen av antalet synpunkter och klagomål kan bl a förklaras med en ökning av antalet
vidarebefordrade klagomål som mottagits av personal. Innehållet i klagomålen har ofta
samma innehåll som tidigare år där personkontinuiteten dominerar.
Ökningen av Lex Sarah rapporter har bl a en tydlig ökning och det är rapporter som innehåller incidenter mellan omsorgstagare i vård- och omsorgsboende. Detta har rapporterats i
större utsträckning under 2014.
Inkomna synpunkter och klagomål samt Lex Sarah rapporter har redovisats kvartalsvis till
ledningen.
Måluppföljning
Mål
All personal ska erbjudas en anställning på
heltid.

Ersätta tjänstebilar med elbilar när ekonomin tillåter
Transporter inom 2 km utförs med cykel
Höja miljökunskapen i verksamheten

Måluppfyllelse
Införande av rätt till heltid fortsätter i den
takt som ekonomin tillåter. Just nu är avtalet
uppsagt med Kommunal. Nytt beslut i
kommunen att rätt till heltid ska vara infört
senast utgången av 2016. Målet förväntas
uppnås.
Fyra elbilar är beställda till verksamheten.
Levereras efter årsskiftet. Målet är uppfyllt.
Någon utvärdering mot målet är inte genomförd. Målet är känt i verksamheten och
fler tjänstecyklar har införskaffats.
Utbildningen kommer att genomföras under
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Minska avvikelsen mot standardkostnad
med
3 % jämfört med avvikelsen mot standardkostnaden 2012.
Antalet vård- och omsorgsboenden ska öka
under en treårsperiod.

2015. I samband med detta anses ökad miljökunskap uppnås.
Minskningen mot standardkostnaden är 2,3
%. Målet nästan helt uppfyllt.

Målet är på längre sikt. Fortsatt om- och
nybyggnation har skett. Ekonomi i balans
ska hela tiden finnas. Målet förväntas uppnås.
Verksamheten ska uppvisa bättre resultat
Redovisningen av årets brukarundersökning
för varje år i mätningar där egen jämförelse i hemtjänsten visar på ett litet bättre resultat
kan göras med tidigare år
på flera kvalitetsområden jämfört med 2013.
I vård- och omsorgsboende ses inte samma
förbättring utan omdömena ligger kvar på
samma nivå som tidigare. Målet delvis uppfyllt.
Procentandelen omsorgstagare i vård- och
Vid årets kommun- och enhetsundersökning
omsorgsboende som varit delaktiga i att
uppnår kommunen att 90 % av omsorgstautforma en genomförandeplan ska uppgå till garna i vård- och omsorgsboende varit delminst 90 %.
aktiga i att utforma genomförandeplan.
Procentandelen i vård- och omsorgsboende Målet är inte uppnått. Kommunen ligger 5
som är mycket nöjda med möjligheten till
% enheter under rikssnittet när det gäller
utevistelse ska ligga över medel för riket
nöjdheten med utevistelse enligt årets brukarundersökning.
Procentandelen i vård- och omsorgsboende Målet är inte uppnått. Årets brukarundersom är mycket nöjda med aktiviteterna ska
sökning visar att omsorgstagarna är mindre
ligga över medel för riket
nöjda i år med aktiviteterna i boendet.
Kommunen ligger 18 % under rikssnittet.
Antalet fallolyckor bland äldre (över 75 år)
Målet är inte uppnått.
ska minska.
Minska läkemedelsavvikelser i vård- och
Målet är inte uppnått.
omsorgsboende och hemsjukvården.
Procentandelen omsorgstagare i hemtjänst
Målet är inte uppnått. Verksamheten ligger
som varit delaktiga i att utforma en genom- 18 % under rikssnittet. Uppgifterna är enförandeplan ska ligga på eller över rikssnittet heternas egna svar i kommun- och enhetsundersökningen. Variationen är mycket stor
mellan enheterna.

Framtiden
Den inslagna vägen att utveckla och förbättra äldreomsorgen genom uppföljning och jämförelser kommer att fortsätta. Sker både lokalt och nationellt. Det finns ingen brist på olika
jämförelsemått däremot behöver analysdelen utvecklas.
Projekt och projektansökningar inom e-Hälsa kommer att vara en del av utvecklingen av
äldreomsorgen och ska ses en del i forskning och utveckling (FOU). Planering inför det
kommande ökade antalet äldre är en del av framtidsfrågorna inte minst med inriktning på
kvalitetsfrågor. Rätt kompetens måste finnas för kvalitetssäkra verksamhetens uppdrag.
Tendensen är redan nu ett ökat inslag av kvalificerad hälso- och sjukvård i verksamheten.
Inget tyder på att denna utveckling avtar.
Framtiden kommer också att innehålla förstärkning av äldres rättssäkerhet.
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8 Framtida plan 2016 - 2018
Ekonomiska planeringsförutsättningar 2015 och för 2016 - 2018
De ekonomiska planeringsförutsättningarna för år 2015 är att ett ytterligare sparbeting om
11 mnkr är beslutat. För år 2016 är beslutat om sparbeting på ytterligare 11 mnkr
och för år 2017 ytterligare 6 mnkr. I redovisad ekonomisk planering för åren 2016 – 2018
förutsättes ekonomisk ingående balans år 2016.
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 2013 och 2014. 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 kännbara.
Enheternas resultat försämrades ytterligare under 2014 och 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.
Utblick mot 2016–2018
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 det 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 bilaga 4 redovisas ”I arbetet med Fokus 80+ fram till år 2030” som visar på hur antalet
äldre kommer att påverka kommunen på olika sätt.

I nedanstående tabell redovisas den demografiska förändringen i äldre åldrarna
under perioden 2016 – 2023 i hela kommunen. Ökning/minskning i antal.
Demografisk förändring 2016 - 2023 i hela kommunen
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Smedby
För Smedängen finns sedan länge ett framtaget förslag till ombyggnad.
Förberedelser för renovering/ombyggnad pågår och startade i september. Inflyttning planeras till årsskifter 2015/16. Antalet boende blir 68 lägenheter.
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Smedängen ingår i det paket av kommunala fastigheter som sålts till Rikshem. Merhyran om
4,8 mnkr förutsätts tillskjutas förvaltningen i enlighet med intentionerna i kommunfullmäktiges beslut om
försäljning. För att klara finansiering av övrig drift personalbemanning, av 68 nya platser
krävs omflyttningar inom befintlig verksamhet.
Norrliden
Förslag till om- eller nybyggnad av Norrlidshemmet finns sedan lång tid tillbaka. Planeringen har startats. Antalet boende planeras bli 82 lägenheter. Norrlidshemmet ingår i det paket
av kommunala fastigheter som sålts till Rikshem. Merhyran förutsätts tillskjutas förvaltningen i
enlighet med intentionerna i kommunfullmäktiges beslut om försäljning. Ritningar finns framtagna och
detaljprojektering kan starta och hyresförhandlingar pågår.
Södra centralorten
Det planeras ett nytt vård- och omsorgsboende i södra centralorten 2016. Boendet
skulle kunna inrymma 40 lägenheter och uppföras i två plan som mest med tanke på
omgivningen. Det kan finnas en möjlighet att man genom detta boende skulle kunna
lösa lokalproblemen för några av våra nuvarande entreprenörer.
Lindsdal
Förvaltningen deltar i utvecklingen av Lindsdals centrum, med nytt vård- och omsorgsboende om 40 lägenheter vilket innebär omfördelning av befintliga och ett visst nytillskott.
Hyreskostnad vid byte av boendeenhet
Omsorgsnämndens uppfattning är att 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 kommer den den överskjutande hyreskostnaden att
tillföras nämnden. Kostnaden skall alltså inte vara kopplad till en volymökning i detta fallet.
Demografi
I nedanstående tabell beskrivs den demografiska utvecklingen i äldre åldrarna
under planeringsperioden (exkl Södermöre). Avser endast ökning i antal.

Antal

Demografisk förändring 2016 - 2018
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I nedanstående tabell redovisas förändrade behov inom äldreomsorgen kopplat till de demografiska förändringarna fram till 2018 (exkl. Södermöre).
SoL – Behov kopplat till demografi
2016
2017
2018
-Omräkning efter ny prognos
4 473
3 025
6 098
-Tidigare beslut
4 473
3 025
0
Total ökade eller minskade behov efter
demografi jmf beviljad ram enligt ek plan
0
0
6 098
Justerad budget jämfört med 2015
0
0
6 098
Ersättning för personer under 65 år
Även personer under 65 år kan komma att vara i behov av vård, exempelvis genom hemtjänst. Detta beaktas idag inte i modellen enligt samma princip som för de äldre. Utifrån
en snittkostnad per person i den aktuella åldersgruppen skulle ersättning kunna ges för
befolkningsförändringar utifrån framtagna befolkningsprognoser. Liksom för gruppen 65
år och äldre så är det endast förändringen som ersätts eller dras ifrån i modellen.
I plan för 2016 – 2018 finns inte dessa behov redovisade i tabell under ”händelser som
kräver prioritet”.
Svårt multisjuka äldre
Antalet svårt sjuka äldre som kräver stora vård- och omsorgsinsatser har ökat. Insatserna är
av både medicinsk och omvårdnadskaraktär. Dessa nya målgrupper kan inte inrymmas i
befintlig resursfördelning.
SoL – Händelser som kräver prioritet, (tnkr),

2016

2017

Volymökning svårt sjuka ”äldre”, bef ärenden(4 st)

6 000

Ökade driftskostnader under planperioden

6 000

2018

I nedanstående tabell redovisas investeringsbehoven under planperioden. Det är företrädesvis utrustning/inventarier till nya boenden som kostar pengar.
Investeringar (tnkr)
I budget
2016
2017
2015
Befintlig verksamhet
2 000
2 000
2 000
HSL-dyra hjälpmedel special
Aktuella nya vård- omsorgsboenden

500

500

500

2 000
500

10 500

Smedängen utrustning/inventarier

2 000

Norrlidshem utrustn/inv, boende, träffp, kontor

15 000

Nytt äldreboende södra centralorten

6 000

Nytt äldreboende Lindsdal
Oxhagshemmet, div utrustning, larm, lås mm
Beslutat i KF
Nya beräkn för planperiod 2016 – 2018
Ökade kapitaltjänstkostn utöver budget 2015

2018

6 000
2 000
21 500
12 500

2 500
8 500

0
17 500

Ja/kompenseras Ja/kompenseras

Ja/kompenseras

Ja/kompenseras

13 000

25

Bilaga 1

Beviljade hemtjänsttimmar 2014 jmf med år 2011 - 2013
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Antal omsorgstagare dec 2013:1 108 dec 2014: 1 138
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Bilaga 2

Sammanställning över inkomna
synpunkter/klagomål 2014

Insatser

Totalt har 111 synpunkter/klagomål inkommit under året. 57 av dessa gäller hemtjänst och
17 särskilt boende.
78 är avslutade och redovisade med åtgärder. 6
När det gäller hemtjänst gäller klagomålen främst personalkontinuitet. Åtgärder vidtagna för
detta är bland annat översyn av schemaläggning. Ett projektarbete startas dessutom i förvaltningen för att komma åt problemet. Kvalitet och utebliven insats är också anledningar till
klagomål. Åtgärder för detta är främst samtal med berörd personal. I särskilt boende gäller
klagomålen främst kvalitet och bemötande som åtgärdats med samtal med berörd personal.
20 inkomna synpunkter är beröm till personal.

27 (35)
Bilaga 3

Sammanställning lex Sarah-rapporter
januari - december 2014



34 lex Sarah-rapporter har inrapporterats och registrerats under 2014.
− 20 rapporter avser händelser i vård- och omsorgsboende, varav
10 rapporter avser händelser som utspelats mellan omsorgstagare.
− 14 rapporter avser händelser i hemtjänst (innefattat nattpatrull)



Ovanstående diagram illustrerar vilka brister som rapporterats och i
vilken omfattning. På grund av ett tekniskt fel i verksamhetssystemet

28 (35)
saknas en rapporterad händelse i diagrammet. Händelsen är rapporterad som Brister i tillsyn. I flera händelser har mer än en brist angetts.
Kommentar: Anledningen till att det finns två diagram i sammanställningen är att en
revidering gjordes i verksamhetssystemet vid halvårsskiftet, för att underlätta arbetet
avseende registrering och utredning. I samband med detta gjordes också några ändringar avseende benämningar på brister som kan registreras. Benämningarna följer
exempel på brister som anges i Socialstyrelsens handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah.



Utredningen av 4 händelser har konstaterats som allvariga och anmälts
till Socialstyrelsen respektive Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
IVO har bedömt att omsorgsförvaltningen har utrett anmälda händelser i tillräcklig omfattning enligt bestämmelserna för lex Sarah (SOSFS
2011:5, 5 kap.) och identifierat orsaker till missförhållandena och vidtagit åtgärder omedelbart för att undanröja missförhållandena samt har
vidtagit åtgärder som ska förhindra att missförhållandena uppkommer
igen. Ansvarig

29 (35)
Bilaga 4
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Verksamhetsplan och budget 2015

Samhällsbyggnadsnämnden
Antagen 2015-02-18

Samhällsbyggnadsnämndens inriktning för budgetåret 2015 och verksamhetsplan 20162017
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 ser till alla människors lika
värde. 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 vi ska vara 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 befolkningsutveckling och ny bostadsproduktion. 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. Därför ska vi ha tydliga mätbara mål vad det gäller våra medborgarkontakter. Vi ska ha
garantier avseende vår servicenivå. Medborgare har rätt att veta vad den kan förvänta sig från nämnden.
Vi ska också mäta och följa upp vår tillgänglighet, utvärdera våra kontakter med medborgarna och 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 alla verksamhetsområden.
Vår verksamhetsinriktning för 2015 är tydlig: Bostadsproduktionen ska öka. Huvudinriktningen är därför full fokus på kommunfullmäktiges mål om att planera för minst 300 nya bostäder,
varav 100 villatomter. I detta arbete ingår också att utveckla vår planeringskedja från idé till
produktion.
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1.

Inledning

1.1 Samhällsbyggnadsnämndens organisation och ansvarsområden
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, administrativa
enheten, bygglovsenheten, planenheten, park- och infrastrukturenheten, stadsingenjörsenheten och
miljöenheten.
Vid årsskiftet 2013/2014 trädde en omorganisation i kraft som innebar att samhällsbyggnadskontoret
utökades med ett antal tjänster från tidigare mark- och planenheten samtidigt som tidigare bygg-, planoch trafikenheten delades upp i tre enheter. I samband med detta infördes också ett planutskott på
kommunledningskontoret 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. Ansvaret för den kommuntäckande översiktsplaneringen ligger på kommunstyrelsen efter förslag från samhällsbyggnadsnämnden.
Ytterligare förändringar i organisationen skedde i slutet av 2014 genom att stadsarkitektfunktionen flytttas tillbaka från kommunledningskontoret till samhällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadskontoret
utökades dessutom med en infrastrukturstrateg samt två utredartjänster. Tjänster som tidigare funnits
på kommunledningskontoret.

1.2 Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt plan- och byggnadsväsendet. Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som kommunen har enligt lag eller annan författning inom dessa områden. Planarbete startas efter prioritering
som beslutats av kommunstyrelsens planutskott.
Samhällsbyggnadsnämnden ska åt kommunstyrelsen planera för hur mark och vatten ska användas på
lång sikt.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens trafikplanering och övergripande frågor om trafiksäkerhet. Samhällsbyggnadsnämnden fullgör 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. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för delar av kommunens tillsyn enligt tobakslagen samt
för kommunens uppgifter enligt lag (2006:378) om lägenhetsregister.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för ärenden om bostadsanpassningsbidrag.
Ovanstående gäller inte i de fall då kommunfullmäktige uppdragit åt annan part att ansvara för någon av
dessa uppgifter.
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1.3 Verksamhetsplan med budget 2015, ekonomisk planering för 2016-2017
Kommunfullmäktige har fattat beslut om en verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för 2016-2017. I verksamhetsplanen med budget har kommunfullmäktige definierat fem fokusområden med inriktningstexter; Ordning och reda i ekonomin, Ett grönare Kalmar, Ett växande attraktivt
Kalmar, Hög kvalitet i välfärden samt Verksamhet och medarbetare.
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.
Det handlar om de fullmäktigemål som är kopplade till fokusområdena Ordning och reda i ekonomin,
Ett växande attraktivt Kalmar samt Verksamhet och medarbetare. Nämndmålen kommer 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
med eget ansvar för genomförande eller med delat ansvar tillsammans med en eller flera andra nämnder.

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 minst 300 bostäder årligen, varav 100
villatomter. Detta är det mål som samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnadskontoret
kommer att fokusera på och prioritera högst under budget- och planperioden.
För att kunna nå målet fler bostadsplaner/projekt
och 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. Den påbörjade processkartläggningen
av detaljplaneprocessen kommer att fortsätta under 2015. Detta arbete kommer att följas av andra
processarbeten för att skapa framgångsrika arbetssätt.
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 fem
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.
Arbete med att föra in jämställdhetsaspekten i
den fysiska planeringen har pågått en tid. På kontoret har fokus lagts på jämställdhet i detaljplanearbetet och under 2015 kommer vi att fortsätta
arbeta med detta.
Samhällsbyggnadskontorets planering ger ett
stort avtryck på vår yttre miljö. Det sker genom
planering av byggande, planering av vägar, hantering av dagvatten/avloppsvatten till Kalmarsund, tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen, tillsyn enligt miljöbalken samt tillsyn enligt PBL.
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Samhällsbyggnadskontorets verksamhet består i
stor omfattning av myndighetshandläggning och
beslut, vilket innebär att service- och bemötandefrågor är högst prioriterat. Under 2015 kommer
samhällsbyggnadskontoret tillsammans med näringslivskontoret att jobba 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 inom
flera verksamheter skall ske under planeringsperioden.
Ekonomi
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.
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, bygglovsavgifter och avgifter för hälsoskydd- och livsmedelstillsyn. De avdelningar som har intäkter från
verksamheten har en kostnadstäckningsgrad som
varierar beroende på verksamhet.
Personal
Samhällsbyggnadskontoret består av 90 tillsvidareanställda samt 4 visstidsanställda medarbetare.
Av dessa är 47 kvinnor och 43 män. Medelåldern
för alla tillsvidareanställda är 43,7 år (för kvinnor
43,1 år och för män 44,4 år).
10,0%

Sjukfrånvaro på
samhällsbyggnadskontoret
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Sjukfrånvaron på samhällsbyggnadskontoret
sjönk kraftigt under 2014, från 3,1 % 2013 till
1,6 % 2014. Sjukfrånvaron på kontoret har de
senaste sex åren legat betydligt lägre än genomsnittet i Kalmar kommun.
Statistik visar att sjukfrånvaron hos personalen
ökar med åldern och troligtvis är det föryngringen som skett på samhällsbyggnadskontoret de
senaste åren som också gett genomslag på sjukfrånvaron.
Som ett led i att medelåldern på kontoret har
sjunkit har andelen medarbetare som är helt eller
delvis föräldralediga samt har frånvaro för vård
av sjuka barn ökat. Tillsammans utgör dessa typer
av frånvaro en större del av den totala frånvaron
än sjukfrånvaron.
Ett antagande om att medarbetarna kommer att
gå i pension vid 65 års ålder innebär att 12 personer kommer att avgå med pension under de
kommande sex åren. Diagrammet nedan visar de
preliminära pensionsavgångarna de kommande
åren, fördelat på kvinnor och män respektive år.
Preliminära pensionsavgångar fram till 2020
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De kommande pensionsavgångarna är inte så
omfattande som tidigare år men får inte förringas
med tanke på de svårigheter det innebär att rekrytera erfarna medarbetare. Samtidigt märks en
trend att fler och fler medarbetare väljer att arbeta efter 65 års ålder.
Samhällsbyggnadskontoret är en kunskapsintensiv verksamhet, vilket innebär en utmaning gällande kompetensutveckling och kompetensöverföring. Omfattande personalomsättning och
många framtida pensionsavgångar innebär stora
kompetensbortfall. Även om kompetensbortfallet
innebär att befintlig personal ges större möjligheter att växa och utvecklas i verksamheten så
har trycket på verksamheten att snabbt introducera ny och ganska oerfaren personal ökat.
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Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att
framtida nyrekrytering kommer att fortsätta resultera i yngre och mindre erfarna personer vilket
ställer fortsatt höga krav på kompetensöverföring
och kompetensutveckling. Detta för att kontoret
ska kunna behålla och utveckla kvaliteten och effektiviteten i verksamheten.
Under 2015 kommer samhällsbyggnadskontoret
fortsätta att satsa resurser på förebyggande friskvård i form av utbildning, hälsokontroller, friskvårdsaktiviteter på gruppnivå, tidiga insatser vid
sjukfrånvaro samt personalsociala aktiviteter.
Detta med syfte att öka trivseln och bibehålla den
låga sjukfrånvaron.
I det fortsatta arbetet med arbetsmiljöfrågor är
det viktigt med en lyhördhet för vad som händer
i organisationen. Detta för att tidigt fånga upp
och åtgärda brister i arbetsmiljön, vilket i sin tur
är ett led i fortsatt låga sjukfrånvarosiffror och
ökad frisknärvaron.
Under hösten 2014 genomfördes en medarbetarenkät inom Kalmar kommun. Resultatet för samhällsbyggnadskontoret visar tydligt att det finns
områden som behöver förbättras, framför allt
handlar det om ledarskap samt arbetssätt och mål.
Resultatet visar att ledningen behöver arbeta för
ett utvecklande ledarskap där medarbetarna känner sig involverade i verksamhetens arbete och
beslut samt får den information, återkoppling och
stöd som behövs för att motiveras att göra ett
gott jobb.
När det kommer till arbetssätt och mål är det tydligt att personalen inte kan se en röd tråd från de
övergripande målen som politiken sätter till mål
som sätts på enhets- och individnivå.
Medarbetarenkäten visar att personalen är intresserad av sitt arbete och känner att det är meningsfullt. Medarbetarna känner att de får stöd och
hjälp av arbetskamrater samt att de trivs och känner sig trygga i sina respektive arbetsgrupper.
Ett gott ledarskap, enhetliga arbetssätt och tydliga
mål är viktiga delar för att driva en verksamhet
framåt, skapa motivation hos medarbetarna och
nå uppsatta mål. Detta är faktorer som samhällsbyggnadskontoret kommer att arbeta vidare med.
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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). Med
anledning av detta har fullmäktige justerat det tidigare resultatkravet på 2,0 % av skatteintäkter och statsbidrag till 1,0 % överskott. 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. Projektet ”Stabil ekonomi” har startas och kommer
att fortgå de kommande åren med syfte att arbeta fram effektiviseringar i hela kommunen.
Fullmäktigemål - nämndmål





Begränsa nettokostnaderna till högst 99 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning över en rullande femårsperiod.
o Bryts inte ned till nämndmål
Självfinansiera investeringarna till 50 procent över en rullande femårsperiod.
o Bryts inte ned till nämndmål
Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.
o Bryts inte ned till nämndmål utan ska bedömas och kommenteras med utgångspunkt i den egna
nämndens verksamhet, med hjälp av bland annat indikatorer och nyckeltal (verksamhetsmått).

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.
Mätning och utvärdering kommer att göras genom;
 Uppföljning och utvärdering av genomförda processarbeten
 Uppföljning och utvärdering av rutiner för tidredovisning på enhetsnivå
 Åldersanalys av ärenden, ärendebalans IB/UB.
 Handläggningstider på ärenden
 Uppföljning och utvärdering av projektgenomförande
 Servicegarantier (bygglov, värmepumpar, enskilda avlopp, planarbete)

2.2 Ett grönare Kalmar
I kommunfullmäktiges verksamhetplan med budget 2015 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.
Fullmäktigemål - nämndmål
•
•
•
•

Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030.
• Bryts inte ned till nämndmål
Cykeltrafiken ska årligen öka.
• Bryts inte ned till nämndmål
Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka.
• Bryts inte ned till nämndmål
Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska upp till 70 % år 2020.
• Bryts inte ned till nämndmål

Uppdrag till SBK
•
•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett årligt miljöbokslut som bland annat omfattar de nationella
miljökvalitetsmålen. Med det som utgångspunkt beslutar respektive nämnd om miljöåtgärder.
Samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden får i uppdrag att fortsätta projektet Kalmar cykelstad.
Uppdraget förlängs fram till och med 2018.

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
•

Kalmar ska planera för minst 300 bostäder årligen, varav 100 villatomter.
• Planlägga för bostäder som möjliggör en årlig produktion av minst 300 bostäder varav 100 villatomter.

Uppdrag till SBK
•
•
•

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder, styrelser och Kalmar City
arbeta 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 2018.
Samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen får i uppdrag att tillskapa fler LIS-områden i översiktsplanen, för att underlätta för landsbygdsutveckling i strandnära områden. Uppdrag från 2014-års budget
som förs över till 2015.

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
•

•
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Barn och ungas bruk av tobak, alkohol, narkotika, 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.
• Bryts inte ned till nämndmål
Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner.
• Bryts inte ned till nämndmål
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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 inom alla nämnder. Arbetet ska ske inom befintliga budgetramar.
• Bryts inte ned till nämndmål
Kalmar kommun ska till utrikes födda årligen erbjuda cirka 150 praktikplatser.
• Erbjuda praktikplatser till utrikesfödda personer med utbildning eller erfarenhet inom samhällsbyggnadsområdet.
Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad.
• Detaljplaneprocessen ska jämställdhetssäkras.
Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag.
• Samhällsbyggnadskontoret ska bibehålla sin låga sjukfrånvaro.

Uppdrag till SBK
•
•
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I årsrapporten ska respektive nämnd redovisa hur man använder Välfärdsbokslutet i verksamheten. Samverkan och samarbete kring åtgärder måste fördjupas.
Alla nämnder får i uppdrag att genomföra aktiviteter för att ytterligare förbättra service- och bemötandefrågor.
• Samhällsbyggnadskontoret deltar i jämförelseundersökningar inom kontorets verksamheter. Målet
är att förbättra resultaten kopplade till bemötande och service i undersökningar och mätningar.
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3.

Kvalitetslöften

3.1 Tillgänglighet och bemötande








Samhällsbyggnadskontorets kunder och besökare får ett bemötande som präglas 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.
Medborgare och andra kunder får gärna höra av sig med synpunkter på hur samhällsbyggnadskontorets verksamheter bedrivs. 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.
Plan - Under 2015 ska en servicegaranti tas fram kopplat till detaljplanarbetet.
Om samhällsbyggnadskontoret inte leverarar beslut i enlighet med servicegarantierna ovan, görs nedsättning av avgiften med 25 %.

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).

4.

Internbudget

Samhällsbyggnadskontorets förslag till internbudget för 2015 är lagt inom de ramar för driftbudget och investeringsbudget som anvisats av kommunfullmäktige.
Samhällsbyggnadskontorets internbudget för nettodriftkostnader uppgår sammantaget till 57,3 miljoner kronor,
vilket innebär en ökning med 3,7 miljoner kronor jämfört med 2014. De förändringar som påverkar kontorets budgetram i stort redovisas i nedanstående tabell.

Förändringar 2015 jämfört med 2014 (tkr)
Budgetram 2014
Besparing - stabil ekonomi
Löneökning 2014 - helårseffekt
Tre tjänster från KLK
Kompensation för kostnadsökn. köp av verksamhet
Bilpool - budget från SF
Friskvårdsanslag till KLK
Budgetram 2015

53 575
536
413
3 577
29
268
40
57 286

Kommentarer till förändringarna:
 Ett besparingskrav på 1 % av nettodriftbudget har lagts på samhällsbyggnadsnämnden, vilket innebär en
budgetminskning med 536 tkr.
 Löneökning för 2014 ger helårseffekt 2015, vilket innebär en budgetutökning på 413 tkr.
 Tre tjänster från Kommunledningskontoret överförs till samhällsbyggnadskontoret, vilket innebär en budgetutökning på totalt 3 577 tkr. I budgetbeloppet ingår förutom personalkostnader även övriga kostnader
kopplat till de tre tjänsterna.
 Budgeten för bilpoolen flyttas från serviceförvaltningen till de respektive förvaltningar, däribland samhällsbyggnadskontoret, som nyttjar bilpoolen. Interndebitering kommer att ske från serviceförvaltningen.
 En gemensam friskvårdssamordnare anställs på kommunledningskontoret och 40 tkr överförs från samhällsbyggnadskontoret till kommunledningskontoret.
Utöver de justeringar som gjorts i samhällsbyggnadskontorets totala ram görs även interna omfördelningar mellan
de olika enheterna. Dessa justeringar görs bland annat med anledning av omorganisationen som innebär att fördelningen av en del fasta kostnader såsom lokalhyra, städkostnader och kapitalkostnader har justerats. Budget för kurser och konferenser, resor och transporter samt representation har delvis fördelats ut till enheterna i förhållande till
antalet anställda, medan resterande del av dessa kostnader har budgeterats centralt.
Inom de flesta enheterna har budgeterade intäkter utökats. Detta för att täcka ökade kostnader för bland annat ITtjänster, IT-system/licenser och andra tillkommande fasta kostnader men också utökade personalkostnader. Under
det gångna året har ett flertal tjänster varit vakanta, vilket inneburit ett intäktsbortfall på respektive enhet. Vid full
bemanning finns det möjlighet till ökad debiteringsgrad.
Besparingskravet på 1 % av samhällsbyggnadsnämndens totala nettoram har hanterats dels genom det överskott
som blev resultatet för 2014 och dels genom neddragning av kostnader för prenumerationer, 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
2015-02-26

2015

2014

1 199
415
1 614

1 161
495
1 656

3 099
1 268
4 367

2 483
511
2 994

-165
5 860
10 010
15 705

0
5 356
9 579
14 935

-5 000
3 534
993
-474

-4 073
3 703
969
599

-7 633
16 204
5 497
14 068

-7 082
15 552
4 951
13 421

-8 325
9 671
3 805
5 151

-4 600
9 441
2 243
7 084

-6 310
11 571
2 306
7 567

-6 595
11 276
2 568
7 249

-2 300
9 092
2 497
9 288

-2 000
6 224
1 458
5 682

-29 733
60 231
26 788
57 286

-24 350
55 196
22 774
53 620
13

4.2

Investeringsbudget

Investeringsbudget (tkr)
Inventarier
Ärendehanteringssystem
Mätinstrument
Mätbuss
Summa

2015-02-26

2015
200
300
500
0
1 000

2016
200
0
300
500
1 000

2017
200
0
300
500
1 000
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2014-års stadsbyggnadspris tilldelades Domkyrkan i Kalmar
Motiveringen till 2014-års stadsbyggnadspris;
”Ett mycket väl utfört renoveringsarbete på stadens upphöjda eldfängda landmärke där konsekvens
av tanke och genomförbarhet visar vägen för centrala Kalmar som viktig utvecklingsplats”.

Samhällsbyggnadskontoret
Antagen 2015-02-XX
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Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsåret 2014 har präglats av omorganisationen som trädde i kraft vid årsskiftet 2013/2014.
Samtliga resurser kopplade till fysisk planering samlades på samhällsbyggnadskontoret medan ansvar
för prioriteringar kring planer och investeringar
samlades kommunövergripande i ett nyskapat
planutskott. Detta i syfte att uppnå ett bättre resursutnyttjande samt skapa en samlad bild av
kommunens kommande projekt och planer.
Med anledning av omorganisationen utökades
samhällsbyggnadskontoret med ett antal tjänster
från tidigare mark- och planenheten samtidigt som
tidigare bygg-, plan- och trafikenheten delades upp
i tre enheter. Samhällsbyggnadskontorets ledningsgrupp förändrades därmed genom att chefer för de
nya enheterna tillkom. Detta samtidigt som både en
ny administrativ chef och en ny förvaltningschef
tillträdde.
Fokus har under året legat på organisationsstruktur
och arbetssätt kopplat till de nya funktionerna.
Arbetet med att tillsätta enhetschefer för de nya
enheterna har pågått, liksom rekrytering av ett antal
andra tjänster.
Under hösten 2014 skedde ytterligare förändringar i
organisationen genom att stadsarkitektfunktionen
flyttas tillbaka från kommunledningskontoret till
samhällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadskontoret utökades dessutom med en infrastrukturstrateg samt två utredartjänster. Tjänster som tidigare
funnits på kommunledningskontoret.
Aktiviteten på samhällsbyggnadskontoret har under
verksamhetsåret varit hög inom alla verksamhetsområden. Bland annat har antalet beviljade bygglov
ökat jämfört med föregående år, liksom antalet
ärenden om fastighetsbildning, antalet trafikärenden, antalet genomförda kart- och GIS-uppdrag
samt det totala antalet ärenden inom miljöenheten.
Ett av de viktigaste målen för Kalmar kommun är
att öka bostadsbyggandet och som ett led i detta
har samhällsbyggnadsnämndens mål varit att ta
fram detaljplaner som ska innehålla 300 bostäder
varav 100 småhus.

Det sammantagna innehållet i de detaljplaner som
vunnit laga kraft under året är 260 bostäder. Målet
att årligen planera för 300 bostäder varav 100 i
småhus uppnås inte för verksamhetsåret 2014. Orsaken till att målet inte uppnås kan delvis förklaras
med den omorganisation som genomförts under
året, och som har tagit tid i anspråk.
De detaljplaneprojekt som omfattar bostäder och
som har vunnit laga kraft under året är;
 Kvarteret Gesällen (120 bostäder)
 Del av Konvaljen 1 (70-90 bostäder)
 Svensknabben (35 bostäder)
 Valnötsträdet, etapp 3 (25 bostäder)
Under året har planenheten dessutom arbetat med
ett 30-tal detaljplaner i olika faser av detaljplaneprocessen. Till detta tillkommer arbetet med ett 20tal planbesked samt ett antal utredningar.
Omfattande arbete har under 2014 lagts på arbetet
med fördjupad översiktsplan för södra staden samt
VA-planen för Kalmar kommun.
Stora projekt som drivits under de senaste åren är
den fördjupade översiktsplanen för Rinkabyholm/
Södra staden, liksom detaljplanen på Fredriksskans.
Många andra projekt är kopplade till utvecklingen
av Kalmars stadskärna som till exempel den gamla
brandstationen, kvarteret Mältaren, kvarteret Bryggaren och kvarteret Gesällen. Fyra projekt som
skapar både bostäder och handelsytor. Det arbetas
också med planering för utvecklingen av både
norra och södra Kvarnholmen, med bland annat
parkeringsanläggning och hotell.
Vidare har omfattande arbete lagts ner på detaljplaner för Norrliden centrum och förskola i Norrliden, Lindsdals centrum samt förskola i Hagby.
Ytterligare projekt som kan nämnas är området vid
Folkets Park som ska skapa plats för bostäder, liksom bostadsprojekten i kvarteret Konvaljen samt
kvarteret Kungsljuset i södra Kalmar. Ett spännande projekt är kvarteret Tallbocken som är tänkt
att bebyggas med trähus. Vidare planeras det för
50-60 villor i Södra Ljungbyholm.

Årsrapport 2014 - Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadskontorets uppdrag att utveckla
möjligheter för intressenter att själva ta fram förslag till detaljplaner till samråd, i de fall allmänintresset är begränsat har fortsatt.
Under hösten 2014 påbörjades ett omfattande processarbete på samhällsbyggnadskontoret. Syftet
med arbetet är dels kartläggning av arbetssätt och
processer men framför allt utveckling av processer
i hela organisationen. Detta för att skapa effektiva,
tydliga och kvalitativa processer. Översynen kommer att fortsätta under 2015 och kommer att beröra samtliga enheter men initialt ligger fokus på
detaljplaneprocessen. Detta arbete kommer också
att utmynna i nya arbetsrutiner och arbetssätt.
Under 2014 beviljades bygglov för 429 bostäder
varav 37 småhus. Antalet beviljade bygglov ökade
jämfört med 2013 när det gäller lägenheter i flerbostadshus men minskade avseende småhus. Det
totala antalet beviljade bygglov uppgick till 872,
vilket innebär en markant ökning jämfört med de
närmast föregående åren.
Vid halvårsskiftet 2014 trädde nya regler för bygglovfritt byggande, de så kallade ”Attefalls-reglerna”,
i kraft. Attefallsreglerna innebär att vissa åtgärder
som tidigare krävt bygglov numera kan genomföras
utan bygglov. Dock måste en anmälan göras. Under 2014 inkom 35 anmälningar om bygglovsbefriade åtgärder. Av dessa avsåg 15 anmälningar om
komplementbyggnader medan resterande 20 anmälningar om tillbyggnader.
Inom bygglovsenheten finns en servicegaranti som
innebär att sökanden ska få beslut angående ett
bygglovsärende inom fyra veckor, annars görs nedsättning av bygglovavgiften. Under året har servicegarantin uppfyllts till 88 %.
Handläggningstiden för bygglovsärenden har under
året förbättrats markant och Kalmar kommun ligger bland de bästa i landet.
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 Web-diarium.
Under 2014 beviljades bostadsanpassningsbidrag
uppgående till 8,8 miljoner kronor, vilket är en
ökning jämfört med föregående år med drygt 2,0
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miljoner kronor. Även utbetalningarna ökade
under 2014 jämfört med under året före; 9,1 miljoner kronor under 2014 att jämföra med
8,1 miljoner kronor för 2013. Målet om att beslut
om bostadsanpassning ska fattas senast 14 dagar
efter att en komplett ansökan inkommit (median)
uppnås för 2014. Antalet inkomna ärenden låg på
ungefär samma nivå som under föregående år
Antalet beviljade bostadsbidrag i flerbostadshus
överväger starkt jämfört med antalet beviljade
bidrag i småhus. De allra flesta bidragen handlar
om förändringar och anpassningar för låga belopp men det finns undantag. Under 2014 uppgick det största beviljade enskilda bidraget till
1,2 miljoner kronor.
Efterfrågan på lantmäteritjänster har varit fortsatt
hög under året. På mätsidan samt delvis på kartsidan har aktiviteten också ökat. Antalet husutsättningar och mätningar för nybyggnadskartor har
således varit något högre än under föregående år.
Antalet färdigställda grundkartor har legat på ungefär samma nivå som under föregående år.
Många lantmäteriförrättningar har slutförts som
ett led i att genomföra detaljplaner. Exempel på
större ärenden av detta slag är södra Ljungbyholm, Hagby söder om Sandviken, Hossmo
Åliden, Valnötsträdet, östra Vimpeltorpet,
Svensknabben, Lindöskolan och Mosekrog. Förrättningar för att förbereda planeringen har också
genomförts, till exempel i området öster om
Rinkabyholm, ”Södra staden”.
Andra större förrättningar har avsett ledningsrätter för kommunens VA-utbyggnad, bland annat i
Trekanten, Påryd och Läckeby. Arbetet med att
ändra vissa äldre gemensamhetsanläggningar
såsom vägen till Hagbyhamn och anläggningar
för radhus i Djurängen har varit omfattande,
liksom en del av fastighetsregleringarna för jordoch skogsbruk.
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.
Under året har ett arbete med att digitalt arkivera
förrättningsakter påbörjats. Arbetet kommer att
slutföras under år 2015.
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På GIS-sidan har efterfrågan på större arbeten
ökat. Handläggarkartan har kompletterats med
ytterligare information. Arbetet med att utveckla
den digitala 3D-modellen har fortsatt. Det finns
numera möjlighet att automatiskt generera 3Dmodeller av Kalmar kommun med hjälp av ett
nytt verktyg, CityEngine. Tester och utvärdering
har gjorts av ett webbaserat virtualiseringsverktyg.
3D-modellerna har kompletterats med möjligheter för lagring och bearbetning av höjddata.
Lantmäteriets medverkan i planarbetet har uppmärksammats och har föranlett medverkan kring
detta vid flera konferenser. Kontoret medverkar
också i en nationell samverkan inom Svenskt
lantmäteri i arbetet för förbättringar av verksamheten och yrkesinformation riktat till skolungdomar och studenter.
Ett nationellt arbete pågår för närvarande avseende kvalitetshöjningar i fastighetsregister och
registerkartor för ökad fullständighet och tillförlitlighet. En plan upprättas årligen för de åtgärder som ska utföras.
Som ett led i att underlätta för kommuninvånarna
att beställa kartor har en ny e-tjänst publicerats.
Genom tjänsten finns det möjlighet att dygnet
runt beställa sin karta, betala via bank eller kort
och få sin digitala karta levererad direkt via epost.
Nya webbtjänster har tagits fram, bland annat en
som gör det möjligt att uppskatta hur bra ett hustak på en fastighet är för solceller.
Delar av Kalmar kommun har flygfotograferats.
Detta som ett led i att tillhandahålla aktuella flygbilder.
Inom hälsoskydd har enheten deltagit i tre nationella tillsynsprojekt;
Kemikalieinspektionen har drivit projektet
”Smycken i detaljhandeln” med fokus på farliga
metaller i smycken.
I Läkemedelsverkets projekt ”Hårfärgskoll
2014” kontrollerades märkningen av hårfärger.
Folkhälsomyndigheten driver under läsåret
2014/15 ett projekt om inomhusmiljön på
grund- och gymnasieskolor. Samtliga grundskolor och de kommunala gymnasieskolorna inspekterades under hösten 2014. De privata
gymnasieskolorna ska inspekteras våren 2015.
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Under året har miljöenheten vid inspektioner informerat samtliga förskolor om kemikalier i bland
annat leksaker och textilier.
Inom livsmedel har fokus under många av de
offentliga kontrollerna varit märkningslagstiftningen. Inom området kosttillskott är märkningen problematisk och många förbud att sälja varor
har krävts. Ett annat viktigt kontrollområde är
spårbarhet där kontroller görs att företagen har
aktuell dokumentation och att detta överensstämmer med varorna i lagret.
Ett stort matförgiftningsutbrott utbröt efter
Ironmantävlingen i augusti. Mat från två olika
tillställningar orsakade stora problem för både
tävlande och funktionärer. Till samhällsbyggnadskontoret inkom ett 170-tal anmälningar om
kräkningar, diarréer, kraftig magvärk och feber.
Smittspårning startades omgående, detta tillsammans med Smittskyddsenheten på Landstinget i
Kalmar län.
Inom Miljösamverkan sydost har temat under
2014 varit vatten. Ett projekt om dricksvatten har
genomförts i Kalmar län och Region Gotland
med syftet att öka kunskap, kompetens och skapa
samsyn mellan inspektörerna i regionen. Projektet
samordnades av Miljösamverkan Sydost på uppdrag av länens tillsynsmyndigheter.
Under 2014 har det strategiska avloppsarbetet
fortgått och sammanlagt har 138 avloppsanläggningar fått nya tillstånd. Antal kontrollerade enskilda avlopp under 2014 uppgick till 484.
Arbetet med att ta fram en VA-plan pågår. Den
nya VA-planen kommer att bli ett tematiskt tilllägg till översiktplanen. Planen ska fungera som
ett strategiskt dokument och ge en helhetsbild av
vatten- och avloppsfrågor i kommunen samt ange
riktlinjer som underlättar beslutsfattande och
utgör underlag för åtgärdsarbete. Under 2014 har
va-planen varit ute på samråd. Tidplanen för beslut om antagande i kommunfullmäktige är under
hösten 2015.
Under 2014 lämnades en ansökan om projektmedel ur EU-programmet ”Life” in. Arbetet ska
fokusera på att hitta metoder för att ta upp, behandla och göra användbar produkt av sedimentet på ett skonsamt sätt. Behandlingen ska ske på
den plats där sedimentet tagits upp. Om projektmedel beviljas kommer projektet att genomföras
under åren 2015-2019.
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I juni skedde ett mindre utsläpp av olja från ett
tankfartyg som var på väg till Tjärhovet. Detta
orsakade stängning av flera badplaster i Kalmar
tätort under knappt ett dygn. Oljan dunstade till
stor del och resterande del samlades in av Brandkåren vid Grimskär.
Under 2014 hade Miljösamverkan Sydost ett projekt om ”Miljötillsyn på lantbruk” som fokuserade på övergödning i Kalmar och Gotlands län.
Under året har tillsynen på Smedby/Nya flyget
samt Berga slutförts. Det var inga stora anmärkningar på företagen men en hel del som skulle
kunna fått konskevenser om olyckan är framme,
såsom brister i invallningen av större kemikalierkärl.
Europeiska Trafikantveckan arrangeras varje år
16-22 september i Europa. 2014 års Trafikantvecka uppmärksammades under tre dagar i Kalmar. Aktiviteterna omfattade ett seminarium om
elfordon och ladd-infrastruktur, en friskvårdsdag
i samarbete med Friskis och Svettis samt landstinget samt en bilfri dag på Södra Långgatan i
samarbete med Kalmar Cykelstad, kommunledningskontoret och KLT.
Mätning av partiklar PM10 i gatumiljö görs i realtid vid korsningen Esplanaden-Norra vägen.
Mätningen ingår i ett forskningsprojekt vid Universitetssjukhuset i Linköping med syfte att få
ökad kunskap om vad det är som är mest hälsoskadligt med partiklar.
Inom miljöenheten finns servicegaranti för ärenden om enskilda avlopp och värmepumpar. 138
tillstånd för enskilda avlopp och 70 värmepumpar
har handlagts under året. Ett ärende avseende
värmepump beslutades inte inom tiden för servicegarantin och medförde en sänkning av avgiften.
Nya ramavtal inom teknikkonsult tjänsteområdena
- väg och gatu-projektering, trafikplanering och
landskapsarkitektur har tecknats under året för att
underlätta upphandlingen av denna typ av tjänster.
Några av de större byggprojekten som park- och
infrastrukturenheten arbetat med under året är
ombyggnation av Fiskaregatan till nytt gångfartsområde, förbättrad trafiksäkerhet och parkeringsmöjligheter utmed Smålandsgatan.
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I och med att en ny pendeltågsstation i Smedby
invigdes i december 2014 har ett av de viktigare
infrastrukturprojekten för Kalmar kommun blivit
verklighet. Detta är en strategiskt viktig satsning
för utvecklingen av Smedby och Kalmar kommun.
Nya stationslägen, såsom Smedby kommer att
vara betydelsefulla för att kunna utveckla kommunen så att bostadsbyggnation och samhällen ligger
kollektivtrafiknära.
Exploateringsprojekt som pågår är färdigställandet
av gatorna runt kvarteret Vipan, ny kaj och gata
vid kvarteret Spantrutan, nya gator i södra Ljungbyholm samt fortsatt utbyggnad av Ljusstaden.
Arbetet med att utveckla Kalmarsundsparken har
fortsatt under året med nya förbättrade gångstråk,
ny grön utformning av sommarparkeringen. Under kommande år kommer byggnationen av nya
beachvolleybollplaner, handbollsplaner och läktare
att ske.
Arbetet med att bygga bort felande länkar i kommunens huvudcykelvägsnät har fortsatt bland annat genom utbyggnad av gång/cykel-vägar utmed
Lindsdalsvägen och Stallgärdsgatan
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i november
att införa nya hastighetsbegränsningar i norra delen av Kalmar tätort. Arbetet med omskyltning har
påbörjats och kommer att fortlöpa under 2015.
Samhällsbyggnadskontoret har medverkat i projektet Kalmar cykelstad. Resultatet från projektet
kommer att presenteras i cykelbokslutet för 2014.
Park- och infrastrukturenheten har under 2014 fått
in 268 olika ärende. Merparten är allmänhetsärenden och resterande är remisser från till exempel
Trafikverket och Kalmar Energi. Till största delen
består ärendena av olika synpunkter och förslag
gällande den fysiska trafikmiljön; allt från parkering och önskemål om farthinder till nybyggnation
av cykelvägar.
Samhällsbyggnadskontoret har tillsammans med
Kalmar länstrafik och serviceförvaltningen inventerat 178 busshållplatser längs stadsbusslinjerna.
Samhällsbyggnadskontoret har skapat en prioriteringslista för fysiska åtgärder. Vid nio hållplatser är
flera olika åtgärder högt prioriterade. Ett antal
hållplatser kommer att kompletteras med nya cykelställ och totalt är 300 cykelparkeringar planerade.
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Personal
Samhällsbyggnadskontoret har under året gått
igenom flera stora förändringar som har kommit
att påverka inom personalområdet och som även
kommer att påverka organisationen framöver.
Under 2013 påbörjades arbetet som ledde till
omorganisationen som genomfördes vid årsskiftet 2014 och under hösten 2014 gjordes förändringar av ytterligare tjänster.
Rekrytering
Förutom tillsättning av ny förvaltningschef och
ny administrativ chef innebar omorganisationen
att tre nya enhetschefer behövde rekryteras.
Som tidigare råder det arbetskraftsbrist i Sverige
inom flera av samhällsbyggnadskontorets personalgrupper och konkurrensen är hög från
andra kommuner men också från den privata
och statliga sidan av samhällsbyggnadsområdet.
I den konkurransutsatta situationen som Kalmar
kommun och samhällsbyggnadskontoret befinner sig i är det viktigt att arbeta aktivt och långsiktigt för att skapa meningsfulla, utvecklande
och attraktiva jobb med marknadsmässiga löner
och förmåner för både befintlig personal men
också för att attrahera nya medarbetare.
Personalomsättning och personalsammansättning
På samhällsbyggnadskontoret fanns det i december 97 anställda, varav sju visstidsanställda/provanställda (1 kvinna och 6 män). Av de tillsvidareanställda medarbetarna var 43 män och 47 kvinnor. Under 2014 uppgick personalomsättningen
till 9 %, vilket innebär en ökning jämfört med
2013. Under 2013 var den främsta orsaken till
personalomsättningen pensionsavgångar medan
den främsta orsaken under 2014 varit på egen
begäran och då framför allt för att gå vidare till
liknande tjänster i andra kommuner.
Personalomsättning
Total omsättning
Varav på egen begäran

2013
5,5%
1,1%

2014
9,0%
7,9%

Ett antagande om att medarbetarna kommer att
gå i pension vid 65 års ålder innebär att 12 per-

soner kommer att avgå med pension under de
kommande sex åren. Diagrammet nedan visar de
preliminära pensionsavgångarna de kommande
åren, fördelat på kvinnor och män respektive år.
Preliminära pensionsavgångar fram till 2020
3
2
1
0
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2016

2017
Män

2018
2019
Kvinnor

2020

De kommande pensionsavgångarna är inte så
omfattande som tidigare år men får inte förringas
med tanke på de svårigheter det innebär att rekrytera erfarna medarbetare. Samtidigt märks en
trend att fler och fler medarbetare väljer att arbeta efter 65 års ålder.
Som följd av pensionsavgångarna under 2013
och den ökade personalomsättningen under 2014
liksom rådande arbetskraftsbrist har vakanta
tjänster tillsatts med mindre erfaren personal.
Bland annat har många nyutexaminerade yngre
medarbetare anställts, vilket medfört att genomsnittsåldern på samhällsbyggnadskontoret har
sjunkit.
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

Den största gruppen medarbetare är de som befinner sig i åldersspannet 30-49 år. Det är också
denna grupp som har ökat mest jämfört med
2013. Fördelningen mellan kvinnor och män är
jämn på samhällsbyggnadskontoret.
Åldersgrupper
18 - 29 år
30 - 49 år
50 - 67 år
Totalt

Kvinnor
3
24
21
48

Män
7
30
12
49

Totalt
10
54
33
97

Andel
10%
56%
34%

100%
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Närvaro och frånvaro
Sjukfrånvaron på samhällsbyggnadskontoret har
under 2014 sjunkit dramatiskt. Sjukfrånvaron på
kontoret har de senaste sex åren legat under
kommunens genomsnitt.
Statistik visar att sjukfrånvaron hos personalen
ökar med åldern och troligtvis är det föryngringen som skett på samhällsbyggnadskontoret de
senaste åren som också gett genomslag på sjukfrånvaron. Samhällsbyggnadskontoret har under
en längre tid arbetat med friskvårdssatsningar
såsom friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och
gruppaktiviteter i form av pröva-på träning av
olika slag. Detta har troligen också bidragit till att
personalen är pigg och frisk högre upp i åldrarna.
Sjukfrånvaro på samhällsbyggnadskontoret
8,0%

4,0%
2,0%
0,0%
2013

Alla på SBK
Män

2014
Kvinnor
Kalmar kommun

Med anledning av att den största delen av personalen tillhör ålderskategorin 30-49 år, är det
många som är helt eller delvis föräldralediga samt
har frånvaro för vård av sjuka barn. Tillsammans
utgör dessa typer av frånvaro en större del av
den totala frånvaron än sjukfrånvaron.
Samhällsbyggnadskontoret - 2014
ORDINARIE SCHEMALAGD
TOTAL FRÅNVARO
SEMESTER
SJUKDOM
FÖRÄLDRALEDIGHET
VÅRD AV SJUKT BARN
ÖVRIG FRÅNVARO
(tjänstledighet, studieledighet, facklig ledighet)
FAKTISK NÄRVAROTID
TOTAL ARBETAD TID
TIMLÖN (Timanställda)
FACKLIG INTERN
FYLLNADSTID
ÖVERTID
FAKTISKT ARBETAD TID - TOTALT

och de många pensionsavgångarna som skedde
under 2013 har inneburit ett stort kompetensbortfall. Även om kompetensbortfallet innebär
att befintlig personal ges större möjligheter att
växa och utvecklas i verksamheten så har trycket
på verksamheten att snabbt introducera ny och
ganska oerfaren personal ökat.
Av de utbildningssatsningar som har genomförts
under 2014 är det kunskap inom myndighetsutövning och samhällsbyggnad som är de två vanligaste områdena för satsningar. Flera lagstiftningar som styr verksamheten på samhällsbyggnadskontoret har förändrats under året. Kompetenssatsningar har gjorts för att säkerställa efterlevnaden av de krav som ställs på myndighetsutövningen och den kunskap som krävs för att
skapa en god och hållbar samhällsutveckling.
Medarbetarenkäten
Under hösten 2014 genomfördes en medarbetarenkät inom Kalmar kommun. Resultatet för
samhällsbyggnadskontoret visar tydligt att det
finns områden som behöver förbättras. Resultatet skiljer sig något mellan enheterna men i stort
är det områdena ledarskap samt arbetssätt och mål
som sticker ut som de svagaste områdena.

6,0%

2012
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Årsarbetare
169 532
85,6

Timmar

46 455
20 135
2 776
10 940
1 849
10 756

23,4
10,2
1,4
5,5
0,9
5,4

123 077

62,2

2 962
2 330
32
-59
659

1,5
1,2
0,0
0,0
0,3

126 039

63,7

Kompetensutveckling
Samhällsbyggnadskontoret är en kunskapsintensiv verksamhet, vilket innebär en utmaning gällande kompetensutveckling och kompetensöverföring. Årets omfattande personalomsättning

Resultatet visar att ledningen behöver arbeta för
ett utvecklande ledarskap där medarbetarna känner sig involverade i verksamhetens arbete och
beslut samt får den information, återkoppling
och stöd som behövs för att motiveras att göra
ett gott jobb.
När det kommer till arbetssätt och mål är det
tydligt att personalen inte kan se en röd tråd från
de övergripande målen som politiken sätter till
mål som sätts på enhets- och individnivå.
Medarbetarenkäten visar att personalen är intresserad av sitt arbete och känner att det är meningsfullt. Medarbetarna känner att de får stöd
och hjälp av arbetskamrater samt att de trivs och
känner sig trygga i sina respektive arbetsgrupper.
Detta är viktiga komponenter för att skapa motiverade medarbetare.
Ett gott ledarskap, enhetliga arbetssätt och tydliga mål är viktiga delar för att driva en verksamhet framåt, skapa motivation hos medarbetarna
och nå uppsatta mål. Det är viktigt att Kalmar
kommun fortsätter att arbeta med dessa frågor
för att uppfattas och upplevas som en attraktiv
arbetsgivare.
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Resultatredovisning
Samhällsbyggnadskontorets resultat visar ett överskott för 2014 på 1 298 tkr, vilket innebär en positiv
budgetavvikelse med 2,4 %. Samhällsbyggnadskontoret har under verksamhetsåret lyckats vända ett
prognostiserat underskott till ett positivt resultat. Detta dels genom att inte återbesätta alla vakanta
tjänster men också genom ökad debiteringsgrad samt besparingar i verksamheterna.
Samhällsbyggnadskontoret - bokslut (tkr)
Intäkter
Kapitaltjänstkostnader
Personalkostnader
Bostadsanpassningsbidrag
Övriga verksamhetskostnader
Totalsumma

Budget
2014
-24 350
828
55 196
8 300
13 646
53 620

Bokslut
2014
-28 742
1 142
51 281
8 858
19 783
52 322

Avvikelse
2014
4 392
-310
3 915
-558
-6 137
1 298

Med anledning av den stora ärendemängd som samhällsbyggnadskontoret har hanterat under året
ligger intäktsdebiteringen på de flesta enheterna högre än budgeterat. Personalkostnaderna för året
ligger lägre än budgeterat, vilket beror på att en del tjänster har varit vakanta under stora delar av året.
De vakanta tjänsterna har dock gjort att externa tjänster har köpts in i större utsträckning än budgeterat, vilket får till följd att utfallet för övriga verksamhetskostnader hamnar högre än budgeterat.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden visar ett överskott. Överskottet beror till stor del på att nämnden beslutade
att ställa in den planerade studieresan under hösten.
Samhällsbyggnadsnämnden
Intäkter
Kostnader
Summa driftsredovisning

Budget
0
1 656
1 656

Bokslut
0
1 315
1 315

Avvikelse
0
341
341

Kontorsledningen
Kontorsledningens visar ett underskott, vilket till största del beror på högre personalkostnader. Detta
med anledning av överlappning av tjänster i samband med tillträdet av ny förvaltningschef.
Kontorsledning
Intäkter
Kostnader
Summa driftsredovisning

Budget
0
2 994
2 994

Bokslut
0
3 214
3 214

Avvikelse
0
-220
-220

Administrativa enheten
Administrativa enhetens utfall visar ett mindre underskott, med anledning av högre bostadsanpassningsbidrag än budgeterat. Utökade kostnader för utskrifter och kopiering samt IT-tjänster har påverkat resultatet negativt medan intäkter som inte var budgeterade begränsar underskottet.
Administrativa enheten
Intäkter
Kostnader
Summa driftsredovisning

Budget
0
14 935
14 935

Bokslut
-428
15 425
14 997

Avvikelse
428
-490
-62
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Bygglovsenheten
Bygglovsenheten redovisar större intäkter än budgeterat, med anledning av fler och större inkomna
och beviljade bygglovsärenden. Konsulttjänster har använts för att täcka vakanser på enheten.
Bygglovsenheten
Intäkter
Kostnader
Summa driftsredovisning

Budget
-4 073
4 672
599

Bokslut
-6 234
5 253
-981

Avvikelse
2 161
-581
1 580

Planenheten
Planenheten redovisar ett överskott på intäktssidan i förhållande till budget. Vakanta tjänster gör att
utfallet på personalkostnader ligger under budget medan stora konsultkostnader har motsatt effekt.
Planenheten
Intäkter
Kostnader
Summa driftsredovisning

Budget
-4 600
11 684
7 084

Bokslut
-5 538
14 271
8 733

Avvikelse
938
-2 587
-1 649

Park- och infrastrukturenheten
Park- och infrastruktursenheten redovisar ett överskott med anledning av att högre intäkter än budgeterat. Vakanta tjänster ger överskott på personalkostnaderna, konsulttjänster ha rköpts in för att täcka
vakanser.
Park- och infrastrukturenheten
Intäkter
Kostnader
Summa driftsredovisning

Budget
-2 000
7 682
5 682

Bokslut
-2 334
7 645
5 311

Avvikelse
334
37
371

Stadsingenjörsenheten
Stadsingenjörsenheten redovisar ett överskott för 2014. Intäkterna ger ett överskott medan ett underskott redovisas på kostnadssidan, främst beroende på den flygfotografering som genomförts.
Stadsingenjörsenheten
Intäkter
Kostnader
Summa driftsredovisning

Budget
-7 082
20 503
13 421

Bokslut
-7 750
20 914
13 163

Avvikelse
668
-411
258

Miljöenheten
Miljöenhetens visar ett positivt resultat. Intäkterna ger ett underskott i förhållande till budget, vilket
kan förklaras med att enheten haft en del vakanta tjänster under året. Med anledning av detta ger personalkostnaderna, liksom övriga verksamhetskostnader överskott i förhållande till budget.
Miljöenheten
Intäkter
Kostnader
Summa driftsredovisning

Budget
-6 595
13 844
7 249

Bokslut
-6 458
13 027
6 569

Avvikelse
-137
817
679

Investeringar
Under 2014 har samhällsbyggnadskontoret gjort investeringar avseende maskiner och inventarier på
totalt 916 tkr. Det handlar bland annat om ny mätutrustning samt en ny mätbuss 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 till 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 vi behöver en modern organisation med flexibla och nytänkande medarbetare. Samtidigt är
det viktigt att vi har medarbetare med erfarenhet och god kännedom om lagstiftningen.
Det är utmanande och spännande att jobba i en tillväxt kommun 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.
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.
Under de kommande åren har vi stora viktiga infrastrukturprojekt framför oss. Det är Sverige förhandlingen och det är nya stationslägen, Svanebergsrondellen och många fler projekt.
Utvecklingen för Kalmar kommun har bara precis börjat.
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Uppföljning av budgetmål 2014 - Hypergene
Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att kunna vara med i
kampen om framtida etableringar och satsningar på infrastruktur. En av förutsättningarna för att växa
är att ha en offensiv bostadspolitik. För att kunna växa krävs också satsningar på allt från förskolor till
nya bostadsområden. Under åren 2013-2016 kommer investeringarna i kommunen att uppgå till cirka
1,7 miljarder kronor varav 271 miljoner kronor är räntabla investeringar och 207 miljoner kronor avser exploateringsverksamheten.
Övergripande mål - Befolkning
Kalmars befolkning ska öka med en procent per år.
Kommentar
Målet följs upp centralt, ligger ej inom Samhällsbyggnadskontorets ansvarsområde.

Övergripande mål - Fysisk planering
Kalmar ska planlägga för minst 300 bostäder årligen, varav 100 villatomter.
Kommentar
Under 2014 har tolv detaljplaner vunnit laga kraft och dessa planer innehåll ca 260 nya bostäder.

Aktivitet
Detaljplaner innehållande minst 300 bostäder varav
100 småhus
Ständiga förbättringar för ökad planberedskap och
arbetssätt
Fortsätta utveckla servicegarantier inom fler områden
Utveckla möjligheter för intressenter att själva ta fram
förslag till detaljplaner
Planera och genomföra seminarium angående träbyggnation

Startdatum

Slutdatum

Status

2014-01-01

2014-12-31

Påbörjad

2014-01-01

2014-12-31

Genomförd

2014-01-01

2014-12-31

Genomförd

2014-01-01

2014-12-31

Genomförd

2014-01-01

2014-12-31

Genomförd

Servicegarantier - beslut inom 4 veckor
Servicegarantier - beslut inom 4 veckor, annars 25 % lägre avgift.
Kommentar
Servicegaranti har införts avseende bygglovsärenden i enlighet med planbestämmelser, värmepumpar
samt enskilda avlopp. Statistik tas fram kontinuerligt och redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden.
Andel ärenden som omfattas av servicegarantin, där målet har uppfyllts;
 Bygglov 88 %
 Värmepumpar 100 %
 Enskilda avlopp 99 %

Aktivitet
Bygglov – servicegaranti
Värmepumpar – servicegaranti
Enskilda avlopp – servicegaranti

Startdatum
2014-01-01
2014-01-01
2014-01-01

Slutdatum
2014-12-31
2014-12-31
2014-12-31

Status
Genomförd
Genomförd
Genomförd
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Mätning av handläggningstider
Handläggningstider mäts varje månad för respektive ärende, och rapporteras till Samhällsbyggnadsnämnden.
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Status
Fastighetsbildning – handläggningstid
2014-01-01
2014-12-31
Genomförd
Grundkartor – handläggningstid
2014-01-01
2014-12-31
Genomförd
Utsättning – handläggningstid
2014-01-01
2014-12-31
Genomförd
Nybyggnadskarta – handläggningstid
2014-01-01
2014-12-31
Genomförd
Nybyggnadskarta – utdrag
2014-01-01
2014-12-31
Genomförd
Bostadsanpassning – handläggningstid
2014-01-01
2014-12-31
Genomförd
Övergripande mål - Bo och leva
Kalmar deltar i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. Indexet för hur invånarna upplever
hur det är att bo och leva i kommunen ska ligga i den övre tredjedelen av de deltagande kommunerna.
Aktivitet
Stödja arbetet för "Kalmar som Årets stadskärna"
Utveckla blandade boendeformer i anslutning till kommande pendelstationer
SCB:s nöjd-kund-index ska behållas/förbättras
Utveckla samarbetsformer mellan kommunen och
Linnéuniversitetet

Startdatum
2014-01-01

Slutdatum
2014-12-31

Status
Genomförd

2014-01-01

2014-12-31

Påbörjad

2014-01-01

2014-12-31

Påbörjad

2014-01-01

2014-12-31

Genomförd

Övergripande mål - Arbetslösheten
Arbetslösheten ska vara lägre än i liknande kommuner.
Kommentar
Samhällsbyggnadskontoret erbjuder praktik, examensjobb och möjligheter till uppsatsarbete till studenter inom kontorets verksamhetsområden. Unga personer ges möjlighet till arbetslivserfarenhet
vilket ökar deras chanser till kvalificerat arbete efter studierna.

Under våren 2014 har samhällsbyggnadskontoret haft praktikanter på miljöenheten och bygglovenheten. Under sommaren har stadsingenjörsenheten samt park- och infrastukturenheten haft varsin
praktikant.
Under hösten och vintern 2014 har samhällsbyggnadskontoret deltagit i Tekniksprånget och därigenom tagit emot en nyutexaminerad gymnasiestudent som fått möjlighet att prova på olika arbetsuppgifter inom teknikområdet. Planenheten har haft en planpraktikant under hösten och vintern.
Samhällsbyggnadskontoret har idag tre medarbetare med någon form av anställningsstöd från arbetsförmedlingen eller försäkringskassan.
Uppdrag - LIS-områden
Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillskapa fler LIS-områden i översiktsplanen, för att underlätta för landsbygdsutveckling i strandnära områden.
Kommentar
Inventering och sammanställning över områden som kan bli aktuella för LIS pågår. Presentation av
samrådshandling i februari 2015. Dokumentet kommer att bli ett tematiskt tillägg till översiktsplanen
som vid aktualisering ersätts med det aktuella innehållet.
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Uppdrag - Utegym (KF § 148, 2012-06-18, överfört från 2013)
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag
att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, servicenämnden, föreningslivet och andra berörda
företag ta fram ett beslutsunderlag inför kommande budgetplanering om var och hur utegym skulle
kunna anläggas och skötas i kommunen. Uppdraget ska redovisas senast den 30 oktober 2013.
Kommentar
Konceptform på program för utegym är framtaget och under 2015 kommer detta att förankras med
övriga berörda förvaltningar.

Uppdrag - Belysningsprogram (KF § 131, 2013-06-17, överfört från 2013)
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett belysningsprogram i samarbete med servicenämnden och Kalmar Energi AB. Uppdraget ska redovisas i kommunfullmäktige senast december
2013. Uppdraget att ta fram belysningsprogram ska även gälla tätorterna i kommunen utifrån
aspekterna trygghet, trafiksäkerhet, energiförbrukning, utveckling och gestaltning.
Kommentar
Ett utkast till belysningsprogram har tagits fram och kommer under 2015 att förankras med övriga
berörda förvaltningar.
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I Kalmar kommun ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Äldre ska
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens omsorg och hälso- och sjukvård alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten
bedrivs med god kvalitet. Den fattigdom som drabbar barn ska med alla tillgängliga medel 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. Varje invånare ska känna att det är
möjligt att påverka och förändra. De förtroendevaldas samspel med kommunens invånare ska därför
stärkas ännu mer. Det ideella föreningslivet är en viktig resurs i arbetet för ett ökat brukarinflytande.
Övergripande mål - Inflytande på kommunens verksamheter
Kalmar deltar i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. Indexet för hur invånarna ser på
möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut ska ligga i den övre tredjedelen
av de deltagande kommunerna.
Aktivitet
Informationsfolder och presentationsmaterial gällande detaljplaner och stadsutveckling
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll på kommunens hemsida

Startdatum

Slutdatum

Status

2014-01-01

2014-12-31

Påbörjad

2014-01-01

2014-12-31

Genomförd

Övergripande mål - Öppna Jämförelser
Kalmar kommun ska ständigt förbättra sina resultat i SKL:s undersökningar Öppna jämförelser.
Aktivitet
Jämförande studier inom miljöverksamheterna

Startdatum
2014-01-01

Slutdatum
2014-12-31

Status
Genomförd

Övergripande mål - Bemötande och tillgänglighet
Kalmar kommun ska förbättra sina resultat i bemötande och tillgänglighet i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).
Aktivitet
Mäta och redovisa service, bemötande och tillgänglighet
Utveckling av e-tjänster
Utveckling av handläggarkartan
Flygfotografering av delar av kommunen, 3Dmodeller
Svar på e-post, fax, sms och dylikt inom två arbetsdagar
95 % av telefonsamtalen ska besvaras

Startdatum

Slutdatum

Status

2014-01-01

2014-12-31

Påbörjad

2014-01-01
2014-01-01

2014-12-31
2014-12-31

Genomförd
Genomförd

2014-01-01

2014-12-31

Genomförd

2014-01-01

2014-12-31

Påbörjad

2014-01-01

2014-12-31

Påbörjad

Övergripande mål - Jämställdhet
Kalmar kommuns verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad.
Aktivitet
Jämställdhet i den fysiska planeringen

Startdatum
2014-01-01

Slutdatum
2014-12-31

Status
Genomförd
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Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030. Därför ska vi göra konkreta och offensiva satsningar för att nå klimatmålen. Genom effektivt energiutnyttjande, teknik för miljöriktigt byggande, hållbara transporter och förbättrad mätning av vår klimatpåverkan ska vi tillhöra toppskiktet i
det svenska klimatarbetet. I Kalmar ska vi utveckla transportsystem som är långsiktigt hållbara,
snabba, miljövänliga och effektiva. Vi ska hitta former för en samexistens mellan trafikslagen där vart
och ett fyller sin uppgift på sin plats. I den lokala trafikplaneringen ska cykel- och gångtrafik ha högsta
prioritet liksom kollektivtrafik som ska gynnas i den regionala planeringen.
Övergripande mål - Kollektivtrafik
Andelen resor med kollektivtrafiken ska öka.
Kommentar
Samhällsbyggnadskontoret har under hösten 2014 haft besök från Helsingborgs stad för att skapa
erfarenhetsutbyte kring Mobility management, för att tjänstemännen ska ha ett verktyg att använda för
att kollektivtrafikresandet ska öka. Aktiviteter kommer att tas fram tillsammans med Kalmar Läns
Trafik (KLT) utifrån Mobility management.

Inventering av stadstrafikens busshållplatser har genomförts i syfte att kartlägga åtgärdsbehov.
Övergripande mål - Cykel
Andelen resor med cykel ska öka
Mäta cykeltrafik, skapa fler och säkrare cykelvägar, bygga bort felande länkar, skapa säkra
cykelparkeringar och utveckla huvudcykelnätet.
Detaljerade mål kring resor med cykel formuleras av styrgruppen för projekt Kalmar cykelstad. Dessa
mål kommer sedan att följas upp via cykelbokslutet.
Kommentar
Ett pågående arbete inom Kalmar Cykelstad. Cykelbokslutet redovisar status för cykling samt vilka
åtgärder som är gjorda under 2014.

Cykeltrafiken i Kalmar stad ska ha ökat med 15 procent till 2015 jmf med 2012 års siffror.
Detaljerade mål kring resor med cykel formuleras av styrgruppen för projekt Kalmar cykelstad. Dessa
mål kommer sedan att följas upp via cykelbokslutet.
Kommentar
Ett pågående arbete inom Kalmar Cykelstad. Cykelbokslutet redovisar status för cykling samt vilka
åtgärder som är gjorda under 2014.

Projekt Kalmar cykelstad ska placera Kalmar högt i nationell rankning av cykelstäder.
Detaljerade mål kring resor med cykel formuleras av styrgruppen för projekt Kalmar cykelstad. Dessa
mål kommer sedan att följas upp via cykelbokslutet.
Kommentar
Ett pågående arbete inom Kalmar Cykelstad. Cykelbokslutet redovisar status för cykling samt vilka
åtgärder som är gjorda under 2014.

Kommunens arbete med nationella miljömålen
De nationella miljömålen diskuteras i samverkan mellan miljöenheten och kommunledningskontoret.
Aktivitet
Förslag på åtgärder avseende kommunens arbete
med miljömål

Startdatum

Slutdatum

Status

2014-01-01

2014-12-31

Genomförd

Årsrapport 2014 - Samhällsbyggnadsnämnden
Uppfyllelse av åtaganden enligt HELCOM (Helsingforskommissionens aktionsplan)
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Status
Åtgärdsprogram för enskilda avlopp
2014-01-01
2014-12-31
Genomförd
Deltagande i Kalmarsundskommissionen
2014-01-01
2014-12-31
Genomförd
Projekt, Bada i Malmfjärden
2014-01-01
2014-12-31
Genomförd
Uppdrag - Cykeltrafiken
Kommunstyrelsen, servicenämnden och samhällsbyggnadsnämnden får fortsatta uppdrag att mäta
cykeltrafiken, skapa fler och säkra cykelvägar inte minst till våra skolor, bygga bort felande länkar,
skapa säkra cykelparkeringar, utveckla huvudcykelvägnätet, med mera.
Kommentar
Ett pågående arbete inom Kalmar Cykelstad. Cykelbokslutet redovisar status för cykling samt vilka
åtgärder som är gjorda under 2014.
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Kalmar ska även i fortsättningen ha en offentlig ekonomi som är välskött. Varje skattekrona i kommunen ska användas effektivt. Givetvis ska medborgarna vara nöjda med den service kommunen
erbjuder.
Övergripande mål - Nettokostnadsandelen
Begränsa nettokostnaderna till högst 98 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning över en
rullande femårsperiod.
Kommentar
Målet följs upp centralt, ligger utanför samhällsbyggnadskontorets kontroll.

Övergripande mål - Självfinansiering
Självfinansiera investeringarna till 100 procent över en rullande femårsperiod.
Kommentar
Målet följs upp centralt, ligger utanför samhällsbyggnadskontorets kontroll.
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Förvaltningens egna mål som inte är kopplade till kommunfullmäktiges övergripande mål.
Attraktiv arbetsgivare
Det är svårt att rekrytera kompetent och erfaren personal till flera roller på samhällsbyggnadskontoret.
Dels på grund av konkurrens med andra arbetsgivare samt att det råder brist på vissa kompetenser på
arbetsmarknaden. Detta innebär även att den befintliga personalen är attraktiv på arbetsmarknaden.
Samhällsbyggnadskontoret måste därför kunna konkurrera med marknadsmässiga löner och lyfta fram
Kalmar kommun som en attraktiv arbetsgivare för att säkerställa att kunna behålla befintlig personal
och attrahera nya medarbetare.
Kompetensutveckling är en viktig del i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Samhällsbyggnadskontoret kommer under 2014 att fortsätta satsa på kompetensutvecklingsinsatser.
Kommentar
Samhällsbyggnadskontoret har under året framför allt satsat på utbildningar inom myndighetsutövningsområdet med fokus på förändrade lagar, krav och tolkning av dessa för att kunna upprätthålla att
förvaltningens beslut och underlag till nämnden håller den kvalitet som vi måste leva upp till. Därutöver har satsningar gjorts för att öka kunskaper och förståelse inom samhällsbyggnadsområdet för att
höja kvaliteten i hanteringen och arbetet med de ärenden som åligger förvaltningen.

Aktivitet
Bemötande och service

Startdatum
2014-01-01

Slutdatum
2014-12-31

Status
Genomförd

Myndighetsutövning; lagar, krav och tolkning av dessa.

2014-01-01

2014-12-31

Genomförd

2014-01-01

2014-12-31

Genomförd

2014-01-01

2014-12-31

Genomförd

2014-01-01

2014-12-31

Genomförd

Användarkunskap i befintliga och nya dataprogram och
system
Utökad kunskap och förståelse inom samhällsbyggnadsområdet
Ledarutveckling av chefer och medarbetare

God arbetsmiljö
Fortsätta att satsa resurser på förebyggande friskvård i form av utbildning, hälsokontroller, friskvårdsaktiviteter, tidiga insatser vid sjukfrånvaro samt personalsociala aktiviteter med målet att öka trivseln
och minska sjukfrånvaron. Lyhördhet ut i organisationen för att tidigt fånga upp brister i arbetsmiljön
är också av vikt samt att fortsätta arbeta målmedvetet med arbetsmiljöfrågorna för att ha låg sjukfrånvaro och öka frisknärvaron.
Kommentar
Friskvårdsarbete i form av systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabiliteringsarbete vid sjukfrånvaro, friskvårdstimme, friskvårdsbidrag, månadsvisa friskvårdsaktiviteter, deltagande i motionslopp har genomförts. Sjukfrånvaron har setts sjunka kraftigt under året och det var varit väldigt få tillbud och skador i
tjänst under året. Medarbetarenkäten genomfördes under hösten 2014 vilken kommer ligga till grund
för fortsatt arbete kring bland annat arbetsmiljön under 2015.

Uppdrag att i dialog med företag förenkla administrationen inom de gröna näringarna avseende
myndighetsutövning
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Status
Information på webb och direkt till företagen
2014-01-01
2014-12-31
Genomförd
Möten mellan näringsliv och myndigheter
2014-01-01
2014-12-31
Genomförd
Gemensamma mål
2014-01-01
2014-12-31
Genomförd
Delta i projekt
2014-01-01
2014-12-31
Ej aktuell
Utbildning, internt och externt
2014-01-01
2014-12-31
Genomförd
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Bilaga: Redovisning Verksamhetsmått
VERKSAMHETSMÅTT 2014
Detaljplaner
Pågående (prioriterade A-C)
Överklagade/ej avgjorda
Lagakraftvunna
- antal bostäder
- antal ha verksamhet
Bygglovsärenden
Inkomna ärenden
Beviljade bygglov
Handläggningstid* (median)
Bev. bygglov - enbostadshus
Bev. bygglov - lgh i flerbost.hus
Bostadsanpassning
Inkomna ärenden
Utbetalade bidrag (tkr)
Handläggningstid* (median)
Servicegarantier
Bygglovsärenden
- servicegaranti ej uppnådd
Enskilda avlopp
- servicegaranti ej uppnådd
Värmepumpar
- servicegaranti ej uppnådd

2014

2013

2012

47
0
12
260
10

75
3
25
695
585

75
6
26
969
168

1 129 1 009 1 172
872
643
629
11
25
23
37
65
43
392
251
67

655
657
694
9 148 8 054 8 716
4
12
12

248
31
138
0
70
1

61
8
82
1
87
1

151
0
83
0

2014

2013

2012

Fastighetsbildning
Inkomna ärenden
Avslutade ärenden
Handläggningstid** (median)

117
109
142

128
113
147

110
96
113

Mät-, kart- och GIS-uppdrag
Nybyggnadskartor
Utsättning (utförda)
Kart- och GIS-uppdrag

71
47
309

58
48
325

54
61
218

Trafikärenden
Inkomna ärenden

268

245

148

681
352
1 439
1 189
1 779
1 334
88
40

751
494
1 293
1 000
1 558
1 217
102
29

628
385
1 331
1 450
1 947
1 516
91
16

Miljöärenden
Hälsoärenden
Tillsyn hälsoskydd
Livsmedel
Tillsyn livsmedel
Miljöskydd
Tillsyn miljöskydd
Naturvård
Tillsyn naturvård

* 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.
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Det självklara valet
Serviceförvaltningens verksamhet ska präglas av kostnadseffektivitet, ändamålsenlighet och
vara anpassade till de faktiska behoven. De närmaste åren kommer förvaltningen att ha stort
fokus på ett antal områden, som påverkar hela kommunens utveckling.
För att uppnå kostnadseffektivitet ska serviceförvaltningen vara en självklar leverantör av
interna leveranser och tjänster inom sina
ansvarsområden. Kunderna ska kunna fokusera
helt på sin verksamhet. Vi ska tillsammans med
övriga förvaltningar och bolag bestämma vilket
mandat serviceförvaltningen ska ha vad gäller
beslut om kvalitet, nivå och omfattning av
förvaltningens leverans.
Serviceförvaltningen ska bli bättre på att planera
planerat underhåll. Den revision som utfördes
2013 visade på att det finns ett tydligt problem
att skapa stabilitet för en underhållsbudget med
nuvarande ekonomiska förutsättningar.
Förvaltningen har inte heller de senaste tre åren
haft möjlighet att indexjustera internhyrorna
mot övriga kostnadsökningar. Denna effekt
minskar utrymmet för underhållsbudgeten.
En växande infrastruktur 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.
Verksamhet produktion har fortsatta
utmaningar med hanteringen av belysningen.
Vid årsskiftet övertog serviceförvaltningen
anläggningarna från Kalmar Energi.
Reinvesteringar enligt en belysningsplan är ett
måste eftersom anläggningen är ålderdomlig
och kräver större underhåll än budgeterat. En
stor del av mängden fel-anmälningar kan
härledas till detta problem.
Variationen i väderleken framförallt under
vinterhalvåret påverkar serviceförvaltningens
budget i mycket hög grad. När skillnaderna
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kan variera med 10-25 miljoner kronor är
dessa omöjliga att hantera inom ramen.
Hela kommunens logistikfunktion ska
genomlysas. Projekten e-portal och
samlastning kommer att påverka samtliga
förvaltningar och bolag. Serviceförvaltningen vill även få till stånd en arena
och en struktur där vi hanterar övergripande IT-frågor för kommunkoncernen.
Samlastningscentralen avser att starta upp
verksamheten i april med livsmedelsleveranser till kostverksamheten. Tidigare
15 000 stopp per år ute i köken kommer
att minska till 3 000 per år. Vid nybyggnation och ombyggnad av kök anpassas
utrymmena för färre leveranser per vecka
samt hantering av returpallar. Förutom
Kalmar kommer även Nybro och Torsås
kommuner att ingå från start. Under
avtalsperioden har Borgholm, Emmaboda,
Mörbylånga kommun samt Kalmarsunds
Gymnasieförbund möjlighet att via option
ansluta till centralen.
Serviceförvaltningen arbetar vidare
tillsammans med övriga förvaltingar för att
visa på fördelarna med att använda cykel
istället för bil och för att cyklingen ska vara
en naturlig del i all trafikplanering.
Kalmar fortsätter att profilera sig som en
evenemangsstad vilket i högsta grad
påverkar serviceförvaltningen som gör allt
för att både Kalmarbor och besökare ska
trivas i Kalmar.

Organisation
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Servicenämndens mål 2015
Ordning och reda i ekonomin

Fullmäktigemål– Begränsa nettokostnad
Begränsa nettokostnaderna till högst 99 procent av skatteintäkter och kommunalutjämning
över en rullande femårsperiod.

Nämndsmål‐ Hålla budget
Servicenämnden ska hålla budget för 2015.
Ansvar: Benny Wennberg

Fullmäktigemål– Ändamålsenligt och kostnadseffektivt
Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.
Ansvar: Benny Wennberg (Alla)

Uppdrag ‐ Kalmarsunds gymnasieförbund
Servicenämnden får i uppdrag att utreda och erbjuda Kalmarsunds gymnasieförbund
möjlighet att införliva förbundets verksamheter vad gäller kost och IT i vår kommunala
organisation. Målet är en effektivare organisation i sin helhet samt att tillvarata möjliga
kostnadseffektiviseringar.
Ansvar: Robert Carlsson och Björn Hedbäck
Ett grönare Kalmar

Fullmäktigemål/Nämndsmål– Ekologisk och närproducerat
Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till
70 procent år 2020. Under 2015 ska 52 procent uppnås.
Ansvar: Björn Hedbäck

Fullmäktigemål– Fossilbränslefri kommun år 2030
Nämndsmål‐ Hållbara transporter
Öka andelen fordon med el, biogas eller laddhybrid i kommunkoncernen.
Aktivitet: Mäta andelen miljöbränsle i hybridfordonen.
Aktivitet: Mäta andelen fordon med el, biogas eller laddhybrid i kommunkoncernen.
Aktivitet: Resfria möten (Robert Carlsson)
Ansvar: Björn Hedbäck

Nämndsmål‐ Uppföljning matsvinn
Uppföljning av matsvinn i skolmatsalar, max 10 gram per elev.
Ansvar: Björn Hedbäck

Nämndsmål‐ Dubbfria däck
Nå nivån 48 procent dubbfria däck till kommunens bilar under 2015.
Ansvar: Björn Hedbäck
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Nämndsmål‐ En energitjänsteprojektet
Energitjänsteprojektet fortgår till 2017. Energianvändning avseende uppvärmning, el, och
tappvarmvatten (kWh per kvadratmeter Atemp yta) ska minska med 20 procent från 2010 till
2017.
Ansvar: Gunilla Svensson

Nämndsmål‐ Energianvändning nybyggnation
Vid upphandling av nybyggnation säkerställa att energianvändningen är 20 procent lägre än
kraven enligt Boverkets byggregler.
Ansvar: Gunilla Svensson

Uppdrag – Solenergi
Servicenämnden får i uppdrag att öka kommunens användning av solenergi.
Ansvar: Gunilla Svensson

Uppdrag – Vattenråd och Kalmarsundskommission
Servicenämnden ska aktivt stödja det lokala ideella engagemanget från de nyetablerade
vattenråden och kustmiljögrupperna.
Ansvar: Christina Karlberg

Uppdrag – Musselodling
Servicenämnden ska verka för anläggandet av en större musselodling i Kalmarsund.
Ansvar: Christina Karlberg

Uppdrag ‐ Cykeltrafiken
Samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden får fortsätta projektet Kalmar cykelstad.
Uppdraget förlängs fram till och med 2018.
Ansvar: Projektledning (Målsätts och följs upp i Kalmar cykelstad).
Ett växande attraktivt Kalmar

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.







 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

Tillgången till parker, grönområden och natur.
Belysningen av gång‐ och cykelvägar.
Underhåll och skötsel av gång‐ och cykelvägar.
Snöröjning av gång‐ och cykelvägar.
Belysningen av gator och vägar.
Underhåll och skötsel av gator och vägar.

Ansvar: Tomas Lexinger

Nämndsmål‐ Serviceförvaltningens utförande av uppdrag
Mäta serviceförvaltningens utförande på uppdrag som tilldelats förvaltningen.
Tio uppdrag eller projekt (som avslutas under 2015) ska mätas under 2015 (Fem från
Produktion och fem från Fastighet.). 75 procent av dessa tio uppdrag ska nå värdet sju poäng
i denna mätning.
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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

Uppdrag – Bryggor
Servicenämnden ska utreda möjlighet att skapa bryggor i Vita Sand och Norrliden för att
förbättra upplevelsen vid bad och rekreation.
Ansvar: Tomas Lexinger

Uppdrag – Bullervall
Servicenämnden ska anlägga en bullervall i Djurängen. Detta för att dämpa bullret från
Ölandsleden.
Ansvar: Tomas Lexinger

Uppdrag – Grafittiväggar
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med servicenämnden ordna lagliga
graffittiväggar.
Ansvar: Tomas Lexinger

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.
Ansvar: Benny Wennberg
Hög kvalitet i välfärden

Nämndsmål ‐ Systematisk uppföljning av kvalificeringskriterier för
ramavtalsleverantörer.
100 procent uppföljning av ramavtalsleverantörer inom 24 månader efter avtalsstart.
Ansvar: Maria Kleveborn

Uppdrag – Boende för vård‐ och omsorg i södra området
Omsorgsnämnden får i uppdrag att under 2015 och 2016 planera och upphandla ett boende
för vård- och omsorg i södra området av Kalmar tätort.
Ansvar: Maria Kleveborn (upphandlingsdelen) och Gunilla Svensson (byggnation boende)
Verksamhet och medarbetare

Fullmäktigemål– Rätt till heltid
Vid utgången av 2016 ska rätten till heltid vara genomförd på nämnder och bolag. Arbetet
ska ske inom befintliga budgetramar.
Ansvar: Björn Hedbäck

Fullmäktigemål– Praktikplatser utrikesfödda
Kalmar kommun ska till utrikes födda årligen erbjuda 150 praktikplatser.
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Nämndsmål– Praktikplatser
Serviceförvaltningen ska erbjuda tio praktikplatser för utrikes födda 2015.
Ansvar: Monika Nordh Cangemark (Alla)

Fullmäktigemål– Jämställdhetssäkring
Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad.

Nämndsmål– Genusutvärdering av beslut
Utvärdera beslut i servicenämnden och förvaltningens ledningsgrupp ur ett genusperspektiv.
Aktivitet: Utveckla en jämställdhetsmatris för utvärdering av beslut ur ett genusperspektiv för
både ledningsgruppens och nämndens beslut. Jämställdhetsmatrisen utgår från de nationella
jämställhetsmålen och varje enskilt beslut bedöms utifrån varje nationellt mål.
Aktivitet: Analysera beslut utifrån framtagen matris.
Ansvar: Monika Nordh Cangemark och Martina Adiels Balk

Nämndsmål– Kartläggning av lika rättigheter och möjligheter
Kartläggning av lika rättigheter och möjligheter ska göras i 100 procent av våra enheter.
Ansvar: Monika Nordh Cangemark och Martina Adiels Balk

Fullmäktigemål– Sjukfrånvaro
Kommunens sjukfrånvaro ska minska i både bolag och förvaltningar.

Nämndsmål‐ Sjukfrånvaro
Förvaltningens sjukfrånvaro 2015 ska vara lägre än för 2014.
Ansvar: Monika Nordh Cangemark (Alla)

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 90 procent för lokalvård.
Ansvar: Björn Hedbäck

Nämndsmål‐ Kundnöjdhet IT
Under 2014 togs en enkät för kundnöjdhet fram. Denna ska nu skickas ut till
verksamheterna.
Ansvar: Robert Carlsson

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.
Ansvar: Christina Karlberg

Uppdrag – Service‐ och bemötandefrågor
Alla nämnder får i uppdrag att genomföra aktiviteter för att ytterligare förbättra service- och
bemötandefrågor.
Ansvar: Martina Adiels Balk
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Budget
Förändringar av totalsumman för driftsbudgeten
Sammanställningen nedan utgår ifrån serviceförvaltningens internbudget för 2014.

(belopp tkr)

Internbudget 2014 (beslut nämnd april 2014)
Löneöversyn

ramverksamheter

Överföring av kontaktcenter till kommunledningskontoret

217 778
2 051
-126

Del av årsbelopp från BoU avseende kostverksamhet förskola Sporren

Kost skola

130

Kompensation lokalkostnader

Kost skola

795

Kompensation lokalkostnader

Kost omsorg

195

Kapitalkostnader

Produktion

3 019

Förändring barn-/elevantal (avräkning dec 2014)

Kost skola

325

Internbudget 2014 (dec 2014)

224 167

Stabil ekonomi

-2 198

Friskvård

Ledn

Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet

Produktion

399

Beläggningsåtgärder

Produktion

-3 750

Enskilda vägar

Produktion

-1 000

Förändring barn-/elevantal (utifrån ingångsvärde 2014)

Kost skola

1 232

Samlastningscentral

Support

Delsumma

-340

-300
-5 957

Löneöversyn

ramverksamheter

Kompensation kapitalkostnader

Produktion

3 557

Kompensation nya ytor

Produktion

854

Överföring från KoF avseende skötsel anläggningar

Produktion

700

Del av förändring barn-/elevantal justerat dec 2014

Kost skola

-325

Kompensation lokalkostnader

Kost skola

289

Kompensation lokalkostnader

Kost omsorg

Överföring från BoU avseende kostverksamhet förskola Sporren

Kost skola

Del av överföring från BoU justerat aug 2014

684

1 091
314
-130

Porto (central hantering KLK)

Adm

-122

Del av ram bilpool (KLK/SBK)

Bilpool

-418

Internbudget 2015 (beslut februari 2015)

224 704

Vid nämndens beslut i april 2014 av reviderad internbudget avseende budgetåret 2014 var
förvaltningens budgetram 217 778 tkr. Budgetramen har sedan dess förändrats enligt ovanstående
sammanställning. Den totala ramen för budgetåret 2015 slutar nu på 224 704 tkr.
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Fö
öljande justeeringar har skett
s
under 22014 efter näämndens be
eslut i april 22014:
Buudgeten för lö
önekostnaderr har utökats med 2 051 tkkr till följd av
v löneöversynnen (april-deccember)
föör de verksam
mheter inom förvaltningen
f
n som har ram
mbudget. 1 juli 2014 flyttaddes kontaktceenter och
deeras ram överr till kommun
nledningskonntoret. I augussti överfördes medel för pperioden augu
ustideecember avseeende kostverrksamheten fö
för förskolan Sporren från
n barn- och unngdomsförvaaltningen
tilll kost skola. Kost
K skola occh omsorg haar fått kompeensation för ökade
ö
lokalkoostnader avseeende de
om
m- och nybygggnationer avv kök som färrdigställts. Pro
oduktion harr fått en utökaad ram för
kaapitalkostnadeer som härrör sig från besslutad investeeringsbudget. Kost skola hhar fått komp
pensation
föör förändring av antal barn
n och elever vvid avräkningg som görs i december.
d
Beeloppet ingår i det
tootala budgetbeeloppet som avser kompeensation vid förändring
f
av
v antal barn ooch elever förr
näästkommandee år.
nför 2015 harr följande justeringar skkett:
In
Nämnderna haar fått en geneerell ramjusteering på en procent för 20
015. Detta innnebär för
seerviceförvaltn
ningen en besparing på 2 1198 tkr. Fördeelningen av besparingen
b
m
mellan serviceeföörvaltningens olika verksam
mheter framggår av nedansstående tabelll. Varje verkssamhet har gjort en
geenomlysning av möjlig bessparing och innom vilka om
mråden dessa kan ske. Inoom bygg och
addministration har kostnadssminskning skkett i samban
nd med perso
onalförändrinngar vid pensiionsavvgångar. Prodduktion har seett över en m
mängd olika poster, men frramförallt öveertidskostnad
der.
Faastighetsförvaaltningen berräknar sänka kkostnaderna genom effektivisering ochh systematisering av
drriften. Upphaandling och IT
T kommer blland annat attt spara in på kurser och kkonferenser. Transport
T
occh kost möterr ökad volym
m och produkktion med beffintliga resursser. Lokalvårdden får genom
m
m
maskininvesterring och samo
ordning effekktiviseringar minskade
m
kosstnader. Förrrådet har föräändrat sin
veerksamhet vilket genererarr lägre kostnaader och ökad
de volymer.
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Serviceförvaltningen har under flera år haft en ”måbra-kampanj” för medarbetarna. Inför 2015 har
kommunen beslutat att friskvård ska vara lika för alla anställda i kommunen och med anledning av
detta har serviceförvaltningens medel (340 tkr) avseende detta överförts till
kommunledningskontoret. Produktion har fått kompensation för kostnadsökning vid köp av
verksamhet med 399 tkr och för nya tillkommande ytor med 854 tkr.
Under några år har produktion haft extra tilldelade medel för underhålls- och reinvesteringsbehov.
Dessa har dragits tillbaka för 2015. Detta innebär att medel avseende beläggning för gatu- och
vägnät har minskats med 3 450 tkr, för gång- och cykelväg med 300 tkr och bidrag till enskilda
vägar har minskats med 1 000 tkr.
Kost skola har fått kompensation för förändring av antal barn och elever med 1 232 tkr. Beloppet
är beräknat på ingångsvärdet för 2014 och reglerades delvis vid avräkning i december 2014 med 325
tkr. Projektet Samlastningscentral har tilldelats 900 tkr fördelat med 600 tkr år 2013 och 300 tkr år
2014. Med anledning av detta minskas ramen med 300 tkr år 2015. Budgeten för lönekostnader har
utökats med 684 tkr till följd av löneöversynen (jan-mars) för de verksamheter inom förvaltningen
som har rambudget. Produktion har fått en utökad ram för kapitalkostnader med 3 557 tkr som
härrör sig från beslutad investeringsbudget. Produktion har också fått rambudget överfört från
kultur- och fritidsförvaltningen med 700 tkr avseende skötsel av Rockneby sporthall, Rinkabyvallen,
Falkenbergs sporthall, Ljungbyholms sporthall och Ljungbyholms konstgräs. Kost skola och
omsorg har fått kompensation med 289 tkr respektive 1 091 tkr för ökade lokalkostnader avseende
de om- och nybyggnationer av kök som färdigställts. Kost skola har också fått resterande
årsbudgetmedel (184 tkr) avseende kostverksamheten för förskolan Sporren från barn- och
ungdomsförvaltningen till kost skola, för perioden januari-juli.
Alla förvaltningar har hittills interndebiterats för portokostnader från kommunledningskontoret.
Inför 2015 har man beslutat att ingen interndebitering ska ske avseende portokostnader utan detta
ska hanteras centralt varför medel motsvarande årskostnaden på 122 tkr överförs till
kommunledningskontoret.
Kommunledningskontoret, samhällsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen har en gemensam
bilpool. Budget för denna bilpool bildades med medel från de tre förvaltningarna och det
överfördes budgetram från kommunledningskontoret och samhällsbyggnadskontoret till
serviceförvaltningen, som fick till uppgift att sköta bilpoolen. Bilpoolen har kostat mer än avsatta
medel de senaste åren varför serviceförvaltningen internfakturerat de två övriga förvaltningar sina
delar av underskottet. Inför 2015 flyttas överförda medel tillbaka till kommunledningskontoret och
samhällsbyggnadskontoret. Serviceförvaltningen kommer istället att fakturera respektive
förvaltnings del i bilpoolen, enligt tidigare uppgjord fördelning.
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.
Utvalda tre indikatorer som mäter kostnadseffektivitet och tre som mäter kvalitet (ändamålsenlig) är
följande för serviceförvaltningen:
 Kostnad för skolmåltider i kommunal grundskola, kronor/elev
 Kostnad för lokaler i kommunal grundskola, kronor/elev
 Nettokostnad gator och vägar samt parkering, kronor/invånare
 Nöjd Medborgar-Index – Gator och vägar (Värde)
 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – maten, andel i procent (Värde)
 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – måltidsmiljö, andel i procent (Värde)
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Sammandrag av driftsbudget 2014
(tkr)
Verksamhet
Förvaltningsledning, Administration
Fastighet
Hyror och arrenden
Drift
Avhjälpande underhåll
Planerat underhåll
Kapitaltjänstkostnader
Vindkraft
Enhet Bygg
Enhet Fastighetsservice
Summa Fastighet
Support
Enhet Logistik
Enhet Transport
Enhet Lokalvård
Enhet Kost Skola
Enhet Kost Omsorg
Summa Support
Upphandling

Resultat 2014
Budget 2015
Netto Avvikelse Kostnader Intäkter
‐9 973

332

10 964

‐9 015

237 242
‐71 194
‐16 847
‐37 380
‐100 972

7 661
6 527
1 403
‐11 826
2 562

240 909
100

240 909
‐77 583
‐17 745
‐34 018
‐106 357

‐77 683
‐17 745
‐34 018
‐106 357

1 023

1 023

‐3 512

3 512

0

‐58
‐76
11 738

‐58
‐76
7 216

‐9 757
‐17 208
‐266 280

9 878
17 208
271 607

121
0
5 327

‐4 953
1 042
406
‐72 519
‐16 890
‐92 914

‐347
1 042
406
219
37
1 357

‐12 159
‐52 255
‐46 765
‐80 551
‐51 403
‐243 133

7 941
52 646
47 000
6 453
33 294
147 334

‐4 218
391
235
‐74 098
‐18 109
‐95 799

‐2 722

‐128

‐4 667

2 051

‐2 616

194

194

‐4 700

4 700

0

‐3 278
‐61 039
‐35 179
‐20 520
‐12 294
10 355
‐121 955

‐2 179
0
‐1 123
‐888
2 882
872
‐436

‐48 672
‐64 618
‐39 697
‐24 484
‐17 840
‐7 852
‐203 163

45 374
9 500
4 920
3 264
17 475
80 533

‐3 298
‐64 618
‐30 197
‐19 564
‐14 576
9 623
‐122 630

660

660

‐41 791

41 820

29

‐214 972

9 195

‐783 713

559 009

‐224 704

Försäkringsfond
Produktion
Produktionsresurs
Kapitaltjänstkostnader
Enhet Gata
Enhet Park
Enhet Fritid
Enhet TME
Summa Produktion
IT
SUMMA
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‐19 979

Netto

Förvaltningsledning, Nämnd och Administration
Huvudverksamhet
Under förvaltningsledning samlas kostnader och aktiviteter som avser hela förvaltningen.
Administrationen ansvarar för förvaltningens övergripande frågor inom områdena ekonomi,
personal, kommunikation samt samordning av IT och telefoni. Här finns administrationen kring
nämnden och diariet samt kvalitets- och miljöledning. Förvaltningens projektledare för kustmiljö
och Kalmar cykelstad finns också här.
Förvaltningen administrerar den bilpool som finns i stadshuskvarteret för
kommunledningskontoret, samhällsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen. Bilpoolen har elva
bilar, som leasas av transportenheten.
Verksamhetsplanering för 2015
Utifrån bland annat förbättringsförslagen i enkäten som skickades ut till samtliga chefer i
förvaltningen 2014 fortsätter enheten arbetet med att underlätta administrationen ute i
verksamheterna.
Administrationen fortsätter också med utbildningar i självservice och Hypergene. Enheten planerar
för chefens dag för alla chefer i förvaltningen och arbetar vidare med förvaltningsövergripande
insatser på temat bemötande. Administrationen och ledningen ska liksom övriga verksamheter
arbeta med resultaten i medarbetarenkäten från 2014 samt riskbedömning avseende arbetsmiljön.
Förhoppningsvis kommer ansökningarna för de olika
kustmiljöprojekt, som gjordes innan årsskiftet, att beviljas. En
har beviljats och det är att undersöka om det går att använda
musslor till foderproduktion. De övriga handlar om utveckling
av vattenrådskartan, båttvätt samt investeringsmedel till en
musselodling. Pågående projekt utreder möjlighet till
restaurering av Snärjebäckens mynningsområde. En av
projektledarna ska också ta fram en skötselplan för Kalmar
dämme och fortsätta samordna vattenråden med stöd av
externa bidrag från vattenmyndigheten.

Verksamhet fastighet
Huvudverksamhet
Fastighet består från och med den 1 december 2014 av tre enheter. Förutom bygg och
fastighetsservice ingår nu även de båda förvaltarna i verksamheten. Syftet med denna förändring är
att stärka och hålla ihop alla frågor, från ax till limpa, som berör de kommunala fastigheterna.
Det gemensamma målet är att med givna medel förse kommunens verksamheter med anpassade
lokaler som upprätthåller en god funktion och ett gott klimat. Detta ska göras 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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näärvarande upp
pgår fastighettsbeståndet tiill cirka 336 000
0 kvm lokaalyta. Dessutoom finns ansvvaret för
koommunens viindkraftverk här.
ggnation samtt planerat und
derhåll av kom
mmunens fasstigheter.
Ennhet Bygg ansvarar för ny- och ombygg
Byygg fungerar som beställarrombud och leder hela byyggprojekt fråån projekterinng fram till
sluutbesiktning. Detta innebäär upphandlinng av projekttörer och entrreprenörer i eenlighet med
d LOU,
leddning och sam
mordning av byggprocesssen.
d avtal, budget- och prognnosarbete, tidp
planer,
Ennheten ansvaarar för projekktens genom förande med
upppföljning occh kundkontaakter. Bygg fuungerar ocksåå som internk
konsulter ochh rådgivare i olika
o
uttredningsuppddrag kopplat till byggprojeekt.
Ennhet Fastigheetsservice ansvarar för deen löpande drriften, skötselln och det akuuta underhålllet. I
åtaagandet ingårr att åtgärda och
o förebyggga fel, hanteraa beställningaar som inkom
mmer internt och
o från
vååra hyresgästeer. Inom fastiighetsservice finns flera yrrkeskompeten
nser, såsom ssnickare, murrare och
röörmokare, som
m snabbt kan
n vara på platts och åtgärdaa skadegörelse samt uppdrrag från
veerksamhetern
na, till exempeel mindre om
mbyggnader tiill olika vaktm
mästaruppdrag
ag. Fastighetssskötarna
skköter yttre underhåll av maarkanläggninggarna såsom grönytor och
h lekplatsutruustningar.
Driftteknikernaas ansvar är att
a övervaka ooch åtgärda tekniska
t
instaallationers funnktion, till exempel
väärme-, vatten--, luft- och ellförsörjning. F
Fastighetsserrvice hanterarr samtliga larm
mfunktioner anslutna
tilll fastighetern
na; brandlarm
m, styrdatorlarrm (värmeförrsörjning), passagesystem och till viss del
d
skkolornas inbro
ottslarm. Van
nligt är också att fasighetsservice agerarr anläggningssskötare för
brrandlarm när verksamheteerna själva intte har resurseer eller behöv
ver stöd.
erksamhettsplanering för 2015
Ve
Ett
E ständigt fö
örbättringsarbbete pågår fö
ör att
leeverera sundaa och effektivva miljöer och
h lokaler
tiill våra verksaamheter.
Ett
E växande engagemang in
internt för
energibesparin
e
ng har innebuurit egna initiiativ för
en
e fossilbränslefri verksam
mhet. För att minska
m
elbehovet
e
plan
neras för insttallation av so
olceller
på
p taken på lämpliga fastiggheter. Underr hösten
har
h ett ramavttal handlats uupp som gör det
d
möjligt
m
att avrropa anläggniingar efter beehov.
nen har sitt fo
okus på det yyttre klimatskaalet, men äveen akuta åtgärrder måste avvhjälpas.
Unnderhållsplan
G
Genom att görra ”efter-vinteern-besiktninngar” på de utvändiga miljöerna fångass skador upp som
nöröjningen orsakat.
o
kliimatet och sn
Arrbetet med attt implementera ett förebyyggande undeerhållsarbete fortsätter. M
Med uppdateraade
syystem och tyddliga vaktmästaravtal skapaas en bättre överblick
ö
och
h uppföljningg av
inspektionspun
nkter och und
derhållsområdden. På dettaa sätt är verkssamheten stegget före måleet att
m
minska de akutta insatserna och möjliggööra ett större ekonomiskt utrymme
u
förr det planerad
de
unnderhållet.
derhåll: Den
n genomfördaa revisionen av
a fastighetsu
underhållet peekar på att deet saknas
Faastighetsund
staabila ekonom
miska förutsätttningar för e n underhållsp
plan. Detta överensstämm
mer med
veerksamhetenss uppfattning, som ser olikka alternativ för
f att komm
ma vidare i fråågan:
1. Kompensatiion för kostnadsökningar genom hyresshöjningar.
2. Möjlighet attt fondera eveentuella översskott inom faastighetsförvaaltningen till eett underhållsskonto.
3. Utveckling av
a det förebygggande underrhållsarbetet som bör min
nska de akutaa insatserna och
däärmed skapass en viss stabiilitet.
Huvuddelen avv underhållsp
planen komm
mer även i forttsättningen attt bestå av utv
tvändigt undeerhåll.
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En stor del av budgeten utgörs av underhållsåtgärderna i Energitjänsteprojektet, som löper vidare
enligt budgetmål och tidplan. Nästa steg mot energieffektiva byggnader är installation av solceller,
som en del av elförsörjningen. Detta är även ett uttalat uppdrag i årets budget. Solenergi kommer
att utvärderas och installeras i kommande byggprojekt där det är ekonomiskt gynnsamt. Extra
medel finns inte anslagna för detta ändamål.
Samarbetet med verksamhet produktion utvecklas vidare i den nya ”lekhallen” på ”Pumpen”.
Resurser för kompetensutveckling av personalen är viktigt att värna om. Myndighetskrav och andra
lagkrav uppdateras och skärps med jämna mellanrum, för att anpassas till upphandlingar och
arbetsmetoder.
I budgeten för fastighetsförvaltningen har lokal- och arrendeintäkterna räknats upp med 0 procent
enligt KPI. Fastighetsservice timpris, som varit oförändrad sedan 2011, höjs med 2,5 procent till
410 kr. Timpriset för bygg är oförändrat jämfört med föregående år. Kalmarhem är prisledande för
regleringen av bostadshyrorna och hyreshöjningen blev 1,3 procent efter förhandling med
hyresgästföreningen. Bostadsrättsföreningarnas styrelser reglerar avgifterna som fastighetsförvaltningen följer.
Axplock av pågående och kommande projekt 2015:
 Nybyggnad av sex förskoleavdelningar plus ”nattis” vid Lindöskolan.
 Nybyggnad av brandstation i Oxhagen.
 Nybyggnad av sporthall i Ljungbyholm.
 Nybyggnad av skollokaler, 7+3 klassrum, på Lindsdalsskolan.
 Lindsdalsskolan, projektering av etapp 2, 12 klassrum.
 Falkenbergsskolan, om- och tillbyggnad för särskola och ersättning av skollokaler.
 Hagbyskolan, tillbyggnad av sex avdelningar, tillagningskök och matsal.
 Halltorpskolan, om- och tillbyggnad av administrativa lokaler och ersättning av paviljong.
 Ingelstorp, nybyggnad av hall.

Verksamhet IT
Huvudverksamhet
Verksamhet IT består av tre enheter som tillsammans ansvarar för hela Kalmar kommuns IT-miljö
och arbetar med att leverera en stabil och säker IT-funktion till kommunens anställda och
skolelever.
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
servicedisken samt ta fram nya lösningar enligt önskemål från användare. Plattformen utvecklas
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
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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 750 accesspunkter vilka dagligen
förser tusentals elever och personal med nätverksanslutningar.
Verksamhetsplanering för 2015
Ett av områdena som IT-Optimas undersökning visade var att IT-supporten behövde ses över.
Flera kommentarer om att det är krångligt att veta var man ska ringa vid problem inkom och vid en
närmare genomlysning framkom ett stort spindelnät av supportorganisationer, supportvägar och
kontaktpersoner. Ett mandatförtydligande där en väg in för all IT-support skulle lägga grunden för
en enklare och bättre användarsupport.
För att ytterligare förtydliga IT-verksamhetens roll
kommer grundavtal tas fram och i förlängningen
ska enskilda serviceavtal skrivas för de olika
tjänsterna verksamheten levererar. Tanken är att de
ska ligga till grund för införandet av en
systemförvaltarmodell.
Uppdraget från några av länets kommuner att se
över möjligheterna för en interkommunal
samverkan inom IT-området kommer eventuellt att
beslutas under februari. För att effektivisera
leveranserna mellan den administrativa miljön och
utbildningsmiljön kommer ett SDI-projekt att
påbörjas (Server Domain Isolation).
Dator som tjänst fortsätter att utvecklas och näst på
tur är nätverket där planerna är att verksamhet IT
tar över ägandeskapet för hela nätverket och
därmed även hela ansvaret för funktionen.

Inför 2015 skickades ett underlag ut till samtliga verksamheter där IT önskade att få in planerade
aktiviter för året och förhoppningen med detta är att IT ska kunna se vad som förväntas under året
och därmed planera aktiviteter och projekt för att bättre möta verksamhetens behov.
För att mäta kundnöjdheten kommer en enkät att skickas ut löpande till ett antal, slumpmässigt
utvalda medarbetare en gång i månaden.
Kundservice
Under första kvartalet kommer beslut tas för att välja vilken självbetjäningsportal som ska lägga
grunden för IT-verksamhetens leveranser. I och med det införandet kommer många leveranser att
automatiseras vilket ska snabba upp leveranserna till kund.
Arbetet med att dokumentera processerna i de olika flödena för problem och incident fortsätter.
Även processen för change kommer att dras igång för att säkerställa leveranserna i det flödet.
Farmen för virtuella servrar utökas i samband med att driften av ett flertal system flyttas hem från
att ha stått hos leverantör. Bakgrunden till flytten är delvis att IT-Optimas undersökning visade på
många klagomål gällande svarstider och dessa kunde kopplas till systemens placering.
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Klienthantering
De ökade kraven på mobilitet möts upp genom att ta fram ett koncept som bygger på Windows 8
och Office 365 som möjliggör arbete i stort sett var som helst. I samband med detta kommer en
lösning för resfria möten tas fram som beställningsbar tjänst. Under året kommer IT att börja titta
på Windows 10 för att snabbt kunna möta kommande behov.
För att ytterligare säkra upp leveransen av bärbara funktionsarbetsplatser kommer Bitlocker, en
funktion som krypterar informationen på den lokala datorn, att införas. Leveransen av virtuella
mjukvaror kommer att hanteras med RemoteApp. Gruppens fortsatta arbete med SCCM 2012
kommer att underlätta för kundservices leveranser till kund.
Infrastruktur
I juli 2015 kommer Microsoft att upphöra med standardsupporten för operativsystemet Windows
Server 2003. Eftersom Kalmar kommun fortfarande har ett 50-tal system som ligger på det
operativsystemet, kommer ett stort systemmigreringsprojekt att bedrivas under första halvåret. I det
arbetet görs bedömningar om systemen behöver vara kvar, om modern ersättare finns eller om det
går att installera om på nyare operativsystem. Behöver supporten förlängas innebär detta en
kostnad på 300 000 dollar för första året och 450 000 dollar för året därpå. Detta arbete behöver
hanteras mer strategiskt och är ett skäl till varför en systemförvaltningsmodell är nödvändig.
Kommunens e-postplattform kommer under året att flyttas till nyare version då hårdvaran i den
befintliga är föråldrad.
Under året ska åtgärderna efter riskanalysen av säkerheten på kommunens AD (Active Directory
innehåller information om olika resurser i en domän, till exempel, datorer, skrivare och användare),
genomföras.
Under kommande år kommer en förstudie genomföras gällande hantering av nätverket.
Switchparken är sedan 2003, vilket ger ett oerhört gott betyg på stabilitet men inför framtiden
behöver en ny standard sättas.
Tre upphandlingar planeras och de områden som ska upphandlas är skrivare, hårdvara för server
samt nätverk.

Verksamhet produktion
Huvudverksamhet
Verksamhet produktion består av fyra enheter och stödfunktioner. Här arbetar cirka 80
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 vilket 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 och kommunens
vinterberedskap.
I kommunen finns cirka hundra vägföreningar med en väglängd på 398 km som får kommunalt och
statligt bidrag. Med enbart kommunalt bidrag finns cirka 140 föreningar med en väglängd på 199
km. Dessutom sköter kommunen sju vägar med statsbidrag där längden är 19 km.
Enhet Park ansvarar bland annat för grönytor, lekplatser, parker, tätortsnära skogar, växthus,
djurhagar, naturreservat, fornlämningar, odlingslotter, stadsträd, utsmyckning, fontäner, julbelysning
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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.
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 2015
Nytt för 2015 är att kommunen tagit över ägandet av all
gatubelysning från Kalmar Energi. Ettåriga separata avtal är
tecknade avseende dokumentation, drift och underhåll.
Kalmar kommun bekostar belysningen, så det är ingen
skillnad mot tidigare år. Belysningen har en budget som inte
räcker till för det ökade underhåll på grund av att stora delar
av hela kommunens belysningsanläggningar har passerat
den tekniska livslängden runt 40 år. Dyra kabelfel är vanligt
förekommande. Därför har ett större reinvesteringsarbete
påbörjats där också LED börjar ersätta kvicksilver. En
fortsatt satsning kommer ske även i tätorter. Alla
satsningarna måste leda till att på sikt sänka
driftskostnaderna med cirka 1,5 miljon kronor.
Under några år har rambudgeten ökats för
beläggningsunderhåll för att ligga på en relevant nivå med
möjlighet att ta ifatt underhållsunderskottet på kommunens
huvudgator. 2015 har denna ökning tagits bort. För 2015
finns extra reinvesteringsmedel för större satsningar på
äldre gång- och cykelvägar.
Verksamhet produktion har fortsatt flera utmaningar i att klara önskvärda driftåtgärder i förhållande
till rambudgeten. En snöfattig vinter räddar en snöbudget, som ligger något under vad snittet varit
de senaste åren, men det omvända innebär ett omöjligt tapp på flera miljoner. Kostnader för
gaturenhållning och ogräsbekämpning samt städning ökar varje år. Budgeten är underfinansierad
med cirka 1-2 miljoner kronor. Verksamheten är samtidigt starkt beroende av väderförhållanden.
En förutsättning årligen är samtidigt att egen personal, fem-sex årsarbetare, måste lägga timmar på
exploatering, investeringen eller uppdrag åt andra avdelningar för att budgetramen ska räcka till.
Inom enheterna park och fritid behövs cirka 30 personer från arbetsmarknadsenheten för att
upprätthålla nuvarande drift.
Infrastrukturinvesteringarna kommer fortsatt att vara omfattande. Det kan under 2015 förväntas bli
ett större antal åtgärder för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder i gatumiljöer samt felande länkar.
Fortsatt byggnation av gångfartsgata på Fiskaregatan börjar tidigt till våren. Miljöerna kring gamla
vattentornet och Teatervallen ska rustas upp innan sommarsäsongen och det ska till våren även
påbörjas byggnation av en lekplats i detta område. 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. Sportanläggningen
vid Lillviken kommer att stå färdig till sommaren och där kommer det att spelas SM i strandfotboll
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samt beachvolleyboll-turneringar. Vid badet i Vita Sand kommer bland annat toaletterna att rustas
upp. Om förutsättningarna finns ska också en lång brygga byggas. Smedbyvägen ska få en gångoch cykelväg. Smedby och Lindsdal får upprustade lekplatser samtidigt som några läggs ned.
Arbetet i tätorter kommer att fortsätta utifrån vad som framkom i utvecklingsdialogerna.
Fiberutbyggnaden kommer troligen att vara omfattande under 2015, vilket drar med sig merarbeten
i gamla trottoarbeläggningar. Djurängen planeras få en ljudbarriär mot E22.
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 ansvarsgränsnittet kan förändras. En upprustning kommer också att ske på
dagvattenbrunnar.
Omfattningen för arbetsledningen att hantera sommarens alla evenemang kommer fortsatt innebära
att produktionen avseende infrastruktur måste minskas runt semestertider, inte minst för att den
även påverkar möjligheten till laglig rätt till semester och återhämtning.
Under 2015 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 med lokalvård, kost,
förbrukningsmaterial, tyngre transporttjänster med lastbil, leasingfordon, verkstads- och
servicearbeten på egna fordon och andra utrustningar.
Supportverksamheten ska implementera samt driftsätta både en E-portal och en
samlastningscentral. Nytt för 2015 är Logistik där samlastning, E-portal samt förråd ingår.
Centralförrådet på Torsåsgatan är kommunens leverantör av förbrukningsmaterial. I lager finns
cirka 3 000 artiklar, men ett stort antal artiklar förmedlas direkt från våra avtalsleverantörer. Cirka 2
000 beställningar kommer in varje månad via webb-shop, telefon och fax. Förrådet ökar i
omsättning då ett stort fokus finns på att hjälpa kunderna att göra sina inköp på upphandlade avtal.
Enheten arbetar även med att förnya och förstärka utbudet av artiklar. Arbetet fortsätter även med
att förstärka webb-shopen och öka antalet användare. Tillgängligheten har ökat tack vare utökade
öppettider och kundanpassning av lagret.
Kost skola är indelat i sex geografiska områden; Norra kommundelen, Norra centralorten,
Mellersta centralorten, Södra centralorten, Mellersta kommundelen och Södermöre. Varje område
leds av en enhetschef och enheten har cirka 120 medarbetare som arbetar med att servera drygt 8
000 lunchportioner varje dag. Dessutom serveras frukost och mellanmål till förskolebarn och
fritidselever.
Kost omsorg är indelad i två geografiska områden; Omsorg norra och Omsorg södra. Varje
område leds av en enhetschef. Enheten har cirka 60 medarbetare fördelade på tio kök, som i
huvudsak lagar mat till äldre och personer med funktionshinder. Några av köken lagar även mat till
skolan och förskolan på orten.
Enhetscheferna inom kosten ansvarar för ekonomi, verksamhet och personal, men arbetar även en
del av dagen i produktionen. Att alla kök inom Kalmar kommun är samlade under samma ledning
innebär en gemensam styrning som underlättar efterlevnaden av gemensamma riktlinjer och avtal.
Utökat samarbete mellan köken och fler heltidstjänster har inneburit en effektivare organisation och
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ett bättre nyttjande av den egna personalens kompetens. Alla kök har via Timecare pool tillgång till
en gemensam vikarielista, vilket underlättar tillsättningen av korttidsvikarier.
Köken arbetar efter kostdataprogrammet Mashie, som används för näringsberäkning och som ett
arbetsredskap i köket. Detta innebär ökad ekonomisk medvetenhet samt ökad livsmedelssäkerhet. I
praktiken innebär det att rätt mängd tillagas på ett säkert sätt och att rätt mat levereras till rätt
matgäst. Programmet skapar också förutsättningar att uppfylla lagkrav och rekommendationer om
spårbarhet och näringsinnehåll.
Ett av Lokalvårdens mål är att erbjuda kunderna ett bredare serviceutbud. Utöver regelmässig
lokalvård och periodiskt underhåll av lokalerna, kan enheten även erbjuda tjänster som gardintvätt,
övrig textiltvätt, skötsel av kaffeautomater och diskmaskiner, tvätt av arbetskläder samt höjdstäd
med skylift. Det senaste tillskott av servicetjänster är ett konferenspaket i samarbete med kosten,
som erbjuder olika matalternativ i anslutning till möten.
Kalmar växer som stad och som en del av Kalmar kommun känner vi av detta i allra högsta grad
när förvaltningar flyttar för att de har vuxit ur sina lokaler. För att möta den ökade efterfrågan får
lokalvården mycket arbete med tillkommande objekt och omräkning av befintliga objekt.
Transport
Transport består av transportcentralen med åkeri- och leasingverksamhet samt verkstad. Kalmar
Vatten AB och produktionsverksamheten är de största kunderna till åkeridelen med hjullastare och
lastbilar. Leasingdelen omfattar numera cirka 500 objekt. Bilar under 3,5 ton står för cirka 85
procent. Övriga objekt är bl.a. traktorer, gräsklippare och diverse utrustningar. Verkstaden servar
samtliga objekt som ingår i både leasing- och åkeridelen samt en del av de kommunala bolagens
fordon.
Verksamhetsplanering för 2015
Lokalvård







Fortsätta att hålla en god investeringstakt avseende maskinparken.
Fortsatt uppdatering av kundregister samt kompletterande av kalkyler.
Heltidstjänster ska vara införda och måste kunna hanteras på ett bra och kostnadseffektivt sätt.
Se till att lokalvårdsenheten står sig väl mot jämförelsekommunerna.
Planera för övertagande av omsorgsförvaltningens lokalvård med tolv anställda.
Priserna för lokalvård höjs enligt avtal med tre procent eller enligt städindex med maj eller
november som basmånad.

Kost skola
2015 ska andelen ekologiskt eller närproducerad mat vara 52 procent och 2020 ska det vara 70
procent (2014 var målet 48 procent).







Genomgång av recept för ökad användbarhet.
Kvalitetsförbättringar och ökat elevinflytande.
Uppdatering av kostpolicy.
Fortsatt arbete med önskad sysselsättningsgrad.
Arbete för minskad klimatpåverkan.
Fortsatt byggnation, renovering och upprustning av kök.

Kost omsorg
 Övergång till kyld mat i matdistributionen.
 Återtagande av matdistribution som nu finns upphandlat av extern entreprenör.
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Uppstart Oxhagshemmet kök.
Taxi-upphandlingar för matdistribution och övriga mattransporter inom kost omsorg.
Fortsatt arbete med önskad sysselsättningsgrad.
Förfining av erbjudna konsistenser till matgäster.
Utöka valmöjligheter för våra kunder.
Utökande av vegetariska alternativ.
Genomgång av recept för ökad användbarhet.
Kvalitetsundersökningar.

Logistik
På förrådet fortsätter ombyggnaden, som beräknas vara klar till sommaren. Ett scanning-system
införs samt kortbetalning för personalköp. Sortimentet fortsätter att förnyas och förstärkas. Nya
leverantörsavtal avseende papper, kem och engångsartiklar med mera, medför ytterligare
förändringar. Under året ska E-portalen implementeras i förrådets verksamhet.
E-portalen går nu in ett nytt skede och under våren kommer fakturahanteringssystemet Inköp och
faktura ersättas med Proceedos e-portal. Utöver kommunens fakturor ska även de kommunala
bolagen, KSRR och gymnasieförbundets fakturor hanteras. Totalt handlar det om 120 000 fakturor
per år.
Beställningssidan fortsätter med mobiltelefoner, skol- och lekmaterial, datorer, böcker till
biblioteken. Elektroniska rekvisitioner kommer också införas, dessa konteras och attesteras före
användning. Fakturorna matchas sedan i systemet och går till betalning.
Samlastningscentralen avser att starta upp verksamheten i
april med livsmedelsleveranser till kostverksamheten.
Tidigare 15 000 stopp per år ute i köken kommer att
minska till 3 000 per år. Vid nybyggnation och ombyggnad
av kök anpassas utrymmena för färre leveranser per vecka
samt hantering av returpallar. Första kvartalet kommer att
användas till planering och ruttoptimering tillsammans med
verksamheterna. Innan ytterligare varugrupper tillförs
samlastningscentralen krävs sex månaders problemfri drift
med livsmedel.
Förutom Kalmar kommer även Nybro och Torsås kommuner att ingå från start. Under
avtalsperioden har Borgholm, Emmaboda, Mörbylånga kommun samt Kalmarsunds
Gymnasieförbund möjlighet att via option ansluta till centralen.
Transport
Förutsättningarna för 2015 ser bra ut. Transportenhetens leasingverksamhet växer för varje år vilket
gör att behovet av service, däckbyten och reparationer också ökar. En grundläggande
elbilsutbildning genomförs för verkstadspersonalen i takt med att antalet elbilar ökar.
Under 2015 kommer åkeriverksamheten att investera i en eller eventuellt två tunga lastbilar samt en
traktor, i övrigt följs investeringsplanen. Eventuellt kommer ytterligare en chaufför att anställas för
att öka användningen av transportcentralens fordon och höja servicegraden ytterligare.
Transportcentralen kommer att administrera bränslefakturor och tankkort åt leasingkunderna.
Detta för att underlätta redovisning av koldioxid
Kalmar Vatten är i en expansiv fas med flera arbeten inne i centrala Kalmar vilket genererar många
transporter. Verksamhet produktion är även under 2015 en stor beställare av våra transporttjänster.
Timpriserna för transport och verkstad är oförändrade jämfört med föregående år.
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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. Upphandlingsenheten 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
Verksamhetsplanering för 2015
Större planerade upphandlingar för det kommande året
är; telefoni som tjänst, sjukvårds- och förbandsmaterial,
bevakning och larm, biogasfordon, konferenstjänster,
tolktjänster, resebyråtjänster, advokattjänster,
tvättjänster samt många olika tjänster till byggenheten
och till våra samverkanskommuner.
För försäkringarna gäller avtalet som tecknades 2014
även för 2015.
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Investeringsbudget
Investeringsbudget för serviceförvaltningen enligt beslut i kommunfullmäktige är för 2015 totalt på
420,6 miljoner kronor, fördelat enligt nedanstående.

Investeringar 2015

Belopp (tkr)

Ramanslag fastigheter och infrastruktur

300 805

Räntabla investeringar

110 563

Övriga investeringar serviceförvaltningen
Summa investering

9 195
420 563

Investeringar per kategori inom serviceförvaltningens verksamhetområde för perioden 2015-2017

2015 ‐ 2017
miljoner kronor
157,9
269,2
190,8
121,6
21,1

Kategori
Förskolelokaler
Skollokaler
Fritidslokaler
Förvaltningslokaler
Fastighet övrigt
Gatuverksamhet
Gång‐ och cykelvägar
Parkering
Trafiksäkerhetsåtgärder
Friluftsverksamhet
Miljöåtgärder
Parkverksamhet
Infra övrigt
Prod övrigt

242,7
51,6
40,0
3,9
3,4
20,7
59,8
92,9
22,6

SF Övrigt

2,5

SUMMA exkl räntabla

1 300,7

Räntabla investeringar

191,0

SUMMA inkl räntabla

1 491,7
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Investeringar per objekt inom serviceförvaltningens verksamhetområde för perioden 2015-2017
Oförutsedda fastighetsinvesteringar
Krusenstiernska, nya toaletter

Förskolelokaler
Förskola Lindö (Gäddan 1)
Förskola Hagby
Förskola centrala Lindsdal
Rinkabyholm ny förskola (Parallellt med
FÖP) med tillagningskök

Gatuverksamhet
Svaneberg rondell
Linnéuniversitetet efter 2016 DP
Valnötsträdet
Tallhagsvägen - projektering
Pendelstation Trekanten
Lindöskolan
Koltrastvägen (Ögonstenen)
Investeringsåtgärder vid VA-sanering
Infrastruktur vid sporthall Ljungbyholm
V Vallgatan Teater t. strykjärnet
Tallhagsvägen Funkabovägen
Jägarevägen
Pendelstation Smedby
Provisorisk stängning korsning
Korsning E Dahlbergs väg - Galggatan
HKP-anpassning
Belysningsåtgärder landsbygd
Hastighetsplan fysiska åtgärder
Infrastruktur ny brandstation
Bullervall Djurängens bostadsområde
Ombyggnad cirkulationsplats Södra
vägen/Bragegatan

Djurängsområdet, ny förskola
Förskola 4-6 avd Norrliden
Skollokaler
Ny särskola vid Falkenbergsskolan
(Älgen 1)
Lindsdalsskolan etapp 2
Lindsdalsskolan sju klassrum, etapp 1
(Pulpeten 1)
Skolor Lindsdal tillagningskök
Lindöskolan, entré/skolgård (Gäddan 1)
Halltorpsskolan, om- och tillbyggnad av
skollokaler
Barkestorpsskolan, omb kök (Gärdet 3)
Hagby klassrum, grupprum etc
Djurängsskolans kök
Djurängsskolan om- och tillbyggnad
Kalmarsundsskolan, ombyggnad av
lokaler
Funkaboskolan, omb kök (Borgen 3)
Fritidslokaler
Kulturcentrum
Sporthall Ljungbyholm
Klubbhus Södra utmarken
Spelefanten, klättervägg etc (avser brand
och vent)

Fortsatt upprustning Kvarnholmen
KLT - Linjeomläggning
Timglashållplats Rinkabyholmsvägen
Slottsentrén Kungsgatan Slottsallén
Hastighetsplan omskyltning/info
Renovering broar
Förprojektering ombyggnad E22
Rinkabyholm

Utredning Äventyrsbadet
Iffehallen (Nötskrikan 3)

Kv Bilen - gestaltning
Broar Boholmarna
Magistratsgatan
Upprustning dagvattenbrunnar
Uppsnyggning Södra vägen
Trafikskydd
Trafikstudier
Utredning stationsområdet
Valfisken

Förvaltningslokaler
Ny brandstation
Serverhall IT nya Brandstationen
Brandstationen Rockneby, omklädning
jämst
Omb kontorslokaler fd sjöbefäl, kosten
(Storken 3)
Fastighet övrigt
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Lasarettsvägen, övertagande
Byte av reglerutrustning trafikljus
Svängbommar GC-väg
Förvaltningssystem vägar
Dagvattenåtgärder tätorter
Revsuddevägen, åtgärdsvalsstudie
(ÅTG)
Kalmarvägen
Storgatan-beläggningsåtg
Infrastruktur Rockneby förskola
Västra Sjögatan, Stömgatan - Stortorget
(likt Larmgatan och Fiskaregatan)

Svensknabben cykelväg
GC-väg Smedbyvägen
Övergångställe Ståthållaregatan
GC Djurängen - Hansa
GC Ångloksleden-Mörevägen, felande
länk nr 55
GC koppling Smedby - Rinkabyholm,
felande länk nr 64
Övergångställe Norrlidsvägen
Cykelparkering vid busshållplatser
Vägmarkeringar GC
GC Esplanaden
Korsningar med genomgående
cykelbana
Nybrovägen - Belysning gc
Södra Vimpeltorpet GC-väg Ljusstaden
Norrlidsvägen

Bergagården
Gesällen omb Fiskaregat
Tunnbindarevägen Ljungbyholm
Erik Dahlbergs väg
Belysning GC-väg fr Ståthållareg
Norra Långgatan
Södra Långgatan
Skeppsbrogatan
Trafikplats Ölandsleden
Korsning Södra Kanalgatan-Västra
Sjögatan

Norr om Träningsplanerna - ny GC-väg
Stensövägen - dubbelsidig GC-väg
Parkering
Parkeringsdäck Lustgården
Del av parkeringsgarage i samband m
Linnéuniv. fullföljande av planerna i
Ölandshamnen

Jägarevägen, delen Hjortvägen Tallhagsvägen
Esplanaden, Sveaplan - Norra vägen
(södra sidan)

Övriga parkeringsåtgärder

Röda Ugglan, Gc-väg
Ängöleden, Södra kanalgatanVaravsgatan
Djurängens bostadsomr gatuomb
Lasarettsvägen, Standardhöjning pga
exploatering

Trafiksäkerhetsåtgärder
Säkra skolvägar
Div trafiksäkerhetsåtgärder
Friluftsverksamhet
Vågbrytare Dockehamnen
Fortsatt upprustning motionsspår
Ökad service småbåtshamn
Isbanor inkl elanläggningar
Bad, bryggor/landfästen
Övriga behov friluft / fritid
Miljöplaner småbåtshamnar
Båtbryggor

Fjölebro vägar m m
Södra långgatan, Västra Vallgatan Larmgatan
Reinvestering allmänna gator
Bussvändplats Nils Holgerssons väg
Pollare Storgatan
Gång- och cykelvägar
GC Felande länkar
Reinvestering GC-vägar
Cykel - strategi/h-plan
GC och upprustning
Kalmarsundsparken

Miljöåtgärder
Fond miljösanering
Årliga medel för efterbehandling
förorenade områden
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Vattengenomströmning Malmfjärden
("bada i Malmfjärden")

Smedby centrum. Skapa tydlig och
attraktiv centrumplats i stadsdelen
Smedby.

Avveckling/sanering mudderupplag
Hagbynär

Nedgrävning belysningskablar
Åtgärder i samband med fiberutbyggnad
KLT åtgärder
Upprustning elanläggning offentlig miljö
Kompletterande belysning
Murverk och kajer runt Systraströmmen
Förstudier kajer och skoning
Belysningsprogram, inventering, konsult
Projekt stadsmotorväg
Sevärdhetsskyltning

Samordnad muddring
Parkverksamhet
Lekplatser och lekredskap
Bro Laboratorieholmen
Lekplatser Lindsdal
Lillviken lekpl, park, dagv
Utvecklingsdialoger
Berga strandpark
Entré och parkering Skälby
Utsmyckning cirkulationsplatser
Gångstråk Tjärhovsbågen
Parkeringsåtgärd Gamla stan/slottet
Berga vattentornspark, Bergak
Trädplanering
Upprustning av Stadsparken
Upprustning julbelysning
Belysning Skälby
Frimurarvallen - Teatervallen
Norrliden parken
Nytt tak växthus
FredriksskansbroarnaGestaltningsåtgärder på ön mellan
broarna

Prod övrigt
Samlingsanslag Produktion
Ny hjullastare (Produktion)
Motorbyte båt (Produktion)
Växthuset återv varm/gödning
Grundgående båt (Produktion)
Vasskördare
Serviceförvaltningen övrigt
Kost skola och omsorg
Inventarier
Kassaregister
Övriga räntabla investeringar
Energieffektiviseringsprojekt
Maskinhall Tingby 4:1, Ingelstorp
Kläckeberga 10:1, ny ladugård
Investeringar externa intressenter
Fordon
Dator som tjänst
Servrar och lagring
Städmaskiner

Trädplan
Infra övrigt
Kalmar City
Lekplats Kvarnholmen
Kvarnholmen
FÖP Norrliden
FÖP Södra staden (Rinkabyholm)
Gatubelysning
Offentliga toaletter
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Viktiga händelser och ändrade förutsättningar
Årets väderleksrapport kommer från serviceförvaltningen. När vi nu ska summera 2014 kan vi
konstatera att det till stora delar är vädret som påverkar förvaltningens kostnader. Det milda och
blåsiga vädret under året har varit positivt för ekonomin. Även om utebliven snöröjning istället
innebär gräsklippning, ogräsrensning och andra barmarkskostnader.
Sommaren var mycket varm, men det kom även en del kraftiga regnskurar som ledde till
översvämningar bland annat på några skolor. Positivt i sammanhanget var att i och med
serviceförvaltningens egen beredskap var fastighetsservice snabbt på plats för lokalisering och åtgärd
av läckagen.
Sommarstaden Kalmar hade också högtryck där evenemangen, stora som små, tätt avlöste varandra.
Serviceförvaltingen har en välsmord organisation, som till exempel på några dagar kan växla en scen
från Kalmar stadsfest till IronMan. Solen sken och Kalmarsundsbadet blev en succé med många
besökare. Besökstrycket märktes även i ett ökat antal husbilar.
Det milda vädret bidrar också till att Kalmarborna cyklar alltmer. Serviceförvaltningen arbetar vidare
tillsammans med övriga förvaltingar för att visa på fördelarna med att använda cykel istället för bil
och för att cyklingen ska vara en naturlig del i all trafikplanering.
Oavsett om det är mycket slask eller solstrålar som söker sig in genom fönstren krävs städning.
Lokalvården har ökat servicegraden genom att ta över hanteringen av entrémattor och
fönsterputsning.
När mörkret faller över vår stad ökar klagomålen på gatljusen. Det ska vi förbättra genom att det
under året blev klart att serviceförvaltingen tar över belysningsanläggningarna från Kalmar Energi.
Inne i värmen kan vi konstatera att verksamhet IT nu successivt tar över ägandet av samtliga datorer
och hyr ut dessa till verksamheterna som ”dator som tjänst”. I tjänsten ingår centrala
infrastrukturella kostnader, programhantering, support och andra centrala IT-kostnader.
Övergången sker i takt med att verksamheterna beställer nya datorer och byter ut gamla datorer mot
nya.
Under året har flera kök inom både skolan och omsorgen byggts om efter verksamheternas behov
och krav. Bland annat för att kunna tillhandahålla kyld mat till omsorgstagarna.
Även här skiner solen eftersom Vasaskolan blev ett av Sveriges tjugo bästa skolkök och juryn
utnämnde köket till ”Smålands stolthet”.
Sammanfattningsvis så finns det inget dåligt väder………..
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Strategiska framtidsfrågor och riskanalys
Förvaltningens verksamheter spänner över ett brett spektra med fokus på interna tjänster och
leveranser samt förvaltning. Verksamheterna ska präglas av kostnadseffektivitet, ändamålsenlighet
och vara anpassade till de faktiska behoven. Det finns ett antal områden som förvaltningen kommer
att ha större fokus på de närmaste åren.
•

Serviceförvaltningen – ”Det självklara valet”
För att uppnå kostnadseffektivitet ska serviceförvaltningen vara självklar leverantör av interna
leveranser och tjänster inom sina ansvarsområden. Kunderna ska kunna fokusera helt på sin
verksamhet.

•

Serviceförvaltningens mandat
Tillsammans med övriga förvaltningar och bolag bestämma vilket mandat serviceförvaltningen ska
ha vad gäller beslut om kvalitet, nivå och omfattning av förvaltningens leverans.

•

Lokalförsörjning
Linnéuniversitetets flytt till hamnen öppnar möjligheter för samlokalisering av kommunens
verksamheter, vilket kommer att ställa krav på en kostnadseffektiv och ändamålsenlig
lokalförsörjning.

•

En växande infrastruktur 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.

•

Bättre planering av planerat underhåll
Den revision som utfördes 2013 visade på att det finns ett tydligt problem att skapa stabilitet för en
underhållsbudget med nuvarande ekonomiska förutsättningar. Förvaltningen har inte heller de
senaste tre åren haft möjlighet att indexjustera internhyrorna mot övriga kostnadsökningar. Denna
effekt minskar utrymmet för underhållsbudgeten.

•

Vinterväghållning
De stora variationerna i kostnaderna för vinterväghållningen är svåra att hantera inom ram för
förvaltningen då skillnaden kan handla om 10-20 miljoner kronor. Dessutom är möjligheten att
påverka kostnaderna begränsade eftersom det till största del är ”vädrets makter” som styr.

•

Krav på större andel ekologisk och närproducerad mat till våra barn och gamla
Den redan hårt ansträngda livsmedelsbudgeten pressas ytterligare av detta mål eftersom dessa varor
medför ökade kostnader.

•

E-portal och samlastningscentral
Projekten e-portal och samlastning fortskrider enligt plan och kommer påverka samtliga
förvaltningar och bolag. Hela kommunens logistikfunktion ska genomlysas.

•

Kommunens IT-kostnader
Serviceförvaltningen vill få till stånd en arena och en struktur för att hantera de övergripande ITfrågorna för hela kommunkoncernen. Under tiden fortsätter implementeringen av dator som tjänst
och utveckling av IT-tjänsterna.
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Resultatredovisning och analys
Driftsredovisning
Serviceförvaltningens verksamheter redovisar ett plus jämfört med nettobudget i bokslutet på
+9,2 miljoner kronor jämfört med minus -1,6 miljoner kronor föregående år.
(tkr)
Verksamhet
Förvaltningsledning, Administration
Fastighet
Support
Upphandling
Produktion
IT
Semesterlöneskuld
SUMMA

Resultat 2013
Budget 2014
Netto Avvikelse Kostnader
Intäkter

Resultat 2014
Netto
Avvikelse

Netto

‐9 052

296

‐25 612

15 307

‐10 305

‐9 973

332

7 338

2 816

‐255 440

259 962

4 522

11 738

7 216

‐85 922

2 568

‐230 635

136 364

‐94 271

‐92 914

1 357

‐2 293

180

‐9 909

7 315

‐2 594

‐2 528

66

‐127 638

‐8 660

‐199 952

78 433

‐121 519

‐121 955

‐436

75

75

‐36 247

36 247

0

660

660

2 462

0

‐16

‐16

‐16

0

‐215 030

‐2 725

‐757 811

‐224 183

‐214 988

9 195

533 628

Den största avvikelsen återfinns inom fastighetsförvaltningen och avser lägre driftskostnader vad
gäller uppvärmning och snöröjning, eftersom hela 2014 varit ett milt år med lite snö. Inom
fastighetsförvaltningen redovisas också vindkraftens första hela verksamhetsår (inköptes juli 2013).
Även här har vädret varit gynnsamt, eftersom blåsten genererar ett positivt resultat för vindkraften.
Produktion har också haft mindre kostnader för snöröjning av gator och vägar på grund av det milda
året, men generar inte något totalt överskott eftersom man samtidigt haft ökade kostnader för bland
annat barmarksrenhållning och ökade leasingavgifter i samband med byte till elbilar. Övriga
verksamheter inom serviceförvaltningen uppvisar resultat i nivå med budget eller i en del fall också
bättre än budget.
Serviceförvaltningen har under året haft stort fokus på kostnadseffektivitet och att öka förståelsen för
de ekonomiska parametrar som styr vår organisation.
Verksamheterna har också i stort verkställt uppställda mål inom givna ramar och med bibehållen
kvalitet.
Investeringar
Under året har investeringar genomförts för 181,6 miljoner kronor netto av totalbudgeten på 457,1
miljoner kronor (255,1 respektive 551,6 miljoner kronor förra året). Det vill säga 39,7 procent av
totalbudgeten (46,2 procent förra året).
De beloppsmässigt största investeringsprojekten har under året varit följande: Etapp 1 ombyggnad
Lindsdalsskolan (21,4 mkr), ny förskola i Ljungbyholm inklusive kök (18,0 mkr),
energitjänsteprojektet (12,6 mkr), ny sporthall i Ljungbyholm (8,4 mkr) och ombyggnad för
Monokrom (8,3 mkr). Beloppen som anges visar utfallet under året och inte totalkostnaden för
respektive projekt, förutom för ombyggnaden av Monokrom som enbart haft kostnader under 2014.
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Investeringsredovisning (tkr)
2014
Kategori

Budget

Utfall

Avvikelse

Utfall i %
av budget

Fastighet
Förskolelokaler

40 844

27 366

13 478

67,0%

Skollokaler

43 916

38 721

5 195

88,2%

Fritidslokaler

38 972

25 626

13 346

65,8%

Förvaltningslokaler

65 690

15 196

50 494

23,1%

3 924

1 002

2 922

25,5%

193 346

107 911

85 435

55,8%

Gatuverksamhet

76 725

22 028

54 697

28,7%

Gång‐ och cykelvägar

22 110

5 367

16 743

24,3%

Parkering

6 593

287

6 306

4,4%

Trafiksäkerhetsåtgärder

3 145

304

2 841

9,7%

Friluftsverksamhet

5 264

3 609

1 655

68,6%

Miljöåtgärder

2 571

‐163

2 734

‐6,3%

Parkverksamhet

19 735

6 176

13 559

31,3%

Övrigt infra

23 610

3 405

20 205

14,4%

159 753

41 013

118 740

25,7%

Serviceförvaltningen övrigt

10 374

3 935

6 439

37,9%

Räntabla investeringar

93 663

28 697

64 966

30,6%

457 136

181 556

275 580

39,7%

Fastighet övrigt
Summa fastighet
Infrastruktur

Summa infrastruktur

Summa Investering

Avvikelserna inom investeringsbudgeten beror oftast på tidsförskjutning i projekten eller förskjutning
av betalning för avslutade projekt runt årsskiftet.
Kvarstående medel inom förskolelokaler härstammar från pågående projekt med förskola i Hagby
respektive Lindö. Större delen av tilldelade medel för skollokaler har använts under 2014, resterande
avser till största del projekt för särskola. Inom fritidslokaler avser kvarvarande del en förskjutning av
sporthallen i Ljungbyholm och avsatta medel för klubbhus där lokalprogram saknas. När det gäller
förvaltningslokaler avser denna avvikelse förskjutning av projektet för ny brandstation. Under
fastighet övrigt återfinns post för oförutsett, som under 2014 varit lägre än budget.
Inom gatuverksamhet återfinns bland annat pendelstation Smedby som färdigställdes sent på året och
här finns också medel för investeringsåtgärder vid VA-sanering och renovering av broar, som kan
variera år från år. När det gäller gång- och cykelvägar finns projekten för gång- och cykelväg
Esplanaden och Smedbyvägen, som båda är förskjutna i tiden. Här finns också samlade medel för
”felande länkar” som kan variera mellan åren. Ej förbrukade medel inom parkering avser avsatta
medel för parkeringshus Lustgården, som inte påbörjats. Kvarvarande medel inom trafiksäkerhetsåtgärder avser medel för säkra skolvägar som kan variera mellan åren. Största delen av medlen för
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friluftsverksamhet är förbrukade och kvarstående medel avser mindre projekt som fortsätter under
följande år. Under miljöåtgärder finns avsatta medel sedan tidigare år för projekt som planeras utföras
kommande år. Utfallet under 2014 innefattar bidrag för åtgärder som utförts tidigare år. Inom
parkverksamheten finns några projekt med tilldelade medel sedan tidigare år med planering att
användas kommande år, till exempel lekplatser och övriga parkinvesteringar. Här finns också avsatta
medel för arbetsmarknadsprojekt, t ex bryggan vid Kalmarsundsbadet. Kvarvarande medel inom
infrastruktur övrigt avser till största delen avsatta medel för Kalmar city.
Under serviceförvaltningen övrigt återfinns investeringsmedel för förvaltningens verksamheter.
Största delen av kvarvarande medel finns inom produktion där det finns en årlig plan för förbrukning
av dessa som kan variera mellan åren.
Räntabla investeringar innefattar projekt för externa beställare, energitjänsteprojektet, inköp av bilar
och datorer för kommunens verksamheter. Avvikelsen för innevarande år beror till största del på
energitjänsteprojektet som har en något försenad tidsplan.
Resultatutjämningsfonden har efter årets bokslut ett värde på + 53 438 tkr där verksamhet produktion
motsvarar -48 623 tkr, skadefonden +2 928 tkr, Transport +7 806, Kost +1 891 tkr och
fastighet/övriga delar +89 436.
Ingående fond 2013-01-01
Resultat driftsredovisningen 2013
Överföring Brandkåren till kommunledningskontoret
Ingående fond 2014-01-01
Resultat driftsredovisningen 2014
Utgående fond 2014-12-31

45 690 tkr
-1 636 tkr
189 tkr
44 243 tkr
9 195 tkr
53 438 tkr

Personal
Vid årsskiftet fanns 450 tillsvidareanställda i serviceförvaltningen varav 253 kvinnor (56 procent) och
197 män (44 procent). 170 personer hade tidsbegränsade anställningar, varav 118 kvinnor och 52
män. Under 2014 har förvaltningen haft 170 personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, varav 118
kvinnor och 52 män.
När det gäller de tillsvidareanställda är medelåldern 48 år för såväl kvinnor som män. 81,3 procent
hade en heltidsanställning i grunden, 71,1 procent av kvinnorna och 94,5 procent av männen.
Genomsnittlig sysselsättningsgrad var 95,58 procent (93,3 procent för kvinnorna och 98,4 procent
för männen).
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Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid var 5,18 (ackumulerad), 5,73 procent för kvinnorna och 4,52
procent för männen. Frisknärvaron var 35,3 procent av arbetad tid, 31,4 procent (89/283) personer)
för kvinnorna och 40,5 procent (87/215) av männen (totalt 498 anställda under året).

Kompetensutveckling
Under året har serviceförvaltningens chefer genomgått utbildning i JGL (jämnställdhet-Göra-Lära),
systematiskt arbetsmiljöarbete samt lönesättning och lönesamtal. Den 16 maj hölls chefsdagen, som
innehöll delar som löneprocessen i Kalmar kommun, mutor och jäv, jämnställdhetsplanen samt
föreläsningen ”Genom väggen” med socionomen och radiojournalisten Magnus Krusell.
Arbetsmiljö
Förutom nämnda utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete har utbilningar i hjärt- och
lungräddning samt brandskydd genomförts. I samarbete med kommunhälsan har administrativ
personal blivit erbjudna hälsosamtal. Medarbetarenkäten genomfördes i oktober månad med en
svarsfrekvens på 86,4 procent. Samtliga chefer har i samarbete med medarbetare och skyddsombud,
kartlagt och bedömt risker inom respektive verksamhet.
Friskvårdsaktiviteter
I hälsofrämjande syfte och i arbetet för att sänka sjukfrånvaron har serviceförvaltningen erbjudit
friskvårdsaktivitetet bland annat genom Må-bra-kampanjen. 290 medarbetare deltog under 2014.
Förvaltningen har även sponsrat Drottning Margareta-loppet och Nattloppet för deltagande
medarbetare.
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Måluppföljning
ATTRAKTIVA KALMAR
Övergripande mål - Bo och leva
Detaljerat mål - Minska klotter och annan skadegörelse.
Nå betyget 6,8 för 2014 i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning rörande invånarnas
åsikter om kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse.

Kommentar

Målet uppnått. Kalmar kommun landade på 6,8 i 2014 års mätning.
Detaljerat mål - Förbättra renhållning av parker och allmänna platser.
Nå betyget 7,3 för 2014 i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning rörande invånarnas
åsikter om kommunens renhållning av parker och allmänna platser.

Kommentar

Målet uppnått. Kalmar kommun landade på 7,4 i 2014 års mätning.
Övergripande mål – Arbetslösheten
Detaljerat mål - Semestervikariatstillfällen
Serviceförvaltningen ska under sommaren 2014 erbjuda 23 semestervikariatstillfällen för
kommunens ungdomar.

Kommentar

Målet uppfylldes under sommaren 2014.
Detaljerat mål - Serviceförvaltningens utförande av uppdrag
Serviceförvaltningen ska mäta utförandet på de uppdrag som tilldelats förvaltningen. Fem uppdrag
från fastighet och fem från produktion väljs ut. Uppdragen utvärderas sedan enligt fastställd mall.
Målet är att 75 procent av uppdragen ska få minst sex poäng under 2014 (Max poäng för ett uppdrag
är åtta poäng).
Fastighet:
Vasaskolans multiarena, 4
poäng
Ombyggnad för Monokrom
i "Ugglan", 7 poäng
Ny förskola i Ljungbyholm,
8 poäng
Ny konstgräsplan i
Ljungbyholm, 8 poäng
Ombyggnad av
Funkaboskolans kök, utgår.
Medelvärde fastighet: 6,7

Produktion:
Utveckling Kvarnholmen
Fiskaregatan etapp I, 8 poäng
Upprustning Kalmarsundsparken
(gångstråken), 8 poäng
Byte av reglerutrustning för
trafikljus, 8 poäng
Brygga Vita sand, 4 poäng
Felande länkar (en gång‐ och
cykelväg), utgår
Medelvärde produktion: 7

Medelvärde totalt: 6,9

Kommentar

Målet är uppnått då 75 procent av projekten nådde sex poäng eller mer i mätningen.
Ombyggnaden av Funkaboskolans kök planerades om och blev inte klar förrän under 2015. Vad det
gäller felande länkar gjordes en omprioritering till gång- och cykelväg vid Lindsdalsvägen. Då
saknades bestämd leveranstid och budget.
Detaljerat mål - Evenemang
Serviceförvaltningen får en halv miljon kronor i budget för att fortsätta arbetet med evenemang.
Arbeta för att utveckla detta arbete.
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Kommentar

Målet uppfyllt. Evenemang som har pågått under två-tre år tenderar till att bli mer självgående. Till
exempel har arrangörerna för löptävlingarna införskaffat mer rekvisita och utför mer jobb med
logistik själva. Agilityn som var förstaårsevent, krävde mycket arbetstid från både kommunen och
arrangören. Inför nästa års agility ska mer ansvar läggas på den ideella föreningen. Med Ironman förs
en dialog att mer arbete ska utföras med ideella krafter, bland annat viss trafikreglering med
utbildade trafikvakter.
När det gäller arenorna har ett underlag påbörjats för att förbättra de arenor som ska användas
framöver, bland annat i Kalmarsundsparken. Larmorgets scen renoverades och byggdes ut till
sommaren 2014. Lindö har kompletterats med framdragning av el.
SOCIALT HÅLLBAR KOMMUN
Övergripande mål - Jämställdhet
Kalmar kommuns verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad.
Detaljerat mål - Känd jämställdhetsplan
Jämställdhetsplanen ska vara känd av all personal.

Kommentar

Målet är uppnått. Samtlig personal har informerats om jämställdhetsplanen och dess innehåll.
Förvaltningens enhetschefer har genomgått JGL utbildning (jämställdhet, göra, lära) för att
kunskapen ska finnas spridd i organisationen.
Detaljerat mål - Likabehandlingsplan
Ta fram en likabehandlingsplan med fokus på att motverka ojämnlikheter beroende på samhälleliga
förutsättningar. (Kvinnor, äldre, människor med funktionsnedsättningar eller utländsk härkomst)

Kommentar

Målet är uppnått. Likabehandlingsplanen är framtagen, samverkad och beslutad av nämnden i
november 2014.
Detaljerat mål - Känd kvalitetspolicy
Kvalitetspolicyn ska vara känd bland alla förvaltningens medarbetare.

Kommentar

Målet är uppnått. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy har gåtts igenom vid förvaltningens
arbetsplatsträffar så informationen har kommit samtliga anställda till del.
Detaljerat mål - Praktikplatser SFI
Serviceförvaltningen ska erbjuda minst tio praktikplatser för SFI (svenska för invandrare) under
2014.

Kommentar

Målet är uppnått. Serviceförvaltningen har erbjudit tio platser till SFI-samordnare. Åtta av dessa
platser utnyttjades av SFI.
Detaljerat mål - Hinder i allmänna miljöer
Eliminera hinder i allmänna miljöer för ökad tillgänglighet.

Kommentar

Målet är uppnått. Frågan om tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet för oskyddade
trafikanter och funktionshindrade vid arbete på väg har lyfts upp med hög prioritet.
Vita käppens dag utföll inte så bra som förvaltningen hoppats på, men arbetet går vidare. På TME:s
initiativ genomfördes en besiktning på samtliga uteserveringar under augusti. Deltagande var
representanter från brandkåren, samhällsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen.

2015-02-17

10

Detaljerat mål - Sociala och etiska krav vid upphandling
Sociala och etiska krav ska ställas vid upphandling av varor och tjänster.

Kommentar

Målet är uppnått. Alla upphandlingar under 2014 har sociala och etiska kravställningar
Detaljerat mål - Heltidsarbete
Alla som önskar heltid ska kunna få detta.

Kommentar

För kost omsorg samt lokalvården är målet uppfyllt för 2014.
För kost skola saknas det 14 timmar per dag för att målet ska vara uppfyllt för 2014.
EKOLOGISKT HÅLLBAR KOMMUN
Övergripande mål - Musselodling
Kommunen ska i samverkan med externa aktörer arbeta för en större musselodling i Kalmarsund
och målet är att få den på plats under 2014. Därtill ska Kalmar kommun arbeta med att förverkliga
fler våtmarker.

Kommentar

Målet är uppnått. En musselodling i privat regi togs i drift under året. Två våtmarker har utökats
och restaurerats, detta som ett resultat av samarbete med Linnéuniversitetet och vattenråden.
Finansiering har skett genom landsbygdsprogrammet med medfinansiering från kommunen.
Genom vattenråden har kommunen bidragit till att en översvämningsvåtmark skapades vid
Tvärskog. Förvaltningen har även följt upp ett par våtmarker och kalkdiken för att undersöka,
säkerställa och eventuellt förbättra dess funktion. Det görs också en studie för att se om det går att
återskapa originalfunktion av norra delen av havsviken i Stävlö genom att leda vattnet från
Surrebäcken i våtmarksområdet.
Detaljerat mål - Bidragsansökan
Skriva en bidragsansökan för en större musselodling i Kalmarsund.

Kommentar

Målet är uppnått. Två ansökningar om musselodling inlämnade: LOVA musselodling till foderproduktion inlämnad till länsstyrelsen, beslut tas i mars 2015 samt Baltic Mussel Feed inlämnad till
BSR stars innovation express. Positivt besked kom i december 2014. Ansökan till BSRP som vi
skriver tillsammans med Östsam kommer lämnas in i april 2015.
Detaljerat mål - Uppföljning matsvinn
Uppföljning av matsvinn i skolmatsalar, max tio gram per elev

Kommentar

Målet uppnås inte. Årets sista mätning visar en sänkning av tidigare nivå till 13,5 gram per elev. Att
komma ner till målets tio gram per elev har visat sig vara svårt. Dock har mätningarna ändå kunnat
visa på en minskning under det gångna året.
Detaljerat mål - Fasa ut bensindrivna fordon
Fasa ut bensindrivna fordon i kommunal verksamhet.

Kommentar

Målet är uppnått under 2014. De bensindrivna fordonen som transportcentralen leasat ut är nu
utbytta.
Detaljerat mål - Köptrohet fordon
100 procent av de kommunala bilinköpen ska göras via upphandlingsenheten.

Kommentar

Målet är uppnått. Alla bilinköp under 2014 är köpta på avtal som upphandlingsenheten tecknat.
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Detaljerat mål - Dubbfria däck
Dubbfria däck till kommunens bilar.

Kommentar

Målet är uppnått. Antal dubbfria däck ligger på 38 procent, att jämföra med 28 procent vid mätning i
tertial 1.
Detaljerat mål - Ecodriving
Skapa förutsättningar för ett ecodriving-tänk när man kör kommunens bilar.

Kommentar

Målet är uppnått. Klistermärke med information om ecodriving har satts upp i kommunens fordon
när de varit på service.
Detaljerat mål - Grön IT
Projekt kring Grön IT inom Kalmar kommuns verksamheter

Kommentar

Målet är uppnått. Aktiviteterna kring skrivarantal och energibesparing är genomförda och Lync
(videosamtal) har påbörjats.
Detaljerat mål - Vindkraft
Undersöka hur resultatet kring det vindkraftverk som togs i drift under våren 2013 har utfallit.

Kommentar

Målet är uppnått. Produktionen i vindkraftverket har varit i linje med de kalkyler som gjordes inför
investeringen. Inga större driftstörningar har rapporterats under perioden och kraven på
tillgänglighet har uppfyllts med god marginal. Ekonomiskt har resultatbudgeten överträffats både
2013 och 2014.
Detaljerat mål - Ekologiskt och närodlat
Under 2014 ska andelen ekologisk eller närproducerad mat vara uppe i 48 procent. Detta stegras
sedan gradvis fram till 2020 då nivån ska ligga på 70 procent.

Kommentar

Målet är uppnått då totalt ekologisk och/eller närproducerad mat i kommunen är 61,4 procent.
Nivån för ekologisk mat ligger på 31,6 procent
Detaljerat mål - Energitjänsteprojektet
Energitjänsteprojektet (ETP) fortgår till 2017. Under 2014 ska mätbara nyckeltal fastställas.
Energianvändning avseende uppvärmning, el och tappvarmvatten (kWh/kvadratmeter Atemp yta)
ska minska med 20 procent från 2010 till 2017.

Kommentar

I januari 2017 görs den första fullständiga avstämningen kopplat till ETP-projektet.
Detaljerat mål - Energianvändning nybyggnation
Vid upphandling av nybyggnation säkerställa att energianvändningen är 20 procent lägre än kraven
enligt Boverkets byggregler (BBR).

Kommentar

Uppföljning sker av samtliga nybyggda lokaler. Sex lokaler har blivit uppmätta under 2014. Av dessa
uppfyllde fem kravet på att energianvändningen är 20 procent lägre än kraven enligt Boverkets
byggregler.
Uppföljning sker av samtliga nybyggda lokaler. Sex lokaler har blivit uppmätta under året, Av dessa
uppfyllde fem kravet på att energianvändningen är 20 procent lägre än kraven enligt Boverkets
byggregler.
I en av aktiviteterna under detta mål förväntas fastighetsverksamheten utvärdera möjligheten att
producera lågenergihus i kommunala byggprojekt. Lågenergihus är ett samlingsnamn för hus med låg
energianvändning. Kalmar kommun bygger idag lågenergihus enligt branschtypiska kriterier.
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Åtgärder som ger ett lägre energibehov är exempelvis:
• Bra isolering - Kalmar kommun ställer idag lågenergihuskrav på isolering.
• Lufttäta hus - Kalmar Kommuns krav är 30 procent lägre än nuvarande BBR krav (0,4 l/s)
• Återvinning av all luft - Kalmar Kommun installerar FTX-aggregat (till- och frånluftsaggregat med
värmeväxling) som återvinner cirka 85 procent av energin i luften.
Under 2015 är förvaltningens mål att utveckla lågenergimodellen ytterligare genom att komplettera
med solenergi för att minska uttaget av el.
Uppdrag - Energieffektivisering 1 (överfört från 2013)
Servicenämnden och kommunstyrelsen fick i budgeten 2012 i uppdrag att upphandla en tjänst för att
energieffektivisera kommunens fastighetsbestånd för att sänka energiförbrukningen. Detta är gjort
och projektet att energieffektivisera kommunens fastigheter pågår. I uppdraget ingår också att sprida
kunskap till övriga fastighetsägare. Uppdraget ska redovisas löpande. Uppdraget utförs av
serviceförvaltningen. Kommunledningskontoret följer och stödjer arbetet samt samverkar med
serviceförvaltningen.
Vaktmästarna inom respektive rektorsområde har utsetts till ambassadörer för att spara energi.
Vaktmästare har erbjudits en två-dagars utbildning inom ämnet energibesparing. Energismartlådor
har delats ut. Lådorna innehåller energitips att jobba vidare med samt olika produkter inom ämnet;
energimätare, solcellsdriven miniräknare, ficklampa, grenuttag och en termometer. Uppföljning av
arbetet kommer att göras vid kommande möten mellan fastighetsservice och vaktmästarna.
Uppdrag - Samlastningscentral (överfört från 2013)
En egen varudistribution kan på kort sikt bidra till ett minskat antal fordonsrörelser som ger en
mindre miljöpåverkan och förbättrar säkerheten runt skolor. Det möjliggör också för mindre
livsmedelsproducenter att kunna bli leverantör till kommunen genom att bryta ner upphandlingar i
mindre segment. På längre sikt skulle även privata företag kunna utnyttja en samlastningscentral.
Servicenämnden får i uppdrag att utreda och utvärdera möjligheterna att etablera en
samlastningscentral för varudistribution inom Kalmar kommun. Uppdraget ska delredovisas under
2012 och slutredovisas i april 2013. (Enligt uppföljning tertial 3 2013 fortsätter arbetet under 2014,
varför uppdraget kvarstår).
I oktober 2014 slutfördes upphandlingen av entreprenör för drift av samlastningscentral samt
distribution av varor. Upphandlingen har utöver Kalmar kommun även omfattat Borgholm,
Emmaboda, Mörbylånga, Nybro och Torsås kommuner samt Kalmarsunds Gymnasieförbund. Från
avtalsstart ingår Kalmar, Nybro och Torsås kommun. Avtalet omfattar fyra år med möjlighet att
förlänga två plus två år. GDL i Kalmar med lagerlokaler på Franska vägen har utsetts som
entreprenör. Driftsstart för livsmedel planeras till 1 april 2015 och annan frekvent material planeras
starta 1 april 2016.
Uppdrag - Kustmiljögrupper (överfört från 2013)
Kalmars arbete med kustmiljön har och har haft ett tydligt ”underifrånperspektiv”.
Kommunstyrelsen och berörda nämnder/styrelser får därför i uppdrag att stödja och underlätta för
det lokala ideella engagemanget från vattenråden och kustmiljögrupper. Uppdraget ska löpande
redovisas. Uppdraget utförs av serviceförvaltningen. Kommunledningskontoret följer och stödjer
arbetet samt samverkar med serviceförvaltningen.
Vattenråden: Projektet Ostkustens vattensamling är avslutat och har rapporterats i december 2014.
En av serviceförvaltningens projektledare är fortsatt anställd som vattenrådssamordnare för
Ljungbyåns, Hagby-Halltorpsån och Norra Möre vattenråd. Ansökan om medel för två nya
externfinansierade projekt för vattenråden ”vattendetektiven” (arbete med skolor i kommunen) och
”vattenrådsmetoden” inskickade till länsstyrelsen och besked om finansiering väntas i januari
respektive mars 2015.
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Kustmiljögrupperna: Vassklippning 2014 är planerad, genomförd och avslutad. Ornitologinventering är genomförd och mätning av vasstillväxt genomfördes enligt villkor från länsstyrelsen.
Projektledaren har tagit tag i frågan om försäkring och avtal med de föreningar som klipper, så nya
avtal kommer gälla från och med 2015.
Uppdrag - Kalmarsundskommissionen (överfört från 2013)
Kommunstyrelsen får i samverkan med berörda nämnder och bolag fortsatt uppdrag att medverka i
Kalmarsundskommissionens arbete. Uppdraget ska löpande redovisas.

Kommentar

Uppdraget är enligt 2014 års verksamhetsplan genomfört och redovisat. En ny verksamhetsplan har
antagits för 2015. Avtal har skrivits med WSP Group om att lägga ut samordningen på konsult ett
plus ett år. Samtliga sju kustkommuner i länet blir kvar i samarbetet under nästa år och uppdraget för
serviceförvaltningen löper vidare.
EKONOMISKT HÅLLBAR KOMMUN
Detaljerat mål - Hålla budget
Serviceförvaltningen ska hålla budget för 2014.

Kommentar

Förvaltningens resultat för 2014 slutar på + 9,2 miljoner och målet uppfylls således.
VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH UPPFÖLJNINGAR
Här beskrivs förvaltningars och bolags egna mål som inte är kopplade till kommunfullmäktiges
övergripande mål.
Detaljerat mål - 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 90 procent för lokalvård.

Kommentar

Kundnöjdheten för 2014 är uppfylld för lokalvård och kost omsorg.
Kundnöjdheten är inte uppfylld för kost skola. Ett åtgärdsprogram har tagits fram för att målet ska
kunna uppnås under 2015.
Detaljerat mål - Livsmedel i E-handelsportal
Livsmedel ska vara 100 procent infört i E-handelsportal under 2014.

Kommentar

Målet är uppfyllt.
Detaljerat mål - Sjukfrånvaro
Förvaltningens sjukfrånvaro ska vara lägre än fem procent under 2014.

Kommentar

Målet nås inte då ackumulerad sjukfrånvaro ligger på 5,18 procent för 2014.
(Kvinnor 5,73 procent och män 4,52 procent) Förvaltningens trend är dock att sjukfrånvaron under
oktober till december sjunker.
Detaljerat mål - Må bra kampanj
60 procent av förvaltningens medarbetare ska under 2014 delta i Må bra kampanj.

Kommentar

Målet uppnåddes då 62 procent deltog i Må bra kampanjen.
Detaljerat mål - Kundnöjdhet IT
Ta fram en enkät för kundnöjdhet i samband med avslutat ärende. Kartläggning av IT-miljön och
ekonomin.

Kommentar

Målet är uppfyllt då enkätfrågor är framtagna. Dessa kommer att skickas en gång i månaden, med
början 2015, till ett antal slumpmässigt utvalda mottagare.
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Intern kontroll
Serviceförvaltningens interna revisorer har genomfört den internrevision som är obligatorisk för
ISO-certifierad verksamhet. BMG Trada har genomfört obligatorisk extern revision av ISOsystemen. Inga allvarliga brister identifierades vid dessa revisioner. Dock framkom ett antal
avvikelser och förbättringsförslag som förvaltningen arbetar vidare med för att uppnå ständiga
förbättringar.
Förvaltningen har också utfört kontrollmoment enligt den fastställda interna kontrollplanen.
Resultatet av denna interna kontroll redovisades för nämnden i november. Inga allvarliga brister
rapporterades. Föregående år efterfrågade nämnden utbildning och information för
beslutsattestanter, något som genomförts under 2014 och en process har också upprättats avseende
beslutsattestanter.

Viktiga händelser och analyser utifrån verksamheterna
Förvaltningsledningen, Nämnden och Administrationen
Under förvaltningsledning finns alla förvaltningsövergripande kostnader som till exempel
gemensamma utbildningar, IT-kostnader och Må-bra-kampanjen.
Nämnden har under året haft ett sammanträde i Ljungnäsvillan, som förvaltas av
serviceförvaltningen. Under oktobersammanträdet gjorde nämnden ett besök i Södermöre
kommundelsförvaltning där man bland annat tittade på den nybyggda förskolan Ängsbacken.
Administrationens tre enheter slogs under året samman till en enhet. Personalutvecklaren,
förvaltningsekonomen samt kvalitets- och miljösamordnaren finns även fortsättningsvis som
resurspersoner direkt under förvaltningschefen.
Arbetet med att underlätta administrationen ute i verksamheterna går vidare. En enkät har skickats
ut till samtliga chefer för att se över behov av administration samt synpunkter på nuvarande arbete.
Resultatet visar att de flesta är mycket nöjda med vårt arbete, men flera förbättringsområden har
upptäckts. All personal har tagit ett obligatoriskt körkort i självservice, en utbildning som
löneadministratörerna håller i. Ekonomerna har utbildat medarbetarna i Hypergene och alla chefer
har genomgått en intern medieutbildning. Administrationen har tagit fram ett årshjul för chefer, för
att underlätta deras uppdrag. Servicebladet med information till samtliga anställda och
förtroendevalda har kommit ut fyra gånger under året.
Ett nytt system för att ta hand om synpunkter infördes under 2014 i hela kommunen.
Serviceförvaltningen var testförvaltning och började arbetet enligt dessa nya rutiner redan under
maj.
EU-projektet från A till B med cykel, som handlade om att medvetandegöra cykeln som
transportmedel, avslutades. För Kalmars del har projektet koncentrerats kring åtgärder för ökad
cykling till traditionellt bilburna handelsområden.
Under hösten gjorde projektledarna ett antal ansökningar för lokala
vattenvårdsprojekt, bland annat gällande Snärjebäckens mynningsområde
och en utvärdering om musslorna i Kalmarsund kan användas till
foderproduktion. En stor konferens för partner i det stora
musselprojektet anordnades i Kalmar under hösten.
Serviceförvaltningen arrangerade i början av året en världsvattendag med
flera föreläsningar för att lära allmänheten mer om vattenfrågor.
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Resultatredovisning och analys Administrationen
(tkr)
Verksamhet
Förvaltningsledning, Administration

Resultat 2013
Budget 2014
Netto Avvikelse Kostnader Intäkter
‐9 052

296

‐25 612

15 307

Netto
‐10 305

Resultat 2014
Netto Avvikelse
‐9 973

332

Nämnd, förvaltningsledning, administration, kustmiljö och bilpool redovisar tillsammans ett
överskott på +0,3 miljoner kronor. Kostnaderna för nämnden har under året varit lägre än budget
och här redovisas ett överskott på +0,3 miljoner kronor. Största delen kan härledas till lägre
arvodeskostnader, men även övriga kostnader är lägre. Förvaltningsledning och administration
redovisar tillsammans ett mindre överskott mot budget. Projektverksamheten inom kustmiljö slutar
på ett mindre underskott och bilpoolen på ett utfall lika med budget.

Verksamhet Fastighet
Fastighet består från och med den 1 december 2014 av tre enheter. Förutom bygg och
fastighetsservice ingår nu även de båda förvaltarna i verksamheten. Syftet med denna förändring är
att stärka och hålla ihop alla frågor, från ax till limpa, som berör de kommunala fastigheterna.
Sammanfattningsvis har året haft ett varierande innehåll. Projektportföljen har innehållit fler
ombyggnadsprojekt än nybyggnadsprojekt och fler underhållsprojekt av speciell karaktär. Här kan
nämnas renoveringen av flaggtornet på Stagneliusskolan och renoveringen av Rosenlundska husets
tak.
Brandstationsprojektet har återigen varit utsatt för överprövningar, vilket innebar att byggstarten
återigen försenats. Förvaltningen vann tvisten i arrendenämnden om Stensö camping och ny
arrendator kommer att sökas under 2015.
Tack vare en mild vinter har fastighetsservice ägnat mer tid åt utveckling av skötselrutiner. Avtal har
tecknats med respektive rektor för de vaktmästartjänster förvaltningen köper av barn- och
ungdomsförvaltningen gällande fastighetsskötsel.
Skadegörelserna har ökat med cirka 400 000 kronor, framförallt på grund av en anlagd brand på
Stagneliusskolan. Skalskyddet ska utvärderas allteftersom incidenter uppstår, exempelvis med
övervakningskameror, utökad rondering med hjälp av säkerhetsföretag eller förstärkta glas.
Egen personal med elbehörighet har varit på plats och
elsäkrat samtliga förskolor. Farliga elanslutningar har setts
över och åtgärdats. Skolpersonal har i samband med arbetet
blivit upplysta om riskerna.
Alla förråd har samlats ute i KLS gamla lokaler vid travet,
vilket innebär en god överblick över reservdelar såsom
vitvaror, fönster, dörrpartier och mycket mer. Den
nybyggda ”lekhallen” på Pumpen kommer att användas till
underhållsarbete och montage av i första hand
lekutrustningar för både allmänna och skolornas lekplatser.
För tredje året i rad ger index 0 kronor i ökade hyresintäkter. Detta får konsekvenser då
kostnadsökningar inte kan kompenseras. Det planerade underhållet urholkas då över tid och ges
därmed inte stabila förutsättningar. Vi arbetar kontinuerligt med arbetssätt och rutiner för ett mer
förebyggande underhållsarbete för att på så sätt minska det avhjälpande, oförutsedda underhållet.
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Energitjänsteprojektet
Efter en trög start har nu genomförandet av åtgärder inom energitjänsteprojektet kommit igång med
god fart.
 35 stycken äldre ventilationsaggregat är utbytta till nya, moderna och anpassade till
verksamheten.
 30 stycken äldre pumpar är utbytta mot nya energieffektiva.
 3500 kvadratmeter vind har tilläggsisolerats.
 Fem värmepumpar har installerats och därmed avvecklas två oljepannor.
 På cirka 3000 tappställen har vattenbesparande utrustning installerats.
 Med hjälp från miljöstrategen och kommunens energirådgivare har arbetet med att förändra
beteenden kommit en bit på väg. ”Energismartlådor” med tips och energisparprodukter har
delats ut till vaktmästarna i de olika skolområdena.
 En två-dagars utbildning på temat energihushållning har erbjudits personal med möjlighet att
påverka energianvändningen ute i verksamheterna.
Projekt som avslutats under 2014
 Vasa multiarena.
 Funkabo multiarena.
 Ljungbyholm konstgräsplan.
 Ljungbyholm förskola ”Ängsbacken”, fyra avdelningar.
 Vallmons förskola, ombyggnad till ”nattis”.
 Ombyggda lokaler för Monokrom och dem centrala fritidsgårdarna i kvarteret Ugglan.
 Ombyggda lokaler för supportavdelningen i Sjöbefälsskolans tidigare lokaler.
 Omklädningspaviljonger och föreningsytor i ”Iffe-hallen”.
Resultatredovisning och analys Verksamhet fastighet
(tkr)
Verksamhet

Resultat 2013
Budget 2014
Netto Avvikelse Kostnader Intäkter

Netto

Resultat 2014
Netto Avvikelse

Fastighet
Hyror och arrenden
Drift
Avhjälpande underhåll
Planerat underhåll
Kapitaltjänstkostnader

219 595
‐72 077
‐20 045
‐30 090
‐90 902

3 791
‐1 306
‐2 957
‐765
3 196

‐77 821
‐18 250
‐25 554
‐103 534

229 581
100

229 581
‐77 721
‐18 250
‐25 554
‐103 534

237 242
‐71 194
‐16 847
‐37 380
‐100 972

7 661
6 527
1 403
‐11 826
2 562

1 068

1 068

‐3 336

3 336

0

1 023

1 023

115
‐326
7 338

115
‐326
2 816

‐9 327
‐17 618
‐255 440

9 327
17 618
259 962

0
0
4 522

‐58
‐76
11 738

‐58
‐76
7 216

Vindkraft
Enhet Bygg
Enhet Fastighetsservice
Summa Fastighet

Totalt visar fastighetsförvaltningen ett överskott på +11,9 miljoner kronor, vilket är +7,4 miljoner
kronor mer än det budgeterade överskottet om +4,5 miljoner kronor. Fastighetsförvaltningen har
för 2014 liksom för tidigare år uppdraget att lämna ett överskott om +4,5 miljoner kronor.
Det milda vädret under i stort sett hela året har inneburit mindre kostnader för uppvärmning, men
också mindre kostnader för snöröjning vid fastigheterna. Även andra driftskostnader har varit lägre
än budget och tillsammans genererar de ett överskott på +6,4 miljoner kronor för driftskostnaderna.
Hyresintäkterna slutar också på ett överskott med +7,7 miljoner kronor, vilket beror på ett antal
hyresförändringar med positiv effekt. Detta noterades relativt tidigt under året och dessa medel
kunde användas för behoven inom planerat underhåll, till exempel energiprojektets del inom
planerat underhåll.
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Även kapitalkostnaderna blev lägre än budget, vilket beror på byggprojekt som färdigställts sent på
året med mindre kapitalkostnader som följd. Detta överskott på +2,6 miljoner kronor kunde också
användas för planerat underhåll. Avhjälpande underhåll har under många år haft en ökande trend,
varför budgeten för 2014 höjdes med 1,2 miljoner kronor, men glädjande har det under 2014 krävts
mindre medel här och överskottet på +1,4 miljoner kronor kunde istället användas för planerat
underhåll.
Vinkraftens första hela verksamhetsår slutar med en positiv avvikelse på +1,0 miljon kronor. Största
delen av överskottet kan hänföras till den skattebefrielse som råder för egenproducerad vindkraft.
Enheterna bygg och fastighetsservice redovisar tillsammans ett underskott på -0,1 miljon kronor mot
budget, vilket kan härledas till lägre utfall för debiterade timmar.
Kompetensmässigt är det en utmaning att följa med i den tekniska utvecklingen och de nya
myndighetskrav som ställs inom bland annat brand, energi, tillgänglighet och innemiljöfrågor. Viktigt
att vi som arbetsgivare följer utvecklingen och utbildar medarbetarna.

Verksamhet IT
Under året genomfördes två stora upphandlingar där avtalen för både
telefoni och datakommunikation förnyades. Gemensamt för båda är
att de genomfördes i samverkan med andra kommuner i länet.
Telefoniupphandlingen genomfördes tillsammans med Torsås,
Emmaboda och Nybro och datakommunikationsupphandlingen
tillsammans med samtliga kommuner i länet och landstinget.
Under första halvåret slutfördes Windows 7-projektet vilket lade en
bra grund för framtida leveranser via ”Dator som tjänst”. En annan
betydande uppgradering är ansiktslyftet på nätverket som ökade
bandbredden från 2,3 mbit till 24/3 mbit på de sämsta förbindelserna,
något som påverkar det dagliga arbetet för tusentals medarbetare.
För att användarna i fortsättningen ska slippa rensa miljontals e-post i veckan manuellt, infördes ett
nytt och mycket väl fungerande spamfilter i början av året.
Arbetet med kartläggning och renodling av arbetssätt och processer fortsatte i hög fart under hela
året. I samband med sjösättning av det nya ärendehanteringssystemet infördes nya sätt att arbeta på
som kommer ge tydligare arbetssätt och bättre möjligheter för uppföljning. Vid årets slut kunde
konstateras att verksamheterna utökat med över 320 administrativa datorer och fler än 140
accesspunkter.
Inom ramarna för Microsoft Premier Supportavtalet utfördes en riskanalys av säkerheten på
kommunens AD (Active Directory innehåller information om olika resurser i en domän, till
exempel, datorer, skrivare och användare). Den resulterade i åtgärdsförslag som planeras in under
kommande år. I en processmognadsanalys som också genomfördes i samband med Microsoft
framkom förslag som beaktas inför kommande år.
En beredskapsfunktion för första linjens samtal sattes hastigt på plats strax innan sommaren efter
akuta behov från socialförvaltningen, omsorgsförvaltningen och Södermöre kommundel.
Resultatredovisning och analys Verksamhet IT
(tkr)
Verksamhet
IT
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Resultat 2013
Budget 2014
Netto Avvikelse Kostnader Intäkter
75

75

‐36 247

36 247

Resultat 2014
Netto Avvikelse

Netto
0

660

660
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Resultat för IT-verksamhetens andra år på serviceförvaltningen visar på ett överskott om +0,7
miljoner kronor. Överskottet beror till största del på försening av planerat inköp av teknisk
utrustning för trådlösa accesspunkter. Detta är andra året som IT är helt avgiftsfinansierad då denna
verksamhet tidigare delvis varit finansierad via ram. Det har under dessa två år visat sig vara svårt att
hantera projekt och utvecklingsarbete då detta ska finansieras genom debitering ut till
verksamheterna.

Verksamhet Produktion
2014 var ett tacksamt år med ovanligt lite snö vilket blev positivt avseende mindre
entreprenörkostnader för vinterväghållningen. Sommaren passerade utan några stora regnoväder,
men sent på året kom en storm som släckte cirka hälften av motionsspåren. Året innebar betydande
merkostnader på en redan ansträngd budget för belysning, barmarksrenhållning, grönyteskötsel och
städning efter en extra lång turistsäsong. Den långa och varma hösten innebar att gräs fick klippas
sent in i november och ogräset frodades bland annat utmed gatorna.
Underhållsbehovet är stort eftersom tidigare vintrar har tagit hårt på gatunätets beläggningar och
tillgängliga medel då inte har räckt till. Verksamheten fick under året en markant ökad budgetram,
vilket har inneburit att det mesta på huvudleder har kunnat återställas. Satsningar har även gjorts på
gång- och cykelvägar där även ett antal felande länkar har byggts. En total inventering av gatunätet
har också genomförts. Data kommer att läggas in i ett nytt förvaltningssystem vilket möjliggör en
kartläggning av kommande behov för beläggningsåtgärder.
Under 2014 har belysningsanläggningen byggts isär från Kalmar Energis elnät. 87 mätskåp har
byggts för eget abonnemang och mätning av el. Detta har fullföljts enligt intentionerna för ett
övertagande av belysningsanläggningen. Ett nytt webb-baserat tändsystem har ersatt tre centrala
tändstationer. Numera går det att finjustera tider per abonnemang och det är möjligt att bygga ut för
mer intellektuell styrning. Under året har ett flertal belysningssatsningar gjorts i tätorterna. Mängden
kvarvarande kvicksilverarmaturer är få och finns i huvudsak kvar kring de äldre centrala gatorna där
besked om gestaltning bromsar ett slutförande.
Under året har fortsatta satsningar på infrastrukturen gjorts.
 Nya gator har byggts i bland annat Ljungbyholm och Lindsdal.
 Nya busshållplatser har byggts eller flyttats.
 Ny hastighetsplan i till exempel Smedby och Rinkabyholm.
 Fler gågator har byggts på Kvarnholmen.
 En extra grön satsning gjordes tillfälligt på Stortorget.
 Parkanläggningar och dämmen har byggts, liksom gångstråk och boulebanor med mera.
 Nytt bad i Kalmarsundsparken, som blev en succé och drog dagligen hundratals besökare.
Detta görs samtidigt med underhåll och daglig drift samt deltagande i alla evenemang, som stadigt
växer. Nytt och stort detta år var agility på Fredriksskans.
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Investeringarna är fortsatt en förutsättning i budget där cirka fem-sex personer på årsbasis är i arbete
med ny infrastruktur. För att klara drift och underhåll på park och fritid behövs cirka 30 personer i
arbetsmarknadsåtgärder.
Enligt beslutade besparingar, minskade arbetet med vassbekämpning, drift och underhåll av grönytor
på Kalmar dämme, blomsterutsmyckning samt julbelysning 2014. Extra reinvesteringspengar tillkom
dock för julbelysning vilket gjorde att effekten av besparingen minskade.
Arbetet med att bygga och sköta Kalmar har dock gett bra resultat. Kalmar kom på andra plats i
Sverige som turistort och kommunen får höga betyg i medborgarundersökningar. Staden utvecklas
också starkt som cykelstad.
Resultatredovisning och analys Verksamhet produktion
(tkr)
Verksamhet

Resultat 2013
Budget 2014
Netto Avvikelse Kostnader Intäkter

Netto

Resultat 2014
Netto Avvikelse

Produktion
Produktionsresurs
Kapitaltjänstkostnader
Enhet Gata
Enhet Park
Enhet Fritid
Enhet TME
Summa Produktion

‐10 597
‐55 115
‐45 519
‐18 857
‐5 417
7 867
‐127 638

‐1 099
‐61 039
‐34 056
‐19 632
‐15 176
9 483
‐121 519

‐3 278
‐61 039
‐35 179
‐20 520
‐12 294
10 355
‐121 955

‐219
0
‐5 121
‐1 701
‐86
‐1 533
‐8 660

‐46 147
‐61 039
‐42 154
‐24 577
‐18 506
‐7 529
‐199 952

45 048
8 098
4 945
3 330
17 012
78 433

‐2 179
0
‐1 123
‐888
2 882
872
‐436

Produktion redovisar totalt ett underskott på -0,4 miljoner kronor. Det milda året har inneburit lägre
kostnader för vinterväghållningen. Detta genererar dock inte något totalt överskott eftersom man
samtidigt haft ökade kostnader för eftersatt barmarksrenhållning, belysning, leasingavgifter i
samband med byte till elbilar samt en allmänt längre och mer kostsam sommarsäsong.
Skillnaderna mellan budget och utfall på respektive enhet beror bland annat på möjligheterna till
arbeten i exploaterings- och investeringsprojekt under året för respektive enhet och att timmar per
nyttjade resurser varierar mellan enheterna beroende på väderläge och uppdrag. Detta för att på
bästa sätt samutnyttja tillgängliga resurser inom produktion.
Under året har produktion hanterat arbeten inom exploatering för kommunledningskontorets planoch exploateringsenhet med 37,2 miljoner kronor, varav cirka 1,4 miljoner avser eget arbete. Inom
investeringsprojekten har produktion medverkat med eget arbete för cirka tre miljoner kronor.

Verksamhet support
Verksamheten bildades vid årsskiftet i och med att verkstaden, transportcentralen, förrådet, eportalen och samlastningscentralen slogs ihop med kost och lokalvård.
Lokalvården och kosten genomför varje år kvalitetsmätningar där kundernas nöjdhet mäts. 2014
uppfylldes målet för lokalvård och kost omsorg, men inte för kost skola. Därför har ett åtgärdsprogram tagits fram för att målet ska kunna uppnås under 2015. Kost skolas enkäter riktade sig till
elever i åk 2, 5 och 8. Kost omsorgs enkäter riktade sig till boende i vård och omsorgsboende,
matgäster i matdistribution och i enhetens restauranger.
Lokalvård
Lokalvården har under 2014 fortsatt det arbete som påbörjades under 2012 med att se över
maskinparken som var gammal och sliten. Investeringar har gjorts löpande efterhand som
maskinerna skrivs av, vilket har möjliggjort nya investeringar. Ekonomin tillåter inte att alla
investeringar görs på en gång, utan investeringarna sprids ut över en tioårsperiod ungefär som med
kommunens bilpark.
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Under 2014 upphandlades hyrmattor för kommunen och dessa beställningar
går numera genom lokalvården. Arbetet med att få ordning på kundbanken
har fortsatt, för att möta det ökade arbetet med bland annat hyrmattor,
fönsterputs, tillkommande objekt och förändringar i befintliga objekt som till
exempel omflyttningar i kommunen.
Lokalvård har under november infört Timecarepool för bokning av vikarier.
Samma system används av kosten sedan ett år tillbaka och där fungerar det
tillfredställande.
Ett av verksamhetens mål är att erbjuda kunderna ett bredare serviceutbud. Utöver regelmässig
lokalvård och periodiskt underhåll av lokalerna, kan enheten även erbjuda tjänster som gardintvätt,
övrig textiltvätt, skötsel av kaffeautomater och diskmaskiner, tvätt av arbetskläder samt höjdstäd
med skylift. Det senaste tillskottet av servicetjänster är ett konferenspaket i samarbete med kosten,
som erbjuder olika matalternativ i anslutning till möten.
Fönsterputs i egen regi är en nyhet som kommer börja gälla från 1 april 2015. Planering är påbörjad
för att möta den efterfrågan som kommer och utbildning av personalgrupper i fönsterputs kommer
att ske successivt. Lokalvårdens ”poolgrupp” kommer att sköta den fönsterputs där behov av skylift
förekommer. Poolgruppen kommer att utökas inför kommande uppdrag och en ökning av
extrabeställda tjänster vad gäller golvvård, byggstäd och övrigt.
Målet är att ha SRY- eller Prylutbildad personal. SRY är en yrkesutbildning för städare som
Servicebranschens Yrkesnämnd (SRY) tagit fram. Lokalvårdsutbildning PRYL är en grundläggande
och mycket omfattande städutbildning som syftar till att både den erfarne lokalvårdaren och den
som är ny i branschen får en gedigen grund att stå på. Denna utbildning har tidigare köpts in externt,
men nu har en medarbetare utbildats till SRY-certifierare, vilket innebär mindre
utbildningskostnader. Även övriga internutbildningar erbjuds för att höja kompetensen bland
medarbetarna.
Kost
Andelen maträtter som lagas från grunden har ökat. En
gemensam rammatsedel för skola och omsorg har tagits i bruk
under året. Rammatsedeln ligger till grund för den detaljerade
matsedelsplaneringen och styr så att alla kök serverar till
exempel fisk, köttfärs eller kyckling samma dagar. Detta är en
förutsättning för att kunna göra en optimal matsedelsplanering i
kommunen, i synnerhet i de kök som lagar mat till både skola,
förskola och omsorg.
Kökspersonalen har erbjudits utbildning i livsmedelshygien,
dietkunskap och vegetarisk matlagning i form av teori och praktik. Detta gynnar såväl medarbetare
som matgäster. Andra utbildningar som erbjudits under året är bland annat hjärt- och lungräddning,
brandskydd och data.
Inköp av nya arbetskläder har inneburit en gemensam klädkod som visar tillhörighet både internt
och externt.
Kost Skola

Utvecklingen av matens kvalitet har varit i fokus under året. Ett arbete med att gå igenom och
uppdatera alla recept påbörjades under hösten 2014. Hög kvalitet på maten, där en stor andel lagas
från grunden i kombination med en ambition att servera alternativa rätter ställer högre krav på att
köken är rätt planerade och utrustade med en fungerande maskinpark.
Barn- och elevantalet ökar stadigt vilket ställer högre krav på såväl personal som på kökens kapacitet.
Kost skola har under året fortsatt med ett flertal ny- och ombyggnationer av kök. För att nämna
några så har Ängsbackens förskola med ett fint tillagningskök blivit klart, Funkaboskolans kök har
renoverats och de båda förskolorna Ljusglimten och Smedjan har uppgraderats till tillagningskök.
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Kost Omsorg

Kost omsorg har även under 2014 befunnit sig i ett ombyggnadsskede. Året inleddes med start av
ombyggnation av kost omsorgs största kök; Oxhaghemmets kök. Ombyggnationen anpassas efter
omsorgsförvaltningens önskemål om kyld mat i egen regi till matgäster med beslut om
matdistribution i ordinärt boende. För att möjliggöra ombyggnationen med bibehållen produktion av
efterfrågade portioner gjordes en omflyttning av portioner och personalresurser till andra kök inom
kost omsorg. Personalförflyttningar har medfört ökade personalkostnader under året. Tillfälliga
ändringar i logistiken av mattransporter har förekommit och även det har inneburit ökade kostnader
i viss mån. Tack vare god planering och engagerade medarbetare har verksamheten kunnat
optimeras till ett resultat med budget i balans.
Under året har även samarbetet utökats administrativt och bemanningsmässigt. Denna rörlighet av
personal har inneburit kompetensöverföring och komptenshöjning av många medarbetare i och med
att personalen tillfälligt har arbetat med nya arbetsuppgifter och nya arbetskamrater.
I Södermöre har samarbetet med övriga verksamheter stärkts. Detta samarbete har bland annat
resulterat i uppskattade trivselaktiviteter såsom grill-lunch, julbord, kroppkakefest med mera. Dessa
har samlat ett stort antal matgäster under trivsamma former.
Under året har kost omsorg förbättrat och tydliggjort fakturering till kund. Detta innebär att kost
omsorg nu fakturerar intern kund, det vill säga respektive förvaltning som i sin tur fakturerar de
externa kunderna tillsammans med omsorgsavgifter. Förändringen har inneburit en bättre kontroll
av de egna intäkterna både för kost omsorg och fakturerade förvaltningar.

Enhet Logistik
Enheten logistik bildades november 2014 då centralförrådet, e-portalen och samlastningscentralen
slogs ihop till en enhet.
Förråd
Centralförrådet har under 2014 haft en försäljning på 21,9 miljoner kronor, varav 3,8 avser
kommunala bolag och förbund. Försäljningen 2013 slutade på 20,3 miljoner kronor, varav 4,4
miljoner kronor kom från bolagen och förbunden. Förrådet ökar i omsättning då ett stort fokus
finns på att hjälpa kunderna med att göra sina inköp på upphandlade avtal. Utökning och
uppdatering av sortimentet är även en bidragande orsak. Små procentuella prishöjningar har
förekommit hos några av leverantörerna. Nya avtal på kontorsmaterial, skolmaterial och
datormaterial inklusive tonerkassetter har upphandlats. Arbetet fortsätter även med att förstärka
webb-shopen, öka antalet användare, men också bygga om lagret mer kundanpassat. Tillgängligheten
har ökat tack vare att öppettiderna utökades under 2014.
E-portal
Proceedos e-portal har varit i skarp drift sedan årsskiftet. Kostenheternas samtliga kök beställer idag
livsmedel från de sex leverantörerna på en inloggning. Alla beställningar som läggs i Proceedo
fakturerahanteras också i detsamma. Cirka 10 000 fakturor har hittills hanterats i systemet. Arbetet
med att lägga in centralförrådets varor i e-portalen är i sitt slutskede. När centralförrådets varor är
beställningsbara används systemet av cirka 1000 personer.
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Samlastningscentral
Under våren/sommaren inventerades samtliga kostverksamheter med avseende på
inleveransfrekvens och önskvärda leveransdagar.
Slutgiltigt beslut att etablera och upphandla entreprenör för samlastningscentralen togs av kommunfullmäktige i september. Upphandlingen annonserades och innehöll höga krav på utförande, miljö
och service. Vinnare i upphandlingen blev GDL i Kalmar med själva centralen på Franska vägen.
Avtalet löper på fyra år med möjlighet att förlänga två plus två år.
Enhet Transport/Verkstad
Leasingverksamheten har ökat omsättningen med drygt sex procent jämfört med föregående år.
Detta beror på att bilbehovet ute i verksamheterna ökar hela tiden, främst hos omsorg- och
socialförvaltningarna. Andelen biogas- och elbilar har blivit flera under 2014. Vid årsskiftet fanns 430
personbilar och lätta arbetsfordon i leasingverksamheten.
Omsättningen för åkeridelen inom transport har ökat marginellt jämfört med 2013. Under 2014
köptes en lastbil utrustad med kran, tipp och snöplog.
Den ökade volymen av fordon i kommunen påverkar även verkstadens verksamhet, som också
utökat sina tjänster mot de kommunala bolagen.
I verkstaden har vissa av golven renoverats. Brandskyddet har förbättrats i samråd med
fastighetsägaren.
Resultatredovisning och analys Verksamhet Support
(tkr)
Verksamhet
Support
Enhet Logistik
Enhet Transport
Enhet Lokalvård
Enhet Kost Skola
Enhet Kost Omsorg
Summa Support

Resultat 2013
Budget 2014
Netto Avvikelse Kostnader Intäkter
‐4 293
1 997
399
‐68 937
‐15 088
‐85 922

507
1 997
399
190
‐525
2 568

‐10 156
‐49 210
‐44 677
‐77 411
‐49 181
‐230 635

5 550
49 210
44 677
4 673
32 254
136 364

Netto
‐4 606
0
0
‐72 738
‐16 927
‐94 271

Resultat 2014
Netto Avvikelse
‐4 953
1 042
406
‐72 519
‐16 890
‐92 914

‐347
1 042
406
219
37
1 357

Totalt redovisar supports verksamheter ett överskott om +1,4 miljoner kronor. Samtliga
verksamheter redovisar överskott eller i nivå med budget, utom projektet samlastningscentral. Men
detta tvååriga projekt med särskilt tilldelade medel lämnade ett överskott i 2013 års resultat.
Förrådsverksamheten visar, liksom föregående år, på ett resultat som är i princip lika med budget. I
resultatredovisningen redovisas endast den externa omsättningen samt ersättningen från
förvaltningarna. Omsättningen inom kommunen redovisas i balansräkningen och omfattar under
året cirka 15 miljoner kronor. Under 2015 kommer detta förändras när förrådet kommer med i Eportal och all redovisning kommer då att ske i driftsredovisningen.
Transports resultat slutar med ett överskott på +0,7 miljoner kronor. Överskottet beror främst på
ökad volym inom leasingverksamheten. Den ökade volymen bilar märks även i verkstaden, som
också utökat sina tjänster för bolagen och visar ett resultat som slutar med ett överskott om +0,3
miljoner kronor.
För projektet med samlastningscentral har serviceförvaltningen tilldelats totalt 0,9 miljoner kronor
fördelat med 0,6 miljoner kronor för 2013 och 0,3 miljoner kronor för 2014. På grund av sen start
användes endast 0,2 miljoner kronor av anslagna medel för 2013, vilket innebar ett överskott på +0,4
miljoner kronor. Projektets totala utfall för de två åren slutar på tilldelade medel 0,9 miljoner kronor,
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men som för 2014 innebär ett underskott på -0,4 miljoner kronor härstammar från 2013 års
överskott med samma belopp.
Lokalvården visar på ett plusresultat med +0,4 miljoner kronor som beror på något ökade volymer
men framförallt lägre kostnader än budgeterat. Kost skola redovisar ett överskott om +0,2 miljoner
kronor vilka främst kan härledas till högre intäkter än budgeterat. Kost omsorg redovisar ett resultat
i nivå med budget, vilket kan jämföras med föregående år då verksamheten redovisade ett underskott
om -0,5 miljoner kronor.

Upphandling
Enheten har under året haft en mängd större upphandlingar som krävt stora insatser. Nämnas kan
ramavtal för möbler, nytt ekonomisystem, nytt personaladministrativt system, omsorgsboendet
Vasallparken, länsupphandling av papper, kemikalier, plast samt certifieringsorgan för vår externa
ISO-revision.
Kalmar kommuns försäkringar administreras av enheten och glädjande ligger kommunens
skadeutfall på en fortsatt låg nivå, vilket borgar för fortsatt låga försäkringspremier
Resultatredovisning och analys Upphandlingsenheten
(tkr)
Verksamhet
Upphandling
Försäkringsfond

Resultat 2013
Budget 2014
Netto Avvikelse Kostnader Intäkter

Resultat 2014
Netto Avvikelse

Netto

‐2 460

13

‐5 009

2 415

‐2 594

‐2 722

‐128

167

167

‐4 900

4 900

0

194

194

Upphandling redovisar ett underskott om -0,1 miljoner kronor, som beror på något lägre intäkter
och något högre konsult- och advokatkostnader. Under enhet upphandling finns också försäkringsoch skadeverksamheten, som för året slutar med ett överskott om +0,2 miljoner kronor. Denna
redovisas separat i resultatutjämningsfonden som ”skadefond”.

2015-02-17

24

Handläggare

Cecilia Frid

12

Datum

Diarienummer

2015-01-17

SN 2015/0043.03.01

Verksamhetsplan och internbudget 2015

Socialchef │ Socialförvaltningen
Adress Box 834, 391 28 Kalmar │ Besök Södra Långgatan 62
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 0480-450935│cecilia.frid@kalmar.se

2 (18)

Innehållsförteckning
Inledning ................................................................................. 3
Prioriterade områden 2015 ...................................................... 3
Socialnämndens mål 2015 ....................................................... 7
Socialnämndens internbudget 2015 ....................................... 11
Förändringar i driftbudgeten 2015 ......................................... 12
Effektiviseringar..................................................................... 15
Sammanfattning .................................................................... 16
Sammanställning av driftbudgeten 2015................................ 18

3 (18)

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.
Utgångspunkten för verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges ”Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017”.
Alla nämnder och bolag i kommunen har till uppgift att aktivt arbeta för att
förverkliga kommunens vision Kalmar 2020 och bryta ner kommunfullmäktiges mål till detaljerade mål.

Prioriterade områden 2015
Stabil ekonomi
Kommunfullmäktige har för 2015 tilldelat Socialnämnden en utökad driftbudgetram med 5,2 mnkr. Den utökade budgetramen ska i huvudsak täcka
volymökningar inom funktionsnedsättningsomsorgen som beräknas uppgå till
14 mnkr. I den utökade budgetramen ligger det ett effektivitetskrav på 10 mnkr
från kommunfullmäktige. 3 mnkr är beslutade sedan tidigare för att anpassa
kostnaderna inom funktionsnedsättningsomsorgen och 7 mnkr (1%) med anledning av kravet på stabil ekonomi. Mot bakgrund av 2014 års ekonomiska
utfall gällande placeringar av barn och unga, samt personer med missbruk- och
beroendeproblematik kan kostnaderna behöva minskas med ytterligare ca 17
mnkr beroende på placeringsbehovet 2015.
Den stora utmaningen blir att anpassa kostnaderna och samtidigt klara de lagkrav som åvilar socialnämnden. Lagkraven har successivt ökat de senaste åren
inte minst inom den sociala barn- och ungdomsvården där de ökade kraven är
som mest påtagliga. Det underlag som tagits fram i jämförelsestudien Kostnad
per brukare (KPB) visar emellertid på att det bör finnas ett visst utrymme för
justeringar inom bostad med särskild service och personlig assistans enligt LSS
samt inom den sociala barn- och ungdomsvården och missbruksvården. Inom
dessa områden pågår det ett omfattande effektiviserings- och förbättringsarbete i vilket både kostnader, kvalitet och arbetsmiljö hela tiden balanseras.
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
Under 2015 väntas det en fortsatt volymutveckling inom funktionsnedsättningsområdet (LSS). En utökning av både bostad med särskild service, boendestöd och daglig verksamhet är förväntad och planerad. Kostnaderna inom
funktionsnedsättningsområdet har minskat under 2014 och arbetet med bättre
schemaplanering, effektivare hantering av resurstid och samordning inom och
mellan enheterna kommer att fortsätta med stor intensitet under 2015. Även
arbetet med sjukfrånvaro och resultatet av medarbetarenkäten kommer att vara
prioriterat både för att sänka kostnaderna och för att säkerställa en god arbetsmiljö.
Stort fokus kommer också läggas på arbetet med genomförandeplaner där metoder för förstärkt och reell brukarmedverkan kommer att introduceras.
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Arbete och sysselsättning
Resurshusets fortsatta huvudfokus är personer med långvarigt försörjningsstöd. Prioriterade grupper är personer med invandrarbakgrund och ensamstående föräldrar där risken för barnfattigdom och utanförskap är som störst.
Resurshuset har under 2014 genomfört en förstudie med ekonomiskt stöd från
Europeiska socialfonden (ESF). Förstudien heter Språk och arbete och har
varit inriktad på att hitta metoder för att bryta utanförskapet för kvinnor med
invandrarbakgrund som inte kommer vidare till egenförsörjning utan stannar
kvar i långvarigt försörjningsstöd. Förstudien har fallit väl ut och en ansökan
om medel till ett projekt kommer att skickas in till ESF under året.
I daglig verksamhet kommer fokus på arbetslinjen att förstärkas. En större
utbildningssatsning håller på att genomföras via Samordningsförbundet kring
Supported employment. Målet är att få fler brukare att välja och bibehålla en
individuell placering på en ordinär arbetsplats samt att fler ska ta steget vidare
till en anställning.
Särskilt riktade insatser kommer också ges till kvinnor med psykiska funktionsnedsättningar. Kvinnor med psykiska funktionsnedsättningar saknar sysselsättning i större utsträckning än vad männen gör inom samma målgrupp.
Missbruk- och beroendevård
Ett omfattande förändringsarbete pågår inom missbruks- och beroendevården
där resurserna fördelas om och nya stödformer införs för att klara mer vård på
hemmaplan och för att anpassa vården till de nya nationella riktlinjerna. Arbetet kommer att fortsätta under året. Lokala riktlinjer för missbruk- och beroendevård i Kalmar kommun kommer att utarbetas utifrån de nya nationella riktlinjerna. Detta arbete kommer att synkroniseras med landstingets arbete med
de nationella riktlinjerna.
Det kommer också att arbetas fram en samverkansöverenskommelse kring
missbruk- och beroendevård på regional nivå mellan landstinget och kommunerna i länet. Fortsatta satsningar kommer även att göras när det gäller förstärkt barn- och föräldraperspektiv inom missbruks- och beroendevården. Det
kommer också att tas fram en strategi för fortsatt utbildningsverksamhet framförallt gällande metoder som rekommenderas i de nationella riktlinjerna.
Barn och ungdom
Även 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. 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. Först ut är riktlinjer för placerade barn.
En överenskommelse mellan kommunerna i länet och landstinget kommer att
arbetas fram för att säkerställa att alla barn och unga som utreds och placeras i
familjehem eller Hem för vård och boende (HVB) ges möjlighet till en god
hälsa genom insats/er från hälso- och sjukvård och/eller tandvård.
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Idag råder det stora svårigheter i att rekrytera familjehem. Insatser behövs för
att utveckla rekryteringsarbetet. Fortsatta satsningar kommer att göras när det
gäller utbildning till familjehemsföräldrar.
Antalet ensamkommande barn som anlänt till Sverige har fördubblats under
2014. Detta har påverkat Kalmar kommuns fördelningstal avsevärt. Det är
Migrationsverket som fastställer fördelningstalet. Kalmar kommun har gått
från 6 asylplatser till 11 under 2014 och kommer utifrån nytt fördelningstal
under 2015 att behöva utöka till 28 asylplatser. Minst tre nya boenden behöver
tillskapas för att klara mottagandet.
Hemlöshet
Bristen på lägenheter i Kalmar har under senare delen av 2014 blivit mycket
mer påtagligt för socialförvaltningen. I mars 2014 började socialförvaltningen
att föra statistik över hemlösheten i Kalmar kommun. Inledningsvis låg det
ganska stabilt men från september månad har antalet hemlösa stadigt ökat. I
december fanns det 29 personer som var hemlösa och som behövde hjälp med
bostadsanskaffning. Ungefär lika många personer ytterligare avvisades på
grund av att man inte ansågs ha biståndsrätt. Flera av dem som avvisades och
nya som hör av sig och vill få hjälp har stora bekymmer som på sikt kan leda
till svåra sociala problem såsom våld i nära relationer eller psykisk ohälsa.
Trycket på socialförvaltningens mottagningsenhet är mycket stort och det förväntas inte minska.
En kartläggning har gjorts av vilka insatser som görs och vad som behöver
göras ytterligare för att uppnå socialnämndens mål kring hemlösheten. Utifrån
den kartläggning som gjorts har en åtgärdsplan arbetats fram. Ett förslag till
åtgärd, för att lösa den akuta hemlösheten (personer som saknar en sovplats
för natten), är att tillskapa ett härbärge. Socialförvaltningen har vänt sig till
serviceförvaltningen för att få hjälp med att hitta lämplig lokal.
För att få en mer sammanhållen och specialiserad handläggning kring bostadsfrågorna kommer socialförvaltningen att tillskapa/avdela två särskilda boendehandläggare.
Förebyggande arbete
Socialnämnden har fått två uppdrag från kommunfullmäktige. Uppdragen
handlar dels om att ta fram ett drogpolitiskt program med särskilt fokus på
ungdomars användning av narkotika och dels om att tillsammans med Barnoch ungdomsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Södermöre och Gymnasieförbundet utveckla det förebyggande sociala arbetet i utsatta bostadsområden.
Båda uppdragen har kopplingar till socialförvaltningens redan pågående och
prioriterade arbeten i BRÅ-rådet, ANDT-arbetet (Alkohol Narkotika Doping
Tobak) och områdesarbetena i Norrliden, Berga och Oxhagen.
I Kalmar bedrivs det ett mycket framgångsrikt och väl ansett arbete kring
ANDT-frågorna. Kalmar har haft ett samarbete med CAN (Centralförbundet
kring alkohol och narkotika) sedan år 2010 när det gäller drogvaneundersökningar för ungdomar. Under 2014 utökades samarbetet till att även omfatta
den vuxna befolkningens drogvanor. I detta fyraåriga samarbete ingår även åtta
andra kommuner i länet. Syftet med samarbetet är att, med hjälp av befintliga
indikatorer som Regeringen via Socialdepartementet fastställt, hitta en struktur
och uppföljning av det förebyggande arbetet på kommunal nivå.
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Myndighetshandläggning
Inom verksamhetsområde mottagning och utredning kommer ett antal nya och
utvecklade arbetsmetoder och arbetssätt att prövas och implementeras.
När det gäller handläggning av försörjningsstöd har Socialstyrelsen tagit fram
en standardiserad bedömningsmetod för arbetet mot självförsörjning som kallas ”FIA – förutsättningar inför arbete”. Enheten för utredning försörjningsstöd kommer att implementera metoden FIA och vara med i Socialstyrelsens
fortsatta utveckling av metoden.
Inom handläggningen av försörjningsstöd kommer man också att arbeta med
införande av webbaserad service till sökande av försörjningsstöd.
I mottagnings- och utredningsenheterna som handlägger barn- och familjeärenden kommer den nya versionen av dokumentationssystemet Barnets Behov I Centrum (BBIC) att introduceras. Detta kommer att kräva mycket förberedelsearbete och utbildningssatsningar under året.
En särskilt viktig faktor för att tillgodose barn och ungas rätt till en god vård är
att samverkan fungerar mellan kommun och landsting. Ett stort utvecklingsarbete pågår tillsammans med landstinget när det gäller att utveckla arbetet med
samordnade individuella planer (SIP). En överenskommelse om hur arbetet
med SIP ska gå till har arbetats fram, men det krävs under året ett fortsatt stort
fokus på att få arbetssättet implementerat hos de båda huvudmännen.
Vid utredningar kring missbruk- och beroendeproblematik använder handläggarna bedömningsinstrumentet ASI (Addiction Severity Index). Under 2015 till
2017 kommer handläggarna att delta i ett forskningsprojekt som leds av Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet. Projektet handlar om att
vara med och införa uppföljningsmodellen UBÅT (Uppföljning och beskrivning av åtgärder inom socialtjänsten) som är anpassad för ASI. Deltagandet
och införandet av UBÅT kommer leda till att socialtjänsten kan se om de insatser som ges får positiva eller negativa behandlingsresultat.
Mätning och resultat
Socialtjänsten står inför stora utmaningar i att förändra och hitta nya arbetssätt.
Styrning och kontroll från den nationella nivån har förändrats markant de senaste åren. Kraven har ökat när det gäller att visa på faktiska resultat. Socialtjänsten behöver bli bättre på att säkerställa nyttan med de insatser som ges. Stora
satsningar görs nationellt för att öka kunskapsnivån inom socialtjänsten och
stödja kommunerna till att utveckla en mer evidensbaserad praktik.
En viktig förutsättning för att kunna mäta resultat är att det finns tillgång till
data som kan ge en bild av hur verksamheten ligger till och vad som behöver
förbättras. Socialförvaltningen arbetar därför intensivt med framtagande av
olika mätetal och processindikatorer för systematisk uppföljning. Detta arbete
behöver få fortsatt fokus även under 2015. Försörjningsstöd och hemlöshet
har varit först ut och sedan är familjehem och barn och familj på tur. Sedan
kommer övriga områden. Detta arbete kommer att synkroniseras med det utvecklingsarbete som sker på nationell nivå där man arbetar med att skapa en
nationell informationsstruktur för att kunna jämföra olika kommundata med
varandra.
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Socialnämndens mål 2015
Utifrån kommunfullmäktiges mål och vision samt socialnämndens prioriterade
områden har följande mål för 2015 arbetats fram. Målen är kopplade till kommunfullmäktiges områdesindelning.

Ordning och reda i ekonomin
Detaljerat mål

Detaljerat mål

.
Antalet män och kvinnor med långvarigt och
mycket långvarigt försörjningsstöd minskar under
2015.

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.

Ett grönare Kalmar
Detaljerat mål

Alla enheter har utifrån sina miljöaspekter formulerat mål för det yttre miljöarbetet under 2015.

Ett växande attraktivt Kalmar
Detaljerat mål

Samtliga arrangörer för tillfälliga arrangemang till
allmänheten som är föremål för alkoholtillstånd
upplever ett bra och professionellt bemötande.

Hög kvalitet i välfärden
Detaljerat mål

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 följs upp minst en gång per år.

Detaljerat mål

Samtliga medarbetare inom förvaltningen har kunskap om sin/förvaltningens roll i det uppsökande
och förebyggande arbetet.

Detaljerat mål

Kvinnor och män som har kontakt med socialtjänsten finns inom situation 1 (socialstyrelsens definition vid hemlöshet) maximalt en månad.

Detaljerat mål

Alla män och kvinnor som har en placering via
socialtjänsten och befinner sig i situation 2 (socialstyrelsens definition av hemlöshet) har ett boende
ordnat före utskrivning.

Detaljerat mål

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
en kontakt med BUP eller Barnhabiliteringen, ska
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ha en samordnad individuell plan, SIP, senast
2015-09-30.
Detaljerat mål

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 barnhabiliteringen ha en samordnad individuell plan, SIP.

Detaljerat mål

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.

Detaljerat mål

Andelen kvinnor som har insats inom socialpsykiatrin och som har sysselsättning är högre i oktober
2015 jämfört med den kartläggning som genomfördes 2013.

Detaljerat mål

Andelen brukare, kvinnor och män, inom daglig
verksamhet och sysselsättning som under 2015 får
en anställning på öppna arbetsmarknaden är högre
än 2014.

Detaljerat mål

Andelen brukare, män och kvinnor, inom daglig
verksamhet och sysselsättning som under 2015 får
en individuell placering är högre än 2014.

Detaljerat mål

I alla barnavårdsutredningar ska det särskilt framgå
att det har utretts om barnet har utsatts för, eller
bevittnat, våld i nära relationer.

Detaljerat mål

I alla barnavårdsutredningar ska det särskilt framgå
att frågor om barnets egna alkohol- och drogvanor
har utretts.

Detaljerat mål

Andelen biståndsbedömda insatser inom öppenvård missbruk och beroende uppgår till 50 % av
utförda insatser 31 december 2015.

Detaljerat mål

Under 2015 införs en metod för uppföljning inom
missbruksvården.

Detaljerat mål

Alla enheter som arbetar med personer med funktionsnedsättning har i sina verksamhetsbeskrivningar formulerat hur anhöriga ska bemötas och introduceras.
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Verksamhet och medarbetare
Detaljerat mål

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.

Detaljerat mål

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.

Detaljerat mål

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.

Detaljerat mål

Minst 15 % av förare, kvinnor och män, boende i
Kalmar kommun misstänkta för rattfylleri och
drograttfylleri har påbörjat behandling genom
SMADIT under 2015.

Detaljerat mål

Andelen daglig rökare, i CAN undersökningen, i åk
9 minskar från 16 % till 11 % för flickor jämfört
med 2013 och 9 % till 5 % för pojkar.

Detaljerat mål

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.

Detaljerat mål

Senast december 2015 är e-tjänst för försörjningsstöd infört.

Detaljerat mål

Samtliga enheter arbetar vid slutet av 2015 kontinuerligt med månadsuppföljning utifrån fastställda
indikatorer. Indikatorerna ska där det är möjligt
vara könsuppdelad.

Detaljerat mål

Den ackumulerade sjukfrånvaron i % av arbetad
tid ska minska under 2015 jämfört med 2014.

Detaljerat mål

I november 2015 finns en fastställd jämställdhetsplan för socialnämndens område.

Detaljerat mål

Antalet rapporterade avvikelser ökar vid samtliga
enheter under 2015.
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Detaljerat mål

Samtliga nyanställda medarbetare under 2015 har
fått introduktion enligt den kommungemensamma
riktlinjen.

11 (18)

Socialnämndens internbudget 2015
Driftbudgetramen som kommunfullmäktige tilldelat socialnämnden för 2015 är
på totalt 701,2 mkr. Ramutökningen utgör 5,2 mkr enligt följande fördelning:
Förändring av driftbudgetram jmf med 2014
Kompensation kostnadsökning löner Soc
Kompensation kostnadsökning löner LSS
Jobbstimulans
Höjd barndel i riksnormen (ändrat till fritidspeng)
Kommunikatörstjänst
Utökad budgetram LSS
Utökad IFO-ram
Effektivisering
Stabil ekonomi
Total utökning av ram jmf med 2014
Investeringsbudget
Kostnad för anpassning av nya lokaler
Inventarier verksamheten
Total ram











2015 Tkr
528
1224
-780
520
-285
14000
-3000
-6959
5248
2015 Tkr
2700
1200
3900

Kompensation för kostnadsökningar är till för att kompensera kostnadsökningar (löneökningar) för de tjänster som socialnämnden köper
externt som t ex vårdplatser.
I 2014 års budgetram tilldelades Socialnämnden ett statsbidrag för
jobbstimulans på 2 131 tkr. För 2015 har statsbidraget minskat med
780 tkr.
Enligt regeringens budgetförslag ersattes fritidspengen av höjd barndel
i riksnormen. Efter riksdagens budgetbeslut kvarstår dock fritidspengen.
Under 2014 tillsattes Kommunikatörstjänster inom Kalmar kommun.
Socialnämndens kostnadsandel har reducerat budgetramen med 285
tkr.
Kompensation för volymökningar inom LSS utgör en ramökning med
14 000 tkr.
Ingen ökning av budgetramen för volymökningar inom IFO.
Effektiviseringskravet på 3 000 tkr beslutades av kommunfullmäktige
samband med förra årets beslut om budgetram. Socialnämndens totala
effektiviseringskrav för 2014 och 2015 var på totalt 8 000 tkr. Under
2014 har socialnämnden därmed minskat kostnaderna med 5 000 tkr.
Ytterligare sparkrav har tillkommit i samband med projektet ”Stabil
ekonomi”. Nämndernas sparkrav utgör 1 procent av 2014 års nettobudget vilket för socialnämnden innebär 6 959 tkr.
Investeringsbudgeten har utökats med 2 700 tkr pga ombyggnadskostnader i samband med nya kontorslokaler.
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Förändringar i driftbudgeten 2015
Med socialnämndens mål samt de prioriterade områdena som grund sker följande förändringar i driftbudgeten för 2015

Volymökningar inom funktionsnedsättningsomsorgen
Kalmar kommun tillhör de kommuner i Sverige som har störst volymökning av
LSS per år. Det beror bl a på att Kalmar har en stor inflyttning från andra
kommuner, främst från grannkommunerna. Därför får Kalmar kommun en
stor andel i LSS-utjämningsbidrag. För 2015 planeras följande utökning:









Ny servicebostad/gruppbostad inom området utvecklingsstörning/autism 6 boenden
Ny servicebostad inom området socialpsykiatri 5 boenden
Ökning av boendestöd 15 ärenden
Ny gruppbostad barn/unga 3 boenden
Utökning av en enhet inom insatser för barn/unga LSS
Nya platser inom daglig verksamhet 10 platser
Ökning inom Personlig assistans 5 ärenden
Utökning av 0,5 tjänst inom HSL-verksamheten (hälso-och sjukvård)

Antal personer med insatser jämfört med tidigare år

Antal personer per insats
Boendestöd SoL
Personlig assistans LASS
Personlig assistans LSS
Ledsagarservice LSS
Kontaktperson LSS
Avlösarservice LSS
Korttidsvistelse LSS
Korttidstillsyn LSS
Bostad barn o ungdom LSS
Bostad vuxna LSS
Särskild anpassad bostad
Särskilt boende SoL
Daglig verksamhet LSS
Dagverksamhet SOL

Dec
2011
146
117
33
73
181
7
82
25
12
285
7
16
292

Dec
2012
168
115
38
65
178
4
74
26
10
287
7
18
294

Dec
2013
184
111
37
61
180
2
70
27
2
301
7
26
297

Okt
2014
200
119
40
57
176
3
61
26
2
305
34
319
55

Förändr
jan-okt 2014

+16
+8
+3
-4
-4
+1
-9
-1
+-0
+4
+8
+22
+11

Plan
2014
+15

Plan
2015
+15

+5

+5

+-0
+-0

+-0
+-0

+-0

+2

+23

+6

+13

+10

Tabellen visar antalet personer med insatser under perioden 2011 fram till planen 2015. Sammanställningen ger information om den volymökning som varit
de senaste åren.
I budgetramen har kostnaden för volymökningen beräknats till 14 Mnkr.

Myndighetshandläggning
Inom myndighetshandläggningen, framför allt inom barn- och familjeutredningsenheterna, har ärendemängden ökat de senaste åren. Dessutom har det
skett förändringar i lagstiftningen vilket ställt ökade krav på handläggningsarbetet. Svårigheten att rekrytera socialsekretrare har varit ett stort problem un-
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der en längre tid vilket medfört att handläggare från bemanningsföretag fått
lösa akuta rekryteringsproblem. För att säkerställa kvalitén och rättssäkerheten i
handläggningen samt förbättra arbetsmiljön för handläggarna finns behov av
utökning med tre tjänster. Hur dessa ska disponeras på bästa sätt är inte helt
utrett ännu men förslaget är utökning av en enhetschefstjänst, en handläggartjänst för boendehandläggning, samt en tjänst inom mottagning barn/vuxen.
Förhandlingar ska ske med Invandrarservice om överföring av medel för ytterligare en handläggartjänst inom försörjningsstödet eftersom flyktingmottagandet ökat. Hittills finansieras 2 tjänster från Invandrarservice. Kostnaden för
tjänsterna beräknas till 1,7 Mnkr.

Social jour
Ny utformning av social jour innebär en ökad kostnad med 300 tkr. Befintlig
budget för den här verksamheten uppgår till 1,2 Mnkr. Kostnaderna finansieras
inom ramen för Gemensam verksamhet.

Försörjningsstöd
Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat successivt under de senaste
åren vilket medfört att verksamheten visat positivt bokslutsresultat. I 2014 års
bokslut är överskottet 4 Mnkr. Om inga större förändringar sker inom sysselsättning/arbetsmarknadsområdet väntas kostnaderna vara oförändrade under
2015. Det innebär att budgetramen kan minskas med 4 Mnkr vilket blir en del
av sparbetinget i ”Stabil ekonomi”.

Barn och unga
Preliminärt bokslut 2014 visar ett underskott för externplaceringar på -7 mnkr
samt -4 mnkr för familjehemsplaceringar. Resultatet i Kostnad per brukare
visar att Kalmar har höga externa placeringskostnader men även höga kostnader för vård på hemmaplan jämfört med andra kommuner. Rätt matchning av
insatser och resurser i förändringsarbetet bör leda till lägre kostnader. Budgetnivån är därför oförändrad mellan 2014 och 2015. Det innebär en tuff utmaning då anmälningarna kring barn som far illa och lagkraven inom detta område har ökat markant de senaste åren.
Överenskommelser med Landstinget om delansvar för vissa vårdkostnader ska
också medverka till att få ner kostnaderna.

Vuxna missbruksvården
Preliminärt bokslut för 2014 visar ett underskott för externplaceringar av
vuxna missbrukare på -6,2 Mnkr. Budgetnivån för externplaceringar har under
de senaste åren varit orealistisk låg med stora underskott som följd. Kalmars
kostnader för externplaceringar motsvarar normalnivå i ”Kostnad per brukare”
medan kostnaderna för vård på hemmaplan ligger högt. Ur ekonomiskt perspektiv är målet att förändringsarbetet inom missbruksvården ska leda till att
medel motsvarande 4 Mnkr kan omfördelas från insatser inom vård på hemmaplan till externa placeringar eller att vården på hemmaplan anpassas på ett
sätt så att behovet av externa placeringar kan minskas.
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Tabellen visar volymförändringar jämfört med tidigare år
Utfall

Utfall

2012

2013

Prel utfall Diff bok2014

slut 2014

Intern-

Förändr i

Kommentar

budg 2015 i budget 14/15

Försörjningsstöd
Unika hushåll prel för 2014
Total kostnad för
försörjningsstöd mnkr

1 302
46,5

44,9

44,0

Budgetram

(50,4)

(50,4)

(48,4)

35

35

38

28

29,6

30,2

32,3

25,0

(17,5)

(18,5)

(25,0)

Institutionsplaceringar
barn/ungd
Antal årsplaceringar HVB
barn/unga prel för 2014
Kostnad netto mnkr
Budgetram

1 245

1 228

1 230
44,4
+4,0

-7,3

(44,4)

(25,0)

Del av sparbeting
-4,0

i "Stabil ekonomi"

Omdisponering/
0,0

effektivisering inom
barn/ungd.vård

Vuxna placeringar
Antal årsplaceringar vuxna
missbrukare prel för 2014

12

16

13

8

Kostnad netto mnkr

7,9

13,4

9,7

7,5

(3,5)

(3,5)

(3,5)

Familjehemsplaceringar
Antal placerade personer
prel för 2014

105

110

115

115

Kostnader netto mnkr

26,3

27,1

31,4

(27,6)

(23,8)

(26,1)

27,3

Budgetram

Budgetram

-6,2

-4,1

(7,5)

(27,6)

4 mnkr omfördelas
inom missbruks+4,0

vården

Omdisponering/
effektivisering inom
0,0

Härbärge
Hemlöshetsproblematiken samt stora svårigheter att hitta tillfälliga akuta boenden medför att behovet av att starta upp ett härbärge är mycket stort. Vid
akuta situationer är ofta hotellboende enda alternativet att hitta boende.
Kostnadskalkyl har ännu inte upprättats men finansiering sker genom att frigöra resurser i effektiviseringsarbetet. Ekonomiska effekter av ett härbärge är
lägre hotellkostnader samt färre externplaceringar.

Ensamkommande barn
Under 2015 kommer verksamheten för mottagandet av ensamkommande barn
att öka kraftigt, från 6 asylplatser 1 januari 2014 till 28 platser enligt länsstyrelsens fördelningstal under 2015. Det innebär uppstart av 3-4 nya HVB-boenden
under året med sammanlagt 8 årsarbetare för varje boende. Dessutom sker en
utökning av en administratörstjänst för att hantera återsökning och annan administrativ handläggning. Kostnaderna kommer att täckas av Migrationsverket.

Administrativa förändringar
IT-kostnaderna har ökat kraftigt under 2014 pga högre licenskostnader, drifttekniska förändringar samt begränsning av IT-utrustningens varaktighet till
högst 3 år. I beräkningarna för volymökningar inom LSS-verksamheten ingår
en ökning av IT-kostnader med 700 tkr. För att täcka den totala ökningen
inom socialförvaltningen saknas ca 1 Mnkr. De ökade IT-kostnaderna har inte

barn/ungd.vård
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kompenserats i nämndernas budgetramar vilket innebär att differensen måste
täckas inom befintlig ram.
De nya administrativa lokalerna i f.d. Försäkringskassans lokaler innebär en
ökad hyreskostnad med ca 1 Mnkr. Anledningen till lokalbyte är dels behovet
av fler tjänsterum efter senaste årens volymökning och dels behov av förbättringsåtgärder när det gäller säkerheten i lokalerna och ett bra mottagande av
besökare. Utredning har visat att byte av lokaler är mer kostnadseffektivt än
ombyggnad och utökning i befintliga lokaler.
Med anledning av Kommunfullmäktiges beslut om kostnader för klimatkompensation kommer socialförvaltningen att få en merkostnad som ska betalas till
gemensam miljöfond i kommunen. Socialförvaltningen har drygt 100 leasingbilar och de flesta kan tankas med etanol/gas/el. Dock kvarstår dieselbilar som
används för långfärder och dessa ska om möjligt på sikt bytas ut till miljöbilar.
Myndighetshandläggare reser ofta med flyg vid uppföljningsmöten med placerade barn och ungdomar eftersom upphandlade behandlingshem finns i hela
landet. Socialförvaltningens kostnad för klimatkompensation kan komma att
uppgå till 200 tkr under 2015.
Finansieringen av de administrativa förändringarna sker inom ramen för Gemensam verksamhet och ingår i den nya effektiviseringsplanen som tas fram
med anledning av det ökade sparkravet. Bl a ska översyn ske av administrativa
funktioner, vaktmästeri, leasingbilsanvändning, utbildning/konferenser utöver
det som finns i utbildningsplanen samt de budgetramar som tidigare använts
för utvecklingskostnader etc. inom enheterna.

Effektiviseringar
Socialnämnden har under 2014 vidtagit effektiviseringsåtgärder, bl a genom en
organisationsförändring och minskat kostnaderna med 5 Mnkr inom LSSverksamheten. Enligt ursprunglig plan är åtgärder planerade under 2015 för att
ytterligare kunna minska kostnaderna med 3 Mnkr.
Projektet ”Stabil ekonomi” innebär att socialnämnden ska minska kostnaderna
med ytterligare 7 Mnkr under 2015. Åtgärdsplan har upprättats med följande
innehåll:
Effektiviseringar inom gruppbostäder:
 Utveckla och förbättra bemanningsprocessen
 Översyn av bemanningskrav
 Optimera användningen av resurstid
 Öka samarbetet inom och mellan enheterna
 Jämföra mellan enheter men även med andra kommuner
 Genomgång av behovsbedömning och resursfördelning
Personlig assistans
 Genomgång av samtliga ärenden där utförda timmar överstiger antalet
beslutade timmar samt följa upp ärenden som kan vara aktuella för
SFB (Socialförsäkringsbalken)
 Översyn av handläggning av personlig assistans
 Diskutera bedömningen av vad som är egenvård med Landstinget
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Entreprenaddrift av kommunens egen personliga assistansverksamhet bör utredas vidare då ett antal kommuner i landet har god erfarenhet av detta.
Barn och ungdomsvården
 Ta fram riktlinjer för barn- och ungdomsvården först ut för placerade
barn och unga
 Vid varje placering samla en grupp för att se över alternativa lösningar
på hemmaplan och för att vid nödvändig placering koppla på öppenvård för att minska placeringstiden
 Utveckla genomförandeplanering kopplat till BBIC
 Se över insatsmixen och behovet av insatser på obekväm arbetstid
 Utveckla arbetet under placeringstiden
 Utveckla och förbättra samarbete/kunskaperna intern mellan utredning
och insats
 Få rutinerna för SIP implementerade ordentligt hos de båda huvudmännen
Vuxna missbrukare samt övriga vuxna inom IFO
 Ta fram riktlinjer för missbruks- och beroendevården
 Översyn av HVB-placeringar och insatsmix
 Genomgång av samtliga vuxenplaceringar varje månad med samtliga
inblandade enhetschefer och handläggare för att matcha insatserna på
hemmaplan mot behoven
Genomgång av klienter med långvarigt försörjningsstöd
 Minska andelen hushåll med långvarigt försörjningsstöd
Genomgång av insatsmix för brukare/klienter som har högst kostnad
(ytterfall)
 Inom vuxna missbrukare, LSS och barn och ungdomsvården
Genomgång av insatser med oklara lagkrav
För att balansera budgeten för 2015 samt de sparbeting som även kommer att
tillfalla socialnämndens budget ytterligare några år framåt behöver en inventering ske av insatser med oklart lagstöd exempelvis;






budgetrådgivning
anhörigstöd
sysselsättning SoL
förebyggandeinsatser
föreningsbidrag

Sammanfattning
Det är en stor utmaning att få internbudgeten för 2015 i balans. Utav sparkravet på 10 mnkr har åtgärder vidtagits under 2014 inom LSS-verksamheten som
kommer att minska kostnaderna med 3 mnkr under 2015. Budgeten för försörjningsstödet minskas med 4 mnkr. Dessa två åtgärder är i dagläget realistiska
sparbeting.
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Återstående sparkrav på 3 Mnkr samt kravet att minska placeringskostnader
utifrån 2014 års bokslutsresultat för barn och vuxna missbrukare, totalt -17
mnkr, ska uppnås genom arbetet med åtgärdsplanen. Dessutom ska de föreslagna förändringarna i verksamheten på ca 3 Mnkr täckas genom omdisponeringar inom Gemensam verksamhet.
Detta blir en stor utmaning och kräver omfattande förändringar i verksamheten. Effekterna av åtgärderna kommer att redovisas kontinuerligt i Socialnämnden. Eventuella åtgärder i samband med genomgång av insatser med oklart
lagstadgat stöd kommer att beslutas av socialnämnden under våren.
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Sammanställning av driftbudgeten 2015
Driftredovisning
Tkr (netto)

Budget
2014

Förändring
2015

Budget
2015

GEMENSAMT, NÄMND, TILLSYN, BROTTSFÖREB
Kommunikatörstjänst
Jobbstimulans
Administrativa förändringar
Social jour samt handläggarstjänster
EFFEKTIVISERINGAR
ÅTERSTÅENDE EFFEKTIVISISERINGAR STABIL EKONOMI
GEMENSAMT, NÄMND, TILLSYN, BROTTSFÖREB

115 103

BOST.SÄRSK.SERV LSS VUXEN
BOST SÄRSK.SERV LSS BARN UNG
PERS ASS ENL LSS OCH LASS
KORTTIDSVISTELSE LSS
DAGLIG VERKSAMHET LSS
BEMANNINGSSERVICE LSS
ÖVRIGA INSATSER ENL LSS
INSATS T PERS M FUNKTNEDS
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Kompensation köpta tjänster
Volymökning 2015
EFFEKTIVISERINAR
SUMMA LSS

200 218
2 503
66 924
22 597
54 575
1 461
13 232
38 971
8 083

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
Ökad barnnorm
Kompensation köpta tjänster
SUMMA IFO

9 276
31 734
2 000
33 935
11 433
16 013
3 645
57 594
4 211
22
2 384

SUMMA

408 564

-285
-780
1 500
2 000
-3 500
-2 959
-4 024

-285
-780
1 500
2 000
-3 500
-2 959
111 079

1 224
14 000
-3 000
12 224

200 218
2 503
66 924
22 597
54 575
1 461
13 232
38 971
8 083
1 224
14 000
-3 000
420 788

172 246

520
528
-2 952

9 276
31 734
2 000
33 935
11 433
16 013
3 645
53 594
4 211
22
2 384
520
528
169 294

695 913

5 248

701 161

-4 000

Handläggare

Kristina Appert
0480-450950

Datum
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Viktiga händelser 2014
Gemensamt för nämndens verksamheter
Effektiviseringsåtgärder
Under året har stort fokus lagts på att få socialnämndens budget i balans och
samtidigt värna om en god kvalitet i verksamheterna. För att minskas socialnämndens kostnader till normalkostnad enligt Kostnad per brukare har åtgärdsprogram för effektiviseringar tagits fram och ett omfattande förändringsarbete har pågått under året.
Omorganisation
Fr.o.m. 1 januari genomfördes en omorganisation för att möjliggöra bättre
samutnyttjande av bemanning och personalkompetens mellan olika verksamheter. Bl.a. slogs personlig assistans och bostad med särskild service för vuxna
samman och bildade 16 nya enheter med geografisk närhet till varandra.
En annan förändring var att insatser inom socialpsykiatri och missbruk samlades i ett verksamhetsområde. Många beröringspunkter finns mellan socialpsykiatri och missbruks- och beroendevård, då många brukare/klienter har en
samsjuklighet, dvs. ett samtidigt missbruk och psykisk funktionsnedsättning.
Samtliga insatser för barn/familjer och unga finns numera samlade inom en
och samma verksamhetsområde. Detta har gett möjlighet till utveckling av
barnfokus.
Omorganisationen har också inneburit att socialförvaltningens arbetsmarknadsinsatser, daglig verksamhet och daglig sysselsättning inrymts inom ett och
samma verksamhetsområde för att fokusera arbetslinjen.
Sedan tidigare är all myndighetshandläggning koncentrerad inom ett eget verksamhetsområde.
Brukarundersökningar
För andra året i rad genomfördes brukarundersökningar bland brukare, klienter
och personal. Brukarundersökningen mäter den upplevda brukarkvaliteten
vilket bara är en del av det totala kvalitetsbegreppet.
Svarsfrekvensen har varit högre den här omgången men inom några verksamheter är det endast ett fåtal svar. Resultatet visar att brukare och klienter i stor
utsträckning är nöjda med verksamheten. Brukarna är något mindre nöjda med
möjlighet till inflytande jämfört med andra parametrar.
Rätt till heltid
Införandet av Rätt till heltid har införts i samtliga verksamheter inom socialförvaltningen. Det kvarstår dock arbete med att hitta optimala lösningar för att
möta upp brukarnas behov och samtidigt få lämpliga arbetstider och en bra
arbetsmiljö för personalen. Vissa svårigheter finns bland annat när det gäller
möjligheten att erbjuda medarbetare 37-timmars vecka inom daglig verksamhet
vilket är den sista verksamheten där rätt till heltid införts. Omställningen är
tidskrävande och väntas fortsätta en period framöver.
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Alkohol. Narkotika, doping och tobak (ANDT) samt förebyggandearbetet
Inom ANDT området har utbildningar genomförts i form av utbildningarna
Ansvarsfull alkoholservering och Krogar mot knark samt inom dopingområdet.
Arbete med systematiskt arbete mot doping, PRODIS, har utvecklats under i
året i nära samverkan med det nationella nätverket.
Nytt avtal med CAN, (centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning)
för det kommande arbete med systematisk uppföljning och utveckling av det
framtida arbetet, har slutits under året tillsammans med ett flertal av länets
kommuner.
Det förebyggande områdetsarbetet har utvecklats under året och under sommaren genomfördes aktiviteter fredagar och lördagar i Norrliden respektive
Berga. Arbete med att stärka samverkan i dessa områden har pågått under hela
året. Motsvarande arbete har genomfört i Oxhagen under våren och hösten
2014.
Måluppfyllelse
I bilaga finns sammanställning över hur socialnämndens mål för 2014 har uppfyllts. Många utav målen har inte helt uppnåtts vilket bl a beror på högt ställda
mål eller svårigheter i att mäta målen. Trenden är dock att utvecklingen har
förbättrats inom princip alla målområden. Många av målen finns kvar även
under 2015 vilket innebär att arbetet med måluppfyllelse fortsätter.
Personal
I bilaga finns detaljerad personalstatistik.
Bemanningsstruktur
Antalet tillsvidareanställda har ökat med 13 personer i jämförelse med 2013
och utav dessa är 9 män. Ökningen beror på volymökning. Förvaltningen har
en ökning av antalet årsarbetare (+23,2) jämfört med antal personer. Detta
beror på ökad sysselsättningsgrad.
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har succesivt ökat och det beror på
införandet av rätt till heltid med önskad sysselsättningsgrad. Under 2014 ökade
andelen heltidstjänster kraftigt (+6,9 %).
Antalet vikarier och AVA-anställningar har ökat något till totalt 55 personer.
Fördelningen män och kvinnor har under de senaste fyra åren hållit sig omkring 25 % resp. 75 %.
Det är inte heller någon större skillnad på medelåldern. Den håller sig på ungefär samma nivå som tidigare år.
Fyllnadstid
Fyllnadstiden mätt i årsarbetare har minskat kraftigt till 2,6 årsarbetare i jämförelse med 2013 (6,3 årsarbetare).
Övertid
Övertiden mätt i årsarbetare har ökat med 4,5 årsarbetare i jämförelse med
2013 (4,1 årsarbetare).
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har under de senaste åren ökat och var under 2014 totalt 7,0 %
av arbetat tid.
Ökningen märks framförallt bland kvinnor.
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Antalet sjukskrivna över 59 dagar har ökat under året med 15 personer till totalt 73 personer.
Förvaltningens målsättning är att sänka sjukfrånvaron.
Kostnaden för sjuklöner uppgår till 8,1 mnkr för 2014 (7,8 mnkr under 2013).
Personalrörlighet
Personalomsättningen har i jämförelse med tidigare år ökat. Antalet som har
avslutat pga. pension har dubblerats i jämförelse med 2013.
Även antalet som har sagt upp sig på egen begäran har ökat i jämförelse med
tidigare år.
Tillbud
Totalt har rapporterats in 305 tillbud (293 under 2013). Flertalet av tillbuden
kommer från verksamhetsområdena Insatser funktionsnedsättning och Insatser
missbruk och socialpsykiatri.
Arbetsskador
Antalet arbetsskadeanmälningar under 2014 var 71stycken (35 under 2013). De
flesta anmälningarna kommer från arbetsplatser inom verksamhetsområdet för
Funktionsnedsättning.
Kompetensutveckling
Prioriterade utbildningar under 2014 har varit de som styrs av lagar och förordningar som t.ex. brandutbildningar. För semestervikarier (ca 300) inom
funktionshinderområdet har utbildning i bland annat förflyttningsteknik och
utbildning i medicinhantering (läkemedelskörkort) getts.
Utbildningar riktade till personal inom område funktionsnedsättning i form av
utbildning om genomförandeplan och psyk-e utbildning har genomförts.
Utbildning om anhörigstöd och barnkonventionen har genomförts vid tre utbildningsdagar som vänt sig till all personal inom förvaltningen. Uppföljning av
utbildningarna är påbörjade och kommer att fortsätta under 2015.
Anhörigstödet har under året påbörjat en samverkan med vuxenpsykiatrin för
att bättre kunna nå anhöriga inom detta verksamhetsområde.
Alternativ till våld (ATV) har genomfört olika utbildningar, dels själva men
också tillsammans med Länsstyrelsen och även Regionförbundet. Ett utvecklingsprojekt har startats med målsättningen att ta fram förslag till nya rutiner/arbetssätt när det gäller att möte upp och motivera våldsutövare.
En större utbildningssatsning har skett inom verksamhetsområdet arbete och
sysselsättning i metoden Supported employment. En arbetsmetod för att fler
brukare ska få möjlighet att gå vidare i sin utveckling med målet en anställning
på öppna arbetsmarknaden.
Förvaltningens ledningsgrupp har under året gått en utbildning som Sveriges
kommuner och landsting (SKL) arrangerade. Utbildningen kallades för Leda
för resultat och vände sig till landets socialförvaltningars lednings- och stödfunktioner.
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Övrigt
Under året har 38 Lex Sarah rapporter inkommit inom socialförvaltningen. 30
av dessa var färdigutredda vid årets slut och fyra av dessa har anmälts till IVO
som allvarliga missförhållanden eller risk för allvarligt missförhållande.
Satsningen inom PRIO, psykisk hälsa, har under året fortsatt med en fördjupad
kartläggning inom området sysselsättning för kvinnor. Ett projekt för att öka
sysselsättningen hos gruppen kvinnor med psykisk funktionsnedsättning har
startat under året.
En kartläggning för att undersöka förekomsten av våld i nära relationer har
genomförts. Arbete med att systematisera kontinuerlig statistik har gjorts inom
området våld i nära relationer och datainsamling påbörjas januari 2015.
Volymökningar inom funktionsnedsättningsomsorgen
Kalmar har den största volymökningen inom LSS området jämfört med de sk
KKKVH-kommunerna (Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad.) Det är framför allt många brukare som vill flytta hit från grannkommunerna. Kalmar kompenseras ekonomiskt genom att få en stor andel av LSSutjämningsbidraget.
.

Antal personer per insats

Dec
2012

Dec
2013

Dec
2014

Förändr
jan-dec 2014

Plan
2014

Boendestöd SoL

168

184

209

+25

Personlig assistans SFB

115

111

119

+8

Personlig assistans LSS

38

37

41

+4

Ledsagarservice LSS

65

61

60

-1

+-0

Kontaktperson LSS

178

180

181

+1

+-0

Avlösarservice LSS

4

2

3

+1

Korttidsvistelse LSS

74

68

60

-8

Korttidstillsyn LSS

26

27

27

+-0

Bostad barn o ungdom LSS

10

2

3

+1

287

301

310

+9

18

26

33

+7

294

297

319

+22

43

44

60

+16

Bostad vuxna LSS
Särskilt boende SoL
Daglig verksamhet LSS
Dagverksamhet SoL

+15
+5

+-0

+23
+13

Två nya serviceboenden har startats upp under året, det ena inom verksamhetsområdet för socialpsykiatri och det andra inom verksamhetsområdet för
funktionsnedsättning. Dessutom har en befintlig bostad med särskild service
utökat antalet boendeplatser i samband med byte av lokal.
I slutet av året har planering av nytt boende med särskild service för barn, LSS
påbörjats. Förutom boende är Daglig verksamhet och Boendestöd andra insatser som ökat markant under året.
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Missbruk- och beroendevård
Insatserna inom missbruks- och beroendevården har fortsatt sitt förändringsarbete som påbörjades vid organisationsförändringen hösten 2013. Förändringen har bland annat inneburit att boendestödet för målgruppen har kunnat
ge stöd till några personer som tidigare varit placerade externt. Stort fokus
finns på att kunna erbjuda lösningar på hemmaplan, istället för externa placeringar. Samarbetet har utvecklats mellan handläggning och insatser inom missbruksvården. En struktur med träffar om boendefrågor och planering inför
avslut av externa placeringar finns.
Barn och ungdomsvården
Under året har ett förbättringsarbete kring barn- och ungdomsvården pågått
En kartläggning har gjorts där problemråden inventerats och mynnat ut i olika
förbättringsområden. Ett antal grupper kommer att skapas för att arbeta vidare
inom ett flertal områden under 2015.
Förbättringskartläggning har genomförts under året inom barn och ungdomsvården. Kartläggningen ska ligga till grund för utformningen av vård på hemmaplan framöver.
Behovet av externa institutionsplaceringar är fortsatt stort för barn och ungdomar. Allvarlig psykiatrisk problematik, skyddsplaceringar och drogproblematik är de vanligaste orsakerna till att placeringar måste ske. Antalet LVUansökningar (lagen om vård av unga) har ökat med 40 % mellan 2013 och
2014. Under året har det skett en kraftfull fokusering på uppföljning och hemtagning som bl a resulterat i ett flertal avslutningar med fortsatt vård på hemmaplan eller omplacering till familjehem. Generellt kan sägas att insatserna
kring barn och ungdomar arbetat allt mer flexibelt för att täcka de behov som
finns. Nya placeringar har dock tillkommit under året. Förhandlingar sker med
landstinget om delat betalningsansvar för vissa klienter.
Försörjningsstöd
Inflödet av nya försörjningsärenden har under sista halvåret ökat markant.
Samarbetet med externa aktörer samt goda resultat i de sysselsättningsåtgärder
som riktats mot målgruppen har gett positiva resultat för individerna. Under
året har arbetet med att kunna ge service i form av e-tjänster ”Mina sidor” startat upp.
Ensamkommande flyktingbarn/ungdomar
Antalet ensamkommande barn som anlänt till Sverige har ökat med 70 % jämfört med 2013. Kalmar utökade avtalet med Migrationsverket om mottagning
av asylsökande ensamkommande barn/ungdomar under våren. Därför har
socialförvaltningen planerat för uppstart av nytt HVB-boende som även ska
kunna ta emot ensamkommande flickor. Den fortsatta ökningen av antalet
anlända ensamkommande i Sverige har medfört att det fördelningstal som
länsstyrelserna gjort för landets kommuner under hösten ökat till totalt 28 platser för Kalmar.
Arbete och sysselsättning
Inom arbetsmarknadsområdet har två projekt inom europeiska socialfonden,
ESF, avslutats under våren 2014 med goda resultat. På Resurshuset arbetar
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man From augusti 2014 har ny insats startats upp – Vägen in, i samarbete med
näringslivs- och arbetsmarknadsenheten (AME), arbetsförmedlingen samt
gymnasieförbundet. Detta är en implementering av tidigare projekt för personer med invandrarbakgrund.
Fortsatt gemensam planering med näringslivs och arbetsmarknadsenheten för
samarbete främst kring lönesubventionerade anställningar via Falkenbergshuset. Målet var att 30 individer från försörjningsstöd skulle få anställning via
Falkenbergshuset, detta mål har inte uppfyllts.
Intern kontroll
Socialnämnden fastställde i februari månad en egen- och internkontrollplan för
2014. 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 implementerats i större delen av verksamheten under
2014. Rutinerna kring first card och handkassor fungerar i stort sett bra. Förseningar med inlämning av kvitton är dock fortfarande ett problem i vissa
verksamheter. Översyn av rutinen för kontroll av boendes tillgångar har inte
skett under 2014 men ska prioriteras under 2015.
Utöver det arbetet har extern och intern revision genomförts inom ramen för
arbetet med kvalitetsledningssystemet. Avvikelser förekommer framförallt
inom områdena synpunktshantering, lagar och andra krav, processer samt
inom brandskydd. Ett nytt kommungemensamt system för synpunkthantering
har införts under året och är fortfarande under implementering. Svårigheterna
med systemet för hantering av verksamhetshanboken har under året lett till
svårigheter att uppdatera dokument och att upprätthålla ordning och reda i
systemet.
Uppföljning av samtliga förhandsbedömningar inom barn och ungdomsvården
har genomförts under året med syfte att följa upp kvalitén.

Ekonomisk analys 2014
Driftredovisning
Socialnämnden redovisar ett överskott i bokslutet på 4,2 mnkr.
Driftredovisning
Tkr (netto)
Verksamhet

Budget
2014

Bokslut
2014

Utfall
2014

Nettokostnad

696 232

692 044

4 187

Stort fokus har lagts på att effektivisera i verksamheterna för att klara av att
balansera budgeten. Överskott redovisas framför allt inom funktionshinderomsorgen medan placeringskostnaderna inom individ- och familjeomsorgen visar
stora minusresultat.
Den omorganisation som genomfördes i början av 2014 innebar bl a möjligheter till bättre samutnyttjande av bemanning och personalkompetens mellan
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olika verksamheter. Inom funktionsnedsättningsomsorgen är det framför allt
insatserna personlig assistans, boende med särskild service för vuxna samt boende och boendestöd inom socialpsykiatrin som effekterna blivit mest påtagliga. Totalt visar funktionsnedsättningsomsorgen ett plusresultat på ca 8 mnkr.
Dessutom har retroaktiva personliga assistansbeslut från försäkringskassan
(beslut enligt socialförsäkringsbalken SFB där omsorgsbehovet överstiger 20
assistanstimmar per vecka) inneburit återbetalning på drygt 4 mnkr. Jämfört
med normalkostnad enligt Kostnad per brukare har dygnskostnaderna för
gruppbostäder legat för högt vilket medfört att socialnämnden erhållit sparkrav
på 8 mnkr för 2014 och 2015. Detta sparkrav har i stort sett uppnåtts under
2014.
Inom individ- och familjeomsorgen har placeringskostnaderna för barn och
ungdomar ökat med ca 2 mnkr jämför med 2013 och antalet placeringar är i
stort sett oförändrade. Antalet LVU-ansökningar (lagen om vård av unga) har
ökat med 40 % mellan 2013 och 2014. Det är en förklaring till kostnadsökningen då LVU-placeringar kräver mer kvalificerad vård vid speciella SISinstitutioner som drivs av staten. Även kostnaderna för familjehemsplaceringar
har ökat. Konsulentstödda familjehem har använts i större utsträckning än
beräknat vilket är en dyrare placeringsform än familjehem i egen regi. Detta
pga. svårigheterna med att rekrytera familjehem. Totalt är underskottet för
placeringar av barn och ungdomar 11 mnkr. Enligt Kostnad per brukare ligger
kostnadsnivån för den totala verksamheten högre än normalkostnad för barn
och unga vilket betyder att åtgärder måste vidtas för att balansera budgeten för
2015. Inom barn och ungdomsvården sker ett omfattande översynsarbete för
att förhindra placeringar, förkorta placeringstider för bättre resursutnyttjande
av vården på hemmaplan.
Antalet placerade vuxna missbrukare har minskat sista halvåret jämfört med
2013. Bättre utnyttjande av vård på hemmaplan är en orsak till minskningen.
Trots det är underskottet för placeringar drygt 6 mnkr. Totalt sett ligger vuxna
missbruksvården på normalkostnad jämfört med Kostnad per brukare. Här
behöver resurserna omdisponeras mellan de olika insatserna samt effektivisera
vård på hemmaplan ytterligare. Översynsarbetet fortsätter även inom det här
området.
Försörjningsstödet visar plusresultat med drygt 4 mnkr. Antalet hushåll ligger i
stort sett på samma nivå som 2013 trots att inflödet av nya ärenden varit markant stort under hösten. Goda resultat av de satsningar som skett på sysselsättningsåtgärder samt samarbetet med andra myndigheter för att få ut personer i
egenförsörjning är några orsaker till plusresultatet.
Effektiviseringar inom administrationen, delvakanser, extern finansiering via
projektmedel för utbildningssatsningar och utvecklingsinsatser, har gett överskott inom gemensam verksamhet på ca 4 mnkr. Ej utnyttjad pott för volymökning pga försenad uppstart av servicebostad har medfört ett överskott på
knappt 1 mnkr.
Investeringsredovisning
Investeringsbudgeten visar ett plusresultat på 0,2 mnkr och har i huvudsak använts till inköp av inventarier samt till anpassningar av verksamhetslokaler.
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Investeringsredovisning
Tkr (netto)
Verksamhet
Nettoinvesteringar

Budget
2014

Bokslut
2014

Utfall
2014

1 200

987

213

Jämförande statistik
I bilagor finns mer detaljerad statistik från de olika verksamheterna.
Under året har jämförelse skett utifrån ” Kostnad per brukare”. Resultatet visar
att Kalmar fortfarande har högre dygnskostnader än snittet för gruppbostäder.
Kostnader för servicebostäder ligger dock på normalnivå. Kostnaderna för
gruppbostäder i kombination med servicebostäder visar att Kalmar har en bra
mix mellan dessa boendeformer som gör att dygnskostnaden hamnar på normalkostnad jämfört med riket.
Personlig assistans med SFB-beslut i egen regi (dvs socialförsäkringsbalken)
ligger högre än rikssnittet.
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.
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.
De åtgärdsplaner som tagits fram med anledning av resultatet i Kostnad per
brukare är inriktade mot de verksamheter som ligger över normalkostnaden.

Framtiden
Socialnämnden står inför stora och svåra utmaningar framöver. Det stora sparbetinget på 1 % per år innebär att kostnaderna ska minska med 7 mnkr varje år
utöver de 10 mnkr som ska sparas under 2015. I dagsläget råder stor osäkerhet
över hur nämnden efter besparing kan uppfylla de lagkrav som finns inom
ansvarsområdet. Brukare och klienter riskerar påverkas genom begränsad service och sämre kvalitet i verksamheterna.
Förutom de effektiviseringsåtgärder som är planerade under 2015 kommer en
inventering och genomgång ske av insatser med oklart lagstöd exempelvis
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budgetrådgivning, anhörigstöd, sysselsättning SoL, förebyggandeinsatser föreningsbidrag.
Den ekonomiska målsättningen är att komma ner i normalkostnad enligt
Kostnad per brukare. När det gäller bostad med särskild service inom funktionshinderomsorgen väntas målet uppnås under 2015 då kostnaderna ska ha
minskat med 8 mnkr jämfört med 2013. Återstår höga kostnader inom personlig assistansområdet. Därför har socialnämnden beslutat utreda konsekvenserna av att lägga ut Personlig assistans på entreprenad. Skulle Socialnämnden,
utifrån utredningen, gå vidare med en upphandling får det givetvis konsekvenser för verksamhetsområdet. Sannolikt fattas ett beslut om eventuell upphandling/entreprenad under 2015.
Volymökningarna inom funktionshinderomsorgen väntas fortsätta i samma
takt som tidigare år. Hittills har inga tecken på förändring kunnat påvisas.
Kommande års volymökning finns i bilaga.
Trenden är att antalet orosanmälningar ökar när det gäller barn och unga. Ökningen av antalet ansökningar om LVU (lagen om vård av unga) är särskilt
oroväckande. Risken är att antalet institutionsplaceringar ökar. De lagkrav och
föreskrifter som finns inom barn och familjevården kräver att bemanningen
inom myndighetshandläggningen anpassas efter inflödet av barnavårdsärenden.
Det blir därför en stor utmaning att klara kostnaderna inom barn och familjeområdet. Situationen är dock inte unik för Kalmar. Trenden ser likadan ut i
stort sett alla kommuner. Inflödet av anmälningar gällande barn- och unga som
misstänks fara illa eller far illa ökar i de flesta kommunerna. Samtidigt har lagkraven skärpts inom den sociala barn- och ungdomsvården, vilket lett till ökade
krav på specialisering och mer omfattande handläggning. Den sociala barnoch ungdomsvården är under stor press. En nationell samordnare är utsedd för
att ta fram en handlingsplan med förslag till åtgärder. Det är viktigt att noga
följa utvecklingen av detta arbete.
Utvecklingen av försörjningsstödet är beroende av hur utbudet av sysselsättningsåtgärder samt utvecklingen av konjunkturen. Risk finns att försörjningsstödet kommer att öka med mellan 1-2 mkr under 2016.
Stort behov av kompetenshöjning finns för personal inom område funktionsnedsättning. En satsning på verksamhetsnära utbildning planeras och kommer
att omfatta såväl kunskap om olika funktionsnedsättningar, kunskap om
dokumentation och kunskap om etik och värdegrunds frågor.
Samverkan med Linnéuniversitetet behöver utvecklas och förvaltningen har ett
särskilt behov av att samverka för att utforma vidareutbildning för socialsekreterare inom den sociala barn och ungdomsvården
En stark utveckling mot allt fler nationellt initierade och styrda projekt påverkar utvecklingen inom socialtjänstens område. Projekten syftar till en utveckling av evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område. Särskilda satsningar
som kommer att påverka utvecklingen är PRIO satsningen inom området psykisk ohälsa, satsning inom område funktionsnedsättning, E- hälsa utveckling,
införande av ny informationsstruktur inom socialtjänstens område, utveckling
av den sociala barn och ungdomsvården samt område missbruk och beroende.
Utvecklingen ställer ökade krav på uppföljning och utvärdering inom social-
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tjänstens område vilket kommer att kräva såväl tekniska som personella resurser.
Införandet av e-tjänster inom den socialtjänstens arbete kommer att prioriteras
framöver. Bl a kommer framtagandet av socialstyrelsens enkät/program av
systematisk utvärdering av ekonomiskt bistånd att ske. Länsgemensam samordnande e-hälsogrupp med kommunerna i länet, regionförbundet, landstinget
och universitetet har bildats.
Under de närmaste åren kommer ytterligare samverkansöverenskommelser
med andra myndigheter att arbetas fram. Större krav på samverkan ställs och
behov finns av att ingå överenskommelser såväl med andra förvaltningar som
med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kriminalvården.
Mottagandet av ensamkommande i Kalmar kommun står inför en stor utmaning 2015. Med ett fördelningstal för 2015 på 28 asylplatser innebär det en
fördubbling av mottagandet. Planen är att utöver starta ytterligare fyra HVBhem.
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.
Inför 2016 - 2018
I Ekonomisk planering 2016-2018 är volymökningarna beräknade till 10,9
mnkr för 2016, 15,1 mnkr för 2017 samt 14,4 mnkr för 2018. Se bilaga för detaljerade uppgifter. Det finns tendenser att antalet hushåll med försörjningsstöd kommer att öka framöver. Prognosen pekar mot en ökning med 1 mnkr
för 2016. Kostnadsutvecklingen för placeringar framför allt inom barn och
familj är också en stor osäkerhetsfaktor.
Riskanalys
De risker som kan identifieras för socialnämndens verksamhet och som kan
påverka framöver är bl a









Förändringar i lagstiftning och föreskrifter
Beslut som fattas på arbetsmarknadspolitiska området
Volymökning inom funktionsnedsättningsomsorgen
Svårigheter med att rekrytera behörig personal i verksamheterna
Samhällsutvecklingen av droger och kriminalitet
Flyktingmottagandet
Brist på bostäder
Den psykiska ohälsan bland barn och unga
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Bilaga 1 Sammanställning driftredovisning per
verksamhet
Bokslut 2014 nettobudget/nettokostnader

NÄMNDSVERKSAMHET
MILJÖ, HÄLSA O HÅLLB UTV
ALKOHOLTILLSYN
GEMENSAMT
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
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
SUMMA

Budget
netto
2014
1 536
1 165
5
110 268
10 298
31 759
2 963
33 935
11 433
16 076
4 645
57 594
4 211
24
2 384
8 083
196 175
2 540
68 431
22 627
55 980
1 461
12 725
19 042
580
2 694
11 883
4 442
1 275
696 232

Utfall
netto
2014
1 473
1 006
20
105 215
13 062
39 397
5 446
38 713
10 898
15 369
5 539
53 480
3 920
24
2 784
7 925
191 245
2 655
64 526
22 054
56 754
1 805
11 960
18 658
380
2 708
9 538
4 368
1 123
692 044

Resultat
2014
63
159
-15
5 053
-2 764
-7 638
-2 483
-4 778
535
707
-894
4 114
292
-1
-401
158
4 930
-115
3 905
573
-774
-344
765
384
200
-14
2 345
74
152
4 187
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Bilaga 2 Personalstatistik
Personal

2010

2011

2012

2013

2014

Tv inkl. vilande
Vikarie o. ava

968
109

1016
89

1048
82

1100
45

1113
55

Andel män %
Andel kvinnor %

25
75

24
75

24
76

25
76

25
75

43,6
44,3
91,7

43,5
44,3
92

43,7
44,3
92,4

44,7
44,4
98

44,7
44,5
98,8

2010

2011

2012

2013

2014

5,3
3,4
5,6

4,6
3,2
5,2

5,1
3,5
5,4

6,7
3,2
6,6

8,1
4,0
7,0

Medelålder män
Medelålder kvinnor
Genomsnittlig syss.grad % tv

Sjukfrånvaro
tv %
Kvinnor
Män
Totalt

Personalomsättning
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Bilaga 3 Volymökningar funktionsnedsättningsomsorgen
Bostad vuxna, LSS o SOL
2016
2017
2018

14 servicebostadsplatser
10 boendestöd
15 grupp- och/el servicebostadsplatser
10 boendestöd
12 servicebostadsplatser
10 boendestöd

Insatser för barn o ungdomar (Bostad barn o ungd/ korttidsvistelse/ korttidstillsyn)
2016
2 insatser
2017
2 insatser
2018
2 insatser
Daglig verksamhet/ sysselsättning

2018

15 personer
15 personer
15 personer

Personlig assistans LSS o SFB
2016
2017
2018

5 ärende
5 ärende
5 ärende

2016
2017

Övrigt
2016 Hälso-och sjukvård, 1 ec, datorer
2017 Hälso-och sjukvård, 1 ec, datorer
2018 Hälso-och sjukvård, 1 ec

Planering LSS, tkr
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

Planering IFO, tkr
Totalt IFO
Försörjningsstöd

2016
10 940
3 280
645
1 000
860
1 425
1 550
2 180

2016
1 000
1 000

2017
15 120
2 740
655
500
880
1 445
1 560
7 340

2017

2018
14 385
1 450
665
500
895
1 465
870
8 540

2018
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Bilaga 4 Statistik myndighetshandläggning
Institutionsvård barn/ungdomar inkl flyktingar
Antal unika personer obs inkl ext.finansierade plac
Helårsplaceringar
Antal vårddygn
Nettokostnad per vårddygn
Nettokostnad tkr

2014
55
34
12222
2644
32316

2013
53
36
13106
2675
30225

2012
54
35
13033
2274
29636

2014

2012
49
4558
12
1750
7976

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)

4633
13
2521
11683
2156

2013
66
5999
16
2234
13400
2226

Barn och familj
Antalet utredningar barn och familj
Beslut om omedelbara omhändertaganden, LVU
Ansökan om vård enligt LVU

2014
743
40
28

2013
807
34
20

2012
809
26

LSS-handläggning
Ansökningar enl LSS bou
Ansökningear enl SoL bou
Ansökningar enl LSS vuxna
Ansökningar enl SoL vuxna
Förhandsbesked LSS antalet ansökningar

2014

187
174
12

2013
135
10
152
134
16

2012
118
10
165
143
19

97
37
80

2013
1304
72
50
59

2012
1201
57
53
78

191
27

2013
198
30

2012
213
28

Vuxna missbrukare
Antalet utredningar
Beslut om omhändertagande LVM
Ansökningar om LVM

2014
232
6
3

2013
262
8
4

2012
186
5
3

Familjehemsplaceringar barn/ungd
Antalet unika personer
Jourhemsplaceringar
Släktingplaceringar

2014
102
28
32

2013
90
12
18

2012
105
30
20

Familjerätt
Familjerådgivning samtal
Samarbetssamtal
Vårdnad boende umgänge
Snabbupplysningar till domstol
Budgetrådgivning
Antal ärenden
Varav skuldsanering
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Antalet vårddygn
Antalet placeringar 31 december
Antalet månader som hushåll erhållit
försörjningsstöd
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
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
Okänd familjetyp
Summa
Försörjningsstöd (endast bidrag ej
adm.kostnader)
Bruttokostnad tkr
Nettokostnad tkr

98

31308
83

35244
95

Antal
Andel
hushåll försörjn.st
299
24,3%
158
12,9%
127
10,3%
75
6,1%
74
6,0%
49
4,0%
56
4,6%
58
4,7%
56
4,6%
83
6,8%
83
6,8%
110
9,0%
1228
100%
2014
1
164
262
22
524
190
65
0
1228

2013
5
191
273
21
503
196
55
1
1245

2014

2013

46651
44245

47641
44918
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Bilaga 5 Statistik insatser barn och familj
2104 2013 2012
Aquarellen
Antal inskrivna
Pojkar/flickor
Antal familjer
Vårddagar
Aquarellens lägenhet
Antal familjer
Antal dygn

Ungbo
Inflyttade
Avslutade

52
19/33

54
21/33

34
6/17

2224

1687

9
1108

11
302

9
1370

7
7

7
10

Ensamkommande
Villa Ossian
Inflyttade
varav fått PUT
varav avslag

11
3
1

9

Kungsgården
Inflyttade
Utflyttade

13
7

5

4

7
5
3

4

3
7
11

Horisont
Inflyttade
flytt t egen lght
Utskrivna
Ungbo EKB
Inflyttade
Avslutade

6
2

63/46

Familjebehandlare
Antal familjer
Bistånd/oreg.
Pojkar/flickor

40
39
43
6 25/14
35/8
21/38
27/37

66

Paletten
Antal familjer
varav behandling
Pojkar/flickor

57/33

Multiversum
Antal ärenden
Pojkar/flickor

49/29

64

60

63/46

53
53

37
31 35

42

73

74

43/27

78
46/27

46/28

8
Familjerådgivning
Antal besök

2

9

2014 2013 2012
Hemterapeuter
Antal familjer
Pojkar/flickor

7
1

Förebyggandeteamet
Antal kval kp

ATV
Aktuella under året
Nya under året
Barn individuellt
Pojkar/flickor
Barn i grupp
Kvinnor individuellt
Kvinnor i gruppbeh
Män individuellt
Män i gruppbeh.

891

ev.12

136

179

18
30
10 p/8 f 15/15
0
8
82
109
0
6
29
40
7
6

181
31
10
119
6
31
10
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Bilaga 6 Statistik missbruksvård
Statistik finns endast för 2014 pga organisationsförändring fr.o.m. hösten 2013.
Alkohol- och drogmottagning

2014
Män

Kvinnor

Antal personer totalt

343

239

Antal nya personer

238

121

Avslutade personer

214

110

varav planerade

137

85

varav oplanerade

65

20

varav annan behandling

12

5

Antal samtal, totalt

1 929

1 332

varav 17 år eller yngre

63

88

varav 18-25 år

225

185

varav 26-45 år

826

495

varav 46-65 år

644

439

varav 66 år el äldre

171

125

1 193

536

Droger

593

414

Spel

124

10

37

252

Sökorsak, antal samtal:
Alkohol

Anhörig
Boendegruppen

2014
Kvinnor

Män

Antal ärenden

35

67

varav tillsyn

10

32

varav boendestöd

10

13

varav tillsyn komb m boendestöd

10

11

5

11

10

29

2014
2 346

2013
2 782*
21

2012
2 716
15

566

*
11

varav uppsökande
Antal avslutade ärende

Smedbacken
Antal vårddygn
Antal inskrivna
Slussboendet (fr 26 sept
2013)
Antal vårddygn
Antal inskrivna
Eftervård
Antal vårddygn
Antal inskrivna
Esmeralda (t 17 sept 2013)
Antal vårddygn
Antal inskrivna

419

* Dygn slussboende ingår i Smedbackens 2013

581
13

1 001
8
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Bilaga 7 Måluppföljning
Se separat PDF-fil

Måluppfyllelse Detaljerade mål
Bemötande i samband med alkholtillstånd
Kopplat till: ATTRAKTIVA KALMAR
Status: Delvis uppfyllt Trend: Ökad
Beskrivning: **Beskrivning** Samtliga företag som är föremål för tillsyn i samband med alkoholtillstånd upplever ett bra bemötande vid tillsynsbesöket, får en bra återkoppling
samt upplever att den som tillsynar har goda kunskaper om lagar och föreskrifter**Mätning** Egen mätning**Resurser**Inom befintlig ram
Kommentar: 95 % av de tillfrågade upplever ett gott bemötande vid tillsynsbesök, 92% anser att återkopplingen är bra och 90% anser att handläggarna har goda kunskaper.
Endast en svarande anger att hen är missnöjd med bemötande och kunskaper och ingen är missnöjd med återkopplingen.

Tobaksfri DUO
Kopplat till: SOCIALT HÅLLBAR KOMMUN
Status: Delvis uppfyllt Trend: Ökad
Beskrivning: **Beskrivning** 60% av pojkar och flickor i åk 7 har slutit avtal om Tobaksfri DUO i december 2014. **Mätning** Tandvårdens mätning **Resurser** Inom
befintlig ram
Kommentar: Vid året slut har 46,2 % av eleverna avtal om tobaksfri DUO. Målet därför inte uppfyllt men trenden är ökande.

Behandling vid rattfylleri
Kopplat till: SOCIALT HÅLLBAR KOMMUN
Status: Delvis uppfyllt Trend: Ökad
Beskrivning: **Beskrivning** Minst 15% av förare, män och kvinnor, boende i Kalmar kommun misstänkta för rattfylleri och drograttfylleri har påbörjat behandling genom
SMADIT under 2014. **Mätning** Egen mätning **Resurser** Inom befintlig ram
Kommentar: Rutiner för SMADIT har implementerats under 2014 och uppföljning sker månadsvis. 4 behandlingar har inletts av 81 möjliga vilket blir 5% av de som misstänkts
för rattfylla eller drograttfylla. Inför 2015 läggs in i mätningarna hur många av de som polisen tagit som skickas till socialförvaltningen vilket vi inte har uppgift om i år.

Alkoholförgiftning hos unga
Kopplat till: SOCIALT HÅLLBAR KOMMUN
Status: Delvis uppfyllt Trend: Ökad
Beskrivning: **Beskrivning** Antalet ungdomar, flickor och pojkar, boende i Kalmar kommun som besökt sjukhus för alkoholförgiftning är 0. **Mätning** Mätning via
sjukhusets akutmottagning **Resurser** Inom befintlig ram

1

Kommentar: Exakta siffran kommer inte förrän i februari. Endast enstaka fall har förekommit under 2014 och läget för Kalmar kommun är mycket bra men målet nås ännu
inte.

Personalomsättning
Kopplat till: SOCIALT HÅLLBAR KOMMUN
Status: Helt uppfyllt Trend: Oförändrad
Beskrivning: **Beskrivning** Personalomsättningen bland socialsekreterare som är handläggare är inte högre än 20% **Mätning** Egen mätning **Resurser** Inom befintlig
ram
Kommentar: Målet har efter mätning visat sig vara för pessimistiskt formulerat. Personalomsättningen bland socialsekreterare som är handläggare låg för 2013 på 5,12%
vilket anses som en tämligen normal och önskvärd nivå. Problemet med upplevd hög personalomsättning handlar snarare om intern rörlighet bland personal samt
föräldraledigheter och sjukskrivningar som leder till vikariatsomsättning.

Introduktion av enhetschefer
Kopplat till: SOCIALT HÅLLBAR KOMMUN
Status: Ej utvärderad Trend: Ökad
Beskrivning: **Beskrivning** Samtliga nya enhetschefer är nöjda med introduktionen och har fått introduktion enligt riktlinjen **Mätning** Egen mätning **Resurser** Inom
befintlig ram
Kommentar: Har ej utvärderats under 2014. Utvärdering kommer att göras mars 2015.

Sjukfrånvaro
Kopplat till: SOCIALT HÅLLBAR KOMMUN
Status: Ej uppfyllt Trend: Oförändrad
Beskrivning: **Beskrivning** Den ackumulerade sjukfrånvaron i % av arbetad tid är inte högre än 5% för 2014. **Mätning** Befintlig mätning av sjukfrånvaro **Resurser**
Inom befintlig ram
Kommentar: Den ackumulerade samlade sjukfrånvaron fram tom november är 6,9 %. Aktiviteter har genomförts inom samtliga verksamhetsområden.

Långvariga försörjningsstöd ska minska
Kopplat till: Övergripande mål - Arbetslösheten
Status: Helt uppfyllt Trend: Ökad
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Beskrivning: **Beskrivning** Antalet män och kvinnor med långvarigt och mycket långvarigt försörjningsstöd minskar under 2014 **Mätning** SCB statistik **Resurser** Inom
befintlig ram
Kommentar: Öppna jämförelser 2014 visar på en tydlig minskning av såväl totala antalet försörjningsstöd som antalet långvariga och mycket långvariga försörjningsstöd.
Andelen långvariga och mycket långvariga försörjningsstöd minskade från 2012 till 2013. Andelen mycket långvariga minskade med 4% enligt öppna jämförelser 2014. Antalet
hushåll med långvarigt försörjningsstöd (10-12 månader) minskade med 19 stycken jämfört med 2013, från 295 till 276 hushåll.

Förebyggande områdesarbete
Kopplat till: Övergripande mål - Bo och leva
Status: Delvis uppfyllt Trend: Ökad
Beskrivning: Socialförvaltningen arbetar med särskilt förebyggande arbete för områdena Berga och Oxhagen. Målet är att områdena Berga och Oxhagen har en bättre
utveckling jämfört med övriga områden i polisens trygghetsundersökning **Mätning** SCBs medborgarundersökning samt polisens trygghetsundersökning **Resurser** Inom
befintlig ram
Kommentar: Resultaten i polisens trygghetsundersökning visar på ett förbättrat resultat för flera indikatorer avseende framförallt område Norrliden. För Oxhagen och Funkabo
ligger indikatorerna i många fall lika som vid mätningen 2012. För ett par indikatorer, oro för överfall/misshandel och trygg ute ensam sen kväll är värdet försämrat avseende
område Funkabo.

Användande av tjänstecykel
Kopplat till: Övergripande mål - Cykel
Status: Ej utvärderad Trend: Ökad
Beskrivning: **Beskrivning** Användandet av förvaltningens tjänstecyklar ökar under 2014. **Mätning** Egen mätning **Resurser** Inom befintlig ram
Kommentar: Antalet cyklar och elcyklar har ökat under året och bedömningen är att användandet också har ökat. Mätning är inte gjord.

Ytterfall i Kostnad per brukare
Kopplat till: Övergripande mål - Nettokostnadsandelen
Status: Ej uppfyllt Trend: Oförändrad
Beskrivning: **Beskrivning** För 2014 ligger antalet ytterfall i Kostnad per brukare i nivå med riksgenomsnittet för 2013. **Mätning** KPB **Resurser** Inom befintlig ram
Kommentar: Antalet ytterfall har ökat men genomsnittskostnaden per ytterfall har minskat.

Kostnader missbruksvård
Kopplat till: Övergripande mål - Nettokostnadsandelen
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Status: Delvis uppfyllt Trend: Ökad
Beskrivning: **Beskrivning** För 2014 ligger socialförvaltningens kostnader för missbruksvården i Kostnad per brukare i nivå med riksgenomsnittet för 2013. **Mätning** KPB
**Resurser** Inom befintlig ram
Kommentar: Antalet placeringar har minskat under året vilket gör att kostnaderna minskar.

Kostnader för barn och ungdomsvården
Kopplat till: Övergripande mål - Nettokostnadsandelen
Status: Ej uppfyllt Trend: Oförändrad
Beskrivning: **Beskrivning** För 2014 ligger socialförvaltningens kostnader för barn, ungdom och familj i kostnad per brukare i nivå med riksgenomsnittet för 2013.
**Mätning** KPB **Resurser**Inom befintlig ram
Kommentar: Kostnaderna har ökat under 2014 bland annat på grund av nya lagkrav. Antalet ärenden har ökat. Antalet placeringar har inte minskat i den utsträckning som
hade förväntats.

Kostnader för särskilt boende LSS
Kopplat till: Övergripande mål - Nettokostnadsandelen
Status: Helt uppfyllt Trend: Ökad
Beskrivning: **Beskrivning** För 2014 ligger socialförvaltningens kostnader för särskilt boende enligt LSS i kostnad per brukare i nivå med riksgenomsnittet för 2013.
**Mätning** KPB **Resurser** Inom befintlig ram.
Kommentar: För boende med särskild service sammantaget uppfylls målet. När det gäller gruppbostad uppfylls inte målet men när det gäller servicebostad ligger kostnaderna
lägre än genomsnittet. Insatsmixen mellan gruppbostad och servicebostad är jämfört med de flesta andra kommuner mycket bra.

Telefontillgänglighet
Kopplat till: Övergripande mål - Bemötande och tillgänglighet
Status: Delvis uppfyllt Trend: Ökad
Beskrivning: **Beskrivning** Bättre telefontillgänglighet. Antalet obesvarade samtal minskar med 3% i genomsnitt under 2014 **Mätning** Kommunens mätning av
telefontillgänglighet **Resurser** Inom befintlig ram
Kommentar: För oktober, november och december månad ligger antalet obesvarade (ej svar) på en betydligt lägre nivå än tidigare. Antalet ej svar ligger för okt på 6%, nov
5% och dec 6% jämfört med tidigare runt 14-15%. Målet alltså uppnått för de tre sista månaderna men inte för 2014 som helhet.

Inflytande via brukarråd
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Kopplat till: Övergripande mål - Inflytande på kommunens verksamheter
Status: Delvis uppfyllt Trend: Ökad
Beskrivning: Medverkande i LSS råd och psykiatriråd upplever att de har inflytande på socialförvaltningens verksamhet.
Kommentar: Av de medverkande föreningarna i LSS rådet svarade tre på enkäten och av dessa upplever 2 att de delvis har ett inflytande på socialnämndens verksamhet
medan en förening upplever att LSS rådet framförallt är ett informationsmöte. Enkät utskickad även till psykiatrirådets föreningar men dessa har ej svarat på enkäten.

Brukarinflytande
Kopplat till: Övergripande mål - Inflytande på kommunens verksamheter
Status: Ej uppfyllt Trend: Ökad
Beskrivning: **Beskrivning** Resultatet av brukarundersökningen avseende inflytande är bättre än 2013 **Mätning** Brukarundersökning via Ensolution**Resurser** Inom
befintlig ram
Kommentar: Brukarundersökningen gjordes i början av 2014 så måluppfyllelsen har inte kunnat utvärderas efter detta. Ett stort antal aktiviteter har genomförts i
verksamheterna under året för att öka delaktighet tex genom en stor utbildningssatsning på genomförandeplanering.

Genomförandeplaner
Kopplat till: Övergripande mål - Öppna Jämförelser
Status: Delvis uppfyllt Trend: Ökad
Beskrivning: **Beskrivning** Alla brukare, såväl män som kvinnor, flickor som pojkar, har en genomförandeplan och denna används vid uppföljning **Mätning** Via
egenkontrollen **Resurser** Inom befintlig ram
Kommentar: Rutiner och mallar kommer att fastställas januari 2015 för funktionshinderområdet, övriga delar kommer att fastställas under våren. Utbildning i hur man gör en
genomförandeplan har genomförts för ett stort antal medarbetare. Akt och journalgranskning visar på att genomförandeplan saknas i liten utsträckning inom barn och
ungdomsvården, finns inom område funktionsnedsättning, men saknas i något större utsträckning inom vuxenverksamheterna i IFO delen. Det finns brister när det gäller
uppföljning framförallt att datum för uppföljning av genomförandeplan saknas.

Externa överenskommelser
Kopplat till: Övergripande mål - Öppna Jämförelser
Status: Delvis uppfyllt Trend: Ökad
Beskrivning: **Beskrivning** Det finns i december 2014 upprättade överenskommelser externt med landstinget avseende missbruk, försäkringskassan och frivården
**Mätning** Diarieförd överenskommelse finns **Resurser** Inom befintlig ram
Kommentar: Överenskommelse med landstinget avseende missbruk finns. Överenskommelse med kriminalvården pågår men är ännu inte klart. Överenskommelse med
försäkringskassan har gjorts avseende KUR projekt och ytterligare överenskommelse planeras ej för närvarande.
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Hemsida
Kopplat till: Övergripande mål - Öppna Jämförelser
Status: Delvis uppfyllt Trend: Ökad
Beskrivning: **Beskrivning** Socialförvaltningen har en tillgänglig och korrekt hemsida i december 2014 **Mätning** Egen mätning **Resurser** Lägg in text här
Kommentar: Den interna hemsidan är genomgången och förslag till revidering finns men är ännu inte genomförd. Den externa hemsidan är genomgången avseende barn
psykiska hälsa och sammanlänkning till 1177 genomförd. Denna del klarar kvalitetskraven i PRIO grundkrav 2. Överiga externa hemisidor återstår att revidera. Planering lagd
för att arbeta med detta under våren 2015.

Förebyggande arbete
Kopplat till: Övergripande mål - Öppna Jämförelser
Status: Ej uppfyllt Trend: Oförändrad
Beskrivning: **Beskrivning** Samtliga medarbetare har kunskap om sin/förvaltningens roll i det uppsökande och förebyggande arbetet. **Mätning** Egen mätning
**Resurser** Inom befintlig ram
Kommentar: Arbetet är påbörjat genom att precisera vilka uppdrag som finns i det uppsökande/förebyggande arbetet. Målet förs vidare till 2015.

Akut hemlöshet
Kopplat till: Övergripande mål - Öppna Jämförelser
Status: Delvis uppfyllt Trend: Ökad
Beskrivning: **Beskrivning** Män och kvinnor som på egen hand saknar möjlighet att lösa sitt boende och som söker hjälp hos socialförvaltningen pga. akut brist på
övernattningsmöjlighet får alltid anvisning om plats att övernatta kommande natt **Mätning** Egen mätning**Resurser** Inom befintlig ram
Kommentar: I de fall där den enskilde saknar egna möjligheter att lösa sin situation och där läget har varit akut har situationen alltid lösts. Däremot görs bedömning ibland att
den enskilde kan lösa situationen på egen hand. Målet arbetas in i riktlinje för bostadssociala frågor under 2015.

Hemlöshet situation 1
Kopplat till: Övergripande mål - Öppna Jämförelser
Status: Ej uppfyllt Trend: Minskad
Beskrivning: **Beskrivning** Män och kvinnor som har kontakt med socialtjänsten finns inom situation 1 ( socialstyrelsens definition vid hemlöshet) maximalt en månad.
**Mätning** Egen mätning**Resurser** Inom befintlig ram
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Kommentar: Antalet akut hemlösa personer har ökat markant under hösten 2014 och trenden är ökande. Detta innebär också att antalet återrapporterade dvs personer som
är akut hemlösa mer än en månad ökar. Troligtvis består ökningen av antalet hemlösa av såväl en reell ökning som ett minskat mörkertal på grund av förbättrad mätning under
året. Målet uppnås ej.

Hemlöshet situation 2
Kopplat till: Övergripande mål - Öppna Jämförelser
Status: Delvis uppfyllt Trend: Oförändrad
Beskrivning: **Beskrivning** Alla män och kvinnor som har en placering via socialtjänsten och befinner sig i situation 2 (socialstyrelsens definition av hemlöshet) har ett
boendealternativ ordnat tre månader före utskrivning **Mätning** Egen mätning**Resurser** Inom befintlig ram
Kommentar: I de flesta fall uppfylls målet men några ärenden finns vid uppföljning där det inte är löst tre månader innan. Målet omformuleras till 2015.

Extern samverkan hemlöshet
Kopplat till: Övergripande mål - Öppna Jämförelser
Status: Delvis uppfyllt Trend: Ökad
Beskrivning: **Beskrivning** Det finns i december 2014 en upprättad samverkansöverenskommelse med kriminalvården med gemensamt mål kring hemlösheten **Mätning**
Diarieförd samverkansöverenskommelse finns **Resurser** Inom befintlig ram
Kommentar: Arbetet med överenskommelsen pågår.

Månadsuppföljningar
Kopplat till: Övergripande mål - Öppna Jämförelser
Status: Delvis uppfyllt Trend: Ökad
Beskrivning: **Beskrivning** Samtliga enheter arbetar vid slutet av 2014 kontinuerligt med månadsuppföljning utifrån fastställda indikatorer **Mätning** Indikatorer finns
redovisade i statistik fliken i G katalogen. Avstämning med ec att månadsuppföljing sker **Resurser** Inom befintlig ram
Kommentar: Arbetet är påbörjat inom samtliga delområden förutom sysselsättning. Nyckeltal inom försörjningsstöd finns och används vid månadsuppföljning.
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Handläggare

Datum

Ann-Christine Kittel-Olsson13
0480-45 29 04
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Södermöre kommundelsnämnds detaljerade mål 2015
Södermöre kommundelsnämnd har till uppgift att bryta ner fullmäktiges övergripande mål till detaljerade mål som ett led i verksamhetsstyrningen. Kommundelsnämnden kan även formulera ytterligare mål inom ramen av nämndens
uppdrag och ansvarsområde. Målformuleringarna sker inom ramen av fullmäktiges prioriterade områden Ett växande attraktivt Kalmar, Hög kvalitet i välfärden, Verksamhet och medarbetare, Ett grönare Kalmar och Ordning och reda i
ekonomin. Uppföljning av mål sker tertialvis till kommundelsnämnden samt
inom ramen ledningens genomgång i kommundelsförvaltningen.

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 i dag 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.
-

Kalmar ska planera för minst 300 bostäder årligen, varav 100
villatomter.

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.
– Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner.
– 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.

│ Södermöre kommundelsförvaltning
Harbyvägen 3, 388 32 Ljungbyholm │
Tel 0480-45 00 00 vx │sodermore@kalmar.se
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I Kalmar kommun har alla barn och elever rätt att få de bästa förutsättningarna
att nå sin maximala förmåga. Förskolan, skolan och fritidshemmen ska fånga
alla barns och elevers lust att lära sig och uppmana varje individ att vilja utvecklas. Hela verksamheten ska samarbeta i ett 1–16-årsperspektiv för att förbättra kunskapsresultaten. Kommunens barn och elever ska ha höga och
positiva förväntningar på sig.
Detaljerat mål - utbildningspolitiska mål
- 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.
Resurser Inom befintlig budget
Detaljerat mål - utbildningspolitiska mål
- 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.
Resurser Inom befintlig budget
Detaljerat mål - utbildningspolitiska mål
- Andelen elever som är studiemotiverade ska öka.
Beskrivning Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer
Mätning Mäts årligen via elevenkäten
Resurser Inom befintliga resurser
Detaljerat mål - utbildningspolitiska mål
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
Resurser Inom befintlig budget

3 (12)
Detaljerat mål - utbildningspolitiska mål
- I Södermöres skolor ska elever få återkoppling för hur det går i skolan
och få det lärarstöd som behövs.
Beskrivning
- Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet
- Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
Mätning Mäts årligen via elevenkäten
Resurser Inom befintlig budget
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Verksamheten ska alltid se till helheten runt människan och se till att stödoch hjälpinsatser ges utifrån individens fokus. Verksamheten är i ständig utveckling genom samarbete med landstinget och universitet.
I verksamhetsplanering ska äldres inflytande tas till vara och aktivt stödjas genom bland annat pensionärsrådet. Kultur- och fritidsaktiviteter ska finnas oavsett ålder.
Detaljerat mål – omsorgspolitiska mål
- Omsorgstagare i Södermöre kommundel är nöjda med nämndens vårdoch omsorgsverksamhet.
Beskrivning
- Andelen omsorgstagare som är nöjda med verksamheten särskilt boende har
ökat jämfört med föregående år och ligger fortsatt över riksgenomsnittet.
– Andelen omsorgstagare som är nöjda med verksamheten hemtjänst överstiger
90 procent och ligger fortsatt över riksgenomsnittet.
Mätning Socialstyrelsens brukarundersökning
Resurser Inom befintlig budget
Detaljerat mål – omsorgspolitiska mål
- Omsorgstagare i Södermöre kommundel är delaktiga och upplever
självbestämmande i nämndens vård- och omsorgsverksamhet.
Beskrivning
- Andelen omsorgstagare som har varit delaktiga vid upprättande av genomförandeplanen har ökat jämfört med föregående år.
– 100 procent av omsorgstagarna har varit delaktiga vid upprättandet av
sin egen genomförandeplan.
– Andelen omsorgstagare som anser att man kan påverka vid vilka tider
som man får hjälp eller personalen ska komma ökar och ligger fortsatt
över riksgenomsnittet.
– Andelen omsorgstagare som anser att personalen tar hänsyn till framförda
åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras ligger fortsatt över riksgenomsnittet och är bäst bland jämförkommunerna.
– Andelen omsorgstagare som vet vart man ska vända sig för att framföra
sina synpunkter eller klagomål på verksamheten, ligger över riksgenomsnittet
och är bäst bland jämförkommunerna.
Mätning Socialstyrelsens brukarundersökning
Resurser Inom befintlig budget
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Detaljerat mål – omsorgspolitiska mål
- Omsorgstagare i Södermöre kommundel är trygga i nämndens vårdoch omsorgsverksamhet.
Beskrivning
- Andel omsorgstagare som är trygga i verksamheten särskilt boende.
– Antalet avvikelser gällande fall, läkemedel, omsorg och omvårdnad i
verksamheterna särskilt boende, hemtjänst och hemsjukvård.
– Antalet personal per omsorgstagare under en 14-dagarsperiod i verksamheten
hemtjänst (personalkontinuitet).
Mätning Socialstyrelsens brukarundersökning
Resurser Inom befintlig budget

Detaljerat mål – omsorgpolitiska mål
- Omsorgstagare i Södermöre kommundel trivs i nämndens vård- och
omsorgsverksamhet.
Beskrivning
– Andelen omsorgstagare som är nöjda med aktiviteterna som erbjuds på särskilt boende ökar och överstiger 2014 års resultat.
– Andelen omsorgstagare som är nöjda med möjligheterna att komma ut understiger inte 2014 års resultat.
– Andelen omsorgstagare som anser att personalen bemöter dem på ett bra sätt
överstiger riksgenomsnittet i både särskilt boende och hemtjänst.
Mätning Socialstyrelsens brukarundersökning
Resurser Inom befintlig budget
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Detaljerat mål - Södermöre för allas mål
- Brukarna ska vara nöjda med verksamheten Södermöre för alla
- Brukare i Södermöre för alla upplever att de har inflytande på verksamheten
Beskrivning De som deltar i de olika aktiviter och mötesplatserna ska vara
nöjda med verksamheten. Särskilt barn och ungdomar samt äldre ska vara
nöjda med verksamheten.
Varje invånare ska känna att det är möjligt att påverka och förändra. Särskilt
barn och ungdomar samt äldre ska uppleva att de kan påverka verksamheten.
Mätning Enkät till elever 10-16 år på kommundelens skolor samt
äldrehearings.
Resurser Inom befintlig budget
Detaljerat mål - biblioteksmål
- Läslusten bland barn ska öka.
– Kulturupplevelser ska erbjudas i hela kommundelen
Beskrivning Antal barnböcker per barn 0-14 år, antal barnbokslån per barn 014 år och andel av barnen 0-14 år som är aktiva låntagare ska öka.
Antal publika aktiviteter ska fördelas på tätorterna i Södermöre.
Mätning redovisas i kommundelsnämndens årsrapport.
Resurser Inom befintlig budget
Uppdrag inom området Hög kvalitet i välfärden
– att tillsammans med barn- och ungdomsnämnden på lämpligt sätt
informera om villkor i arbetslivet och arbetsrättsfrågor till de sista årskurserna i skolan. Samarbete kan ske med Kalmarsundsgymnasieförbund (ansvar barn- och ungdomsnämnden).
– att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och med andra berörda nämnder och bolag upprätta en volontärpool där frivilliga privatpersoner kan registrera sig för frivilligarbete till föreningslivets registrerade evenemang (ansvar kultur- och fritidsnämnden).
– att tillsammans med socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och
Kalmarsunds gymnasieförbund, forma en gemensam grupp som särskilt
ska fokusera på förebyggande sociala insatser i utsatta bostadsområden
(ansvar socialnämnden).
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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
– Vid utgången av 2016 ska rätten till heltid (önskad sysselsättningsgrad)
vara genomförd på nämnder och bolag. Arbetet ska ske inom befintliga
budgetramar.
– Kalmar kommun ska till utrikes födda årligen erbjuda cirka 150 praktikplatser.
– Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad.
– Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag.
Detaljerat mål – andel personal som arbetar enligt önskad sysselsättningsgrad ska öka.
Beskrivning Pilotverksamhet pågår i äldreomsorgen och utvärderas under
våren. Inriktningen är att implementering sker fullt ut inom budgetram.
Mätning Andel personal som arbetat enligt önskad sysselsättningsgrad rapporterat i årsredovisningen av förvaltningskontoret
Resurser Inom befintlig budget
Detaljerat mål - ska till utrikesfödda årligen erbjuda 10 praktikplatser,
vilket innebär att elever som deltar i SFI-undervisning erbjuds språkträningspraktikplatser inom Södermöre kommundelsförvaltning
Beskrivning Södermöre kommundelsnämnds verksamheter ska erbjuda praktikplatser för personer som studerar på SFI
Mätning Sammanställning av antalet platser som görs av förvaltningskontor
Resurser Inom befintlig budget
Detaljerat mål - Södermöre kommundelsnämnds verksamheter ska vara
jämställdhetssäkrad.
Beskrivning Varje verksamhet har egna detaljerade mål
Mätning Södermöre kommundelsnämnd använder könsfördelad statiskt där
så är möjligt.
Resurser Inom befintlig budget
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Detaljerat mål - i Södermöres skolor ska flickor och pojkar behandlas
lika.
Beskrivning I elevenkäten 2014 uppgav 84 procent av Södermöreskolans elever att tjejer och killar behandlas lika av personalen. På kommundelens skolor i
de lägre åldrarna uppgav 90-94 procent av eleverna att de anser att tjejer och
killar behandlas lika.
Mätning via den årliga elevenkäten - fråga som mäts är: Jag tycker att flickor
och pojkar behandlas lika på vår skola.
Resurser inom befintliga ramar
Detaljerat mål - vård- och omsorgsverksamheten i Södermöre kommundel är jämställd.
Beskrivning I Södermöre kommundel arbetar vi aktivt med att främja jämställdhet gentemot brukarna för att säkerställa likvärdig service gentemot kvinnor och män. Det sociala innehållet som erbjuds i verksamheterna ska riktas till
både män och kvinnor.
Mätning årligen i statistikdatabasen Kolada samt en egen uppföljning och
redovisas till nämnd inom ordinarie måluppföljning.
Resurser inom befintlig budget
Detaljerat mål – Södermöre för alla - andelen underrepresenterade brukare ska minska
Beskrivning Södermöre för alla ska verka för att andelen underrepresenterade
brukare minska.
Mätning Genom könsuppdelad statistik som redovisas i kommundelsnämndens årsrapport
Resurser inom befintlig budget
Detaljerat mål – Biblioteksverksamheten ska vara jämställd
Beskrivning Södermöres bibliotek ska verka för att andelen underrepresenterade brukare ska minska
Mätning Antal deltagare på publika aktiviteter fördelat per kön och antal aktiva låntagare fördelat per kön redovisas i kommundelsnämndens årsrapport
Resurser inom befintlig budget
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Detaljerat mål - sjukfrånvaron ska minska jämfört med föregående år.
Beskrivning Sjukfrånvaron i Södermöre kommundelsförvaltning var under
2014 - 4,80 %
Mätning Hypergene
Resurser Inom befintlig budget
Välfärdsbokslut
Välfärdsbokslutet ger en överblick över och mäter hur människors tillgång på
välfärd har utvecklats. Den ska också visa om den kommunala verksamheten
når de resultat som uttrycks i kommunens budget. Självklart ska detta dokument användas som vägledning när kommunens resurser fördelas.
Uppdrag – redovisa hur man använder välfärdsbokslutet i verksamheten.

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.
– Begränsa nettokostnaderna till högst 99 procent av skatteintäkter och
kommunal utjämning över en rullande femårsperiod.
– Självfinansiera investeringarna till 50 procent över en rullande femårsperiod.
– Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och
kostnadseffektivt sätt.
Detaljerat mål
- Södermöre kommundelsnämnd ska ha budget i balans.
Beskrivning Alla enheter ska ha en budget i balans. Månatliga ekonomiska
uppföljningar genomförs på ledningsgrupper. De enheter som visar minusresultat får enskilda genomgångar av ekonomin, samt extra stöttning under året
för kunna göra insatser som leder till att enheten har en budget i balans vid
årets slut. Med anledning av det kärva läget för Kalmar kommuns ekonomi
skall det under 2015 vara fortsatt restriktivitet för att gå på konferenser och
kurser, inköp och att använda sig av vikarier.
Mätning I månadsvisa helårsprognoser med återkoppling i ledningsgrupp
samt i årsbokslutet. Återrapportering till nämnd månadsvis.
Resurser Inom befintlig budget
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Detaljerat mål
- Kostnad per brukare inom äldreomsorgen ska minska jämfört med
föregående år.
Beskrivning Södermöre kommundelsnämnd äldreomsorg har en minskad
budgetram med 0,5 mkt tre år i rad under perioden 2014-16 mot bakgrund att
verksamheten har höga standarkostnader.
Mätning Kostnad per dygn (särskilt boende), kostnad per hemtjänsttimme,
kostnad per hemtjänsttimme exklusive nattverksamheten. Presenteras i Ensolutionrapport.
Resurser Inom befintlig budget

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.
– 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 uppgå till 70 procent år 2020.

Detaljerat mål
- Koldioxidsutsläppen i ska minska jämfört med föregående år.
Beskrivning Södermöre kommundelnämnd minskade koldioxidsutsläppen
med knappt 15 procent under 2014. Målet är att koldioxidutsläppen ska minska
även fortsättningsvis.
Mätning Årlig förbrukning av koldioxid och drivmedelskostnader.
Resurser Inom befintlig budget
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Särskilda uppdrag för Södermöre kommundelsnämnd
Uppdrag – Kalmar kommun ska ytterligare förbättra service- och bemötandefrågor

Detaljerat mål - enligt Kalmar kommuns kvalitetslöften ska 95 % av alla
samtal till Södermöre kommundelsförvaltning besvaras eller ska man få
besked om när personen man sökt är anträffbar.
Beskrivning
Mätning telefonstatistik
Resurser Inom befintlig budget
Uppdrag – demokratiutveckling
- Södermöre kommundelsnämnd får i uppdrag att sprida de kunskaper
och erfarenheter som har gjorts inom ramen av detta demokratiutvecklingsarbete till andra nämnder.
Beskrivning Södermöres kommundelsnämnd har tillsammans med 25 andra
kommuner, landsting och regioner deltagit i Sveriges kommuners och landstings nationella nätverk för att utveckla det systematiska arbetet för medborgardialog under tre års tid.
Mätning
Resurser Inom befintlig budget
Uppdrag – landsbygdsutveckling

Detaljerat mål
- Service och näringslivsutveckling på landsbygden
Beskrivning Södermöre kommundelsförvaltning ska verka för att stärka attraktiviteten på landsbygden och fortsätta att utveckla samarbeten både internt
och externt för ett utökat serviceutbud. Kalmar kommuns landsbygdsutvecklare ingår i arbetet med utvecklingsfrågorna.
Mätning
Resurser
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Detaljerat mål
- Samverkan med Södermöre företagarförening
Beskrivning
Södermöre kommundelsnämnd har skrivit ett samarbetsavtal med Södermöre
företagarförening. Företagsträffar, utmärkelsen Årets företagare i Södermöre,
hemsidan www.södermöre.nu och se över möjligheten att skapa gemensamma
utvecklingsprojekt är några av delarna som ingår i syfte att främja företagande i
kommundelen.
Mätning
Resurser

