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Kommunfullmäktige

Tid
Måndagen den 25 maj 2015 kl. 11:00
Plats
Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens
Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand
till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40)
Enligt uppdrag
Jonas Sverkén
Föredragningslista
1. Val av protokollsjusterare
2. Frågor och interpellationer
3. Detaljplan för Tallbocken 1 i Kalmar
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag
till detaljplan för fastigheten Tallbocken 1 i Kalmar.
4. Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen
(fastigheterna Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6)
2:6)
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner Överenskommelse om ändring
av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del
av Kvarnholmen 2:6) enligt upprättat förslag.
5. Markanvisningsavtal och försäljning av fastigheterna
Eldaren 6 m.fl., Ölandshamnen
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
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Kommunfullmäktige godkänner förslag till markanvisningsavtal
för fastigheterna Eldaren 6 m.fl. mellan Kalmar kommun och
Linnéuniversitetet (org.nr. 202100-6271).
Kommunstyrelsen får sälja fastigheterna Eldaren 6 m.fl. till
Linnéuniversitetet (org.nr. 202100-6271), eller till den vinnande
anbudsgivaren som Linnéuniversitetet sätter i sitt ställe vid
upphandling av hyresvärd, för 2 650 kronor/kvm BTA.
6. Indexreglering av inkomsttaket för maxtaxa och slopad
reducering av 15- timmarsplats i förskola
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar förslag till indexreglering av
inkomsttaket i Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg att gälla från och med 1 juli 2015.
Kommunfullmäktige beslutar att reduceringen av avgift för
förskolebarn med vistelsetid under 15 timmar i veckan upphör
från och med 1 januari 2016.
7. Utvärdering och uppföljning av hemsjukvårdsavtalet
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner ”Rapport Fördjupad
utredning av förbättringsområden inom
hemsjukvårdsavtalet” daterad 2013-10-24 samt ”Rapport
Analys avvikelser inom hemsjukvården i Kalmar län” daterad
2014-12-09.
2. Kommunfullmäktige godkänner och undertecknar upprättat
förslag till ”Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av
hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan
landstinget och kommunerna i Kalmar län” daterat 2015-0119, att börja tillämpas från och med 2015-07-01.
3. Kommunfullmäktige godkänner och undertecknar reviderat
förslag till Ramavtal läkarmedverkan, daterat 2015-01-19, att
börja tillämpas fr.o.m. 2015-07-01.
4. Kommunfullmäktige ger Länsgemensam ledning i samverkan
inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård i
uppdrag att
-

ansvara för att upprätta en handlingsplan för kompetensutvecklingsinsatser på lång sikt kring vård- och
omsorgsplaner samt Samordnad individuell plan.
ansvara för att en arbetsgrupp snarast tillsätts för att
arbeta fram praktiska anvisningar kopplat till för-
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tydliganden kring Hemsjukvårdsavtalet samt för framtida
revideringar av praktiska anvisningar.

5.

-

ansvara för informationsinsatser kring ”Förtydligande
tillägg till ”Avtal om övertagande av hälso- och
sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget
och kommunerna i Kalmar län” och reviderat ”Ramavtal
läkarmedverkan” samt ”Praktiska anvisningar”.

-

leda och följa upp utvecklingen av hemsjukvårdsavtalet.
Kommunfullmäktige utser Primärkommunala nämndens
presidium och Landstingsstyrelsens presidium till att utgöra
den regionala politiska Samverkansgrupp som har att
hantera hemsjukvårdsavtalet politiskt.

8. Revidering av samverkansöverenskommelse med
Landstinget i Kalmar län om personer med psykiska
funktionsnedsättningar
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar reviderad samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar
kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning.
9. Omfördelning av ramar mellan barn- och
ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden från
och med 2015
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att fr.o.m. 2015 permanent
överföra 445 000 kronor från barn- och ungdomsnämndens ram
till kultur- och fritidsnämndens ram. Ramöverföringen avser
ändrade hyresförhållanden när det gäller sporthallar.
10. Redovisning av uppdrag om mer tid i förskolan för
15-timmarsbarnen
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att mot bakgrund av de höga
kostnaderna finns i nuläget inte utrymme att införa ökad
vistelsetid för 15-timmarsbarn i förskolan.
11. Ändring i stadgar för Stiftelsen Kalmar läns museum
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
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Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ändringarna i
stadgarna för Stiftelsen Kalmar läns museum.
12. Samordningsförbundets årsredovisning och
revisionsberättelse för 2014
Förslag till beslut:
Kalmar kommun beviljar för sin del förbundsstyrelsen för
Samordningsförbundet i Kalmar län ansvarsfrihet för 2014 och
godkänner årsredovisningen 2014.
13. Kalmarsunds Gymnasieförbunds årsredovisning och
revisionsberättelse för 2014
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kalmar kommun beviljar för sin del styrelsen (förbundsdirektionen) för Kalmarsunds Gymnasieförbund och enskilda
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2014 och
godkänner årsredovisningen 2014.
14. Kalmarsundsregionens Renhållares årsredovisning och
revisionsberättelse för 2014
Förslag till beslut:
Kalmar kommun beviljar för sin del styrelsen (förbundsdirektionen) för Kalmarsundsregionens Renhållare och enskilda
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2014 och
godkänner årsredovisningen 2014.
15. Regionförbundet i Kalmar läns årsredovisning 2014
Förslag till beslut:
Kalmar kommun beviljar för sin del Regionförbundets styrelse
och de förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2014 och
godkänner årsredovisningen 2014.
16. Valärenden
17. Anmälningsärenden
- Kommunstyrelsens protokoll den 5 maj 2015
- Medborgarförslag om två fotbollsmål med nät i
Carlsbergsparken samt servicenämndens svar
- Medborgarförslag, Öppettider på Smedby fritidsgård samt
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kultur- och fritidsnämndens svar
- Motion från Jonas Lövgren (M) om bostadspolitisk strategi
- Motion från Patricia Vildanfors (MP) om inköp av ekologisk
frukt
- Medborgarförslag om att utnyttja Byttans lokaler bättre
- Medborgarförslag: inga hästar i Prästängens naturreservat
- Granskning av äldreomsorg - meningsfull vardag, aktiviteter och
socialt innehåll

Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Thomas Nilausen
0480-45 03 15

Upprättad 2015-04-23

2011-4877

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Detaljplan för

Tallbocken 1 i Getingen
Kalmar kommun
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2014-12-22 – 201501-09 med förlängning t.o.m. 2015-01-23. Förslaget har sänts till myndigheter,
förvaltningar och föreningar enligt sändlista och till fastighetsägare enligt
fastighetsförteckning.
Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter.

Sammanfattning
Planbeskrivning
- Avsnittet buller förtydligas utifrån Länsstyrelsens synpunkter.
- Avsnittet ny bebyggelse och parkering förtydligas utifrån Länsstyrelsens
rådgivande synpunkter.
Plankarta
- Kompletteras med bestämmelse om högsta nockhöjd i meter (18)
- Kompletteras med bestämmelse (f₁) - Byggnad ska utföras med
sadeltak med taklutning mellan 20-30 grader.
- Utfartsförbud längs västra plangränsen (mot parkmark) tas bort. Utfart
mot parkmark är inte tillåtet och behöver därför inte regleras.
I övrigt har endast mindre redaktionella ändringar gjorts.

Inkomna synpunkter
Länsstyrelsen i Kalmar län
Kontroll enligt kap.11 PBL.

Planenheten
Adress Box 611, 391 26 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │Fax 0480-45 04 29
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
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Enligt 11 kap 10 § PBL ska Länsstyrelsen pröva kommunens beslut att
anta en detaljplan om det kan antas att beslutet innebär att
riksintressen enligt MB inte tillgodoses eller om planen är olämplig
med hänsyn till mellankommunala frågor, miljökvalitetnormer,
strandskydd eller hälsa och säkerhet och risker för olyckor,
översvämning och erosion.

Buller
I Länsstyrelsens samrådsyttrande beskrevs kort att en förutsättning för
planens genomförande måste vara att gällande riktvärden inte
överskrids. I granskningshandlingens planbeskrivning beskrivs att
fastighetens västra sida överskrider de värden som finns angivna i
Boverkets allmänna råd, samt att om riktvärdet för ekvivalent ljudnivå
överskrids ska minst hälften av bostadsrummen, såsom sov- och
vardagsrum, orienteras mot en sida där riktvärdena kan uppnås enligt
avstegsprincipen. Som en möjlig åtgärd till minska bullret anges att
loftgång skulle kunna placeras mot Norra vägen. Kommunen anger att
planens syfte är att möjliggöra flerbostadshus och att mindre bostäder
i hyresrätt ska prioriteras på platsen.
Länsstyrelsen konstaterar att kommunen i sin beskrivning av buller
endast kort beskriver att riktvärdena på västra sidan mot Norra vägen
kommer att överskridas och att minst hälften bostadasrummen därför
ska förläggas mot en sida där riktvärdena kan uppnås. Länsstyrelsen
anser inte att detta resonemang räcker för att säkerställa planens
lämplighet för bostadsändamål eftersom höga bullernivåer råder på
platsen. I Boverkets allmänna råd anges att om avsteg från dess
huvudregel, att riktvärdena ska klaras, måste det noggrant motiveras,
d.v.s. ett resonemang måste föras varför en plats är lämplig att
bebyggas trots att riktvärdena kommer att överskridas. Avsteg från
kraven på en god ljudmiljökvalitet enligt huvudregeln kan i vissa fall
göras om det är väl motiverat. Detta behöver kommunen komplettera
med.
I planbeskrivningen hänvisas kort till Boverkets allmänna råd vad
gäller avstegsprincipen. I de allmänna råden står vidare att om
bostäders ena sida exponeras för mycket höga ljudnivåer är det särskilt
viktigt att med mycket låga nivåer på den bullerskyddade sidan.
Riktvärdena för inomhusnivåerna ska klaras och utomhusmiljön ska
bli acceptabel. Mot denna bakgrund bör bostäder generellt inte
accepteras vid mycket hög ekvivalenta ljudnivån innan åtgärder
vidtagits för att minska bullret vid källan. Västra sidan mot Norra
vägen kommer att få bullernivåer på mellan 60-65 dBA. Enligt
Boverkets allmänna råd bör nya bostäder endast medges i vissa fall vid
dessa ekvivalenta bullernivåer. En förutsättning för att medge
bebyggelse vid dessa bullernivåer är att det går att åstadkomma en tyst
sida, högst 45 dBA vid fasad, eller i vart fall en ljuddämpad sida, 45-50
dBA vid fasad. Vidare bör minst hälften av bostadsrummen, liksom
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uteplats, vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. Länsstyrelsen
konstaterar att det enligt planbeskrivningens redovisade
bullerberäkning kommer en mycket stor del av husets fasad vara utsatt
för bullernivåer över 50 dBA, d.v.s. nivåer över Boverkets
avstegsprincip. Om 55 dBA skulle vara motiverat att användas som
tyst sida så överstiger fortfarande en större del av husets fasad detta.
Länsstyrelsens ställer sig frågande hur det är tänkt att utformningen av
bostäderna ska ske så att minst hälften av rummen (sov- och
vardagsrum) får en tyst sida. Länsstyrelsen anser detta ännu svårare att
förstå utifrån planens syfte, d.v.s. att mindre bostäder ska prioriteras.
I de allmänna råden anges att planen ska säkerställa den slutliga
bebyggelsen placering och utformning samt genom yttre och inre
åtgärder så att kraven i Boverkets Byggregler uppfylls. Planen
säkerställer inte att ljudnivåkraven uppfylls genom planbestämmelser.
Mot bakgrund av ovanstående anser Länsstyrelsen att den nu
redovisade utformningen eller de redovisade åtgärderna inte är
tillräckliga för att klara ljudmiljökvalitetskraven för ny bebyggelse.
I övrigt bedömer Länsstyrelsen att den föreslagna detaljplanen inte
aktualiserar frågor som kan föranleda prövning enligt plan- och
bygglagen 11 kap 10 § vad gäller riksintressen, mellankommunala
frågor, miljökvalitetsnormer, strandskydd samt risken för olyckor,
översvämning eller erosion.
Rådgivande synpunkter
Stadsbilden
Enligt 2 kap. 3 § PBL ska planläggning främja en ändamålsenlig
struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse,
grönområden och kommunikationsleder. Planförslaget möjliggör ett
flerbostadshus med planbestämmelser om 5 våningar vid korsningen
Norra vägen/ Brändtorpsvägen. I planförslaget anges även att
byggnaden kan inrymma parkering i byggnadens markplan.
Länsstyrelsen anser inte att denna bestämmelse eller planen i övrigt
visar på hur hög byggnaden i realiteten kan bli. Bestämmelsen bör
istället regleras med högsta total- och/eller byggnadshöjd.
Tallbocken 1 ligger i mötet mellan stadsdelarna Brändtorpet och
Getingen där utpräglad villabebyggelse möter flerbostadshus. Norr
och öster om planområdet finns flerbostadshus i två och en halv till
tre våningar från 1940- och 1950-talet. Bortom detta område och
nordost om planområdet domineras bebyggelsen av villor från 1920
fram till 1950-talet.
Utgångspunkten i planen bör vara att ta tillvara befintliga kvaliteter
och karaktörsdrag i området. Bebyggelsen ska utformas på ett sätt som
är lämpligt med hänsyn till stadsbilden och kulturvärdena på platsen,
enligt 2 kap. 6 § PBL. Områdets tydligaste karaktärsdrag är relativt låg
blandad bebyggelse med flerbostadshus och villor.
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Länsstyrelsens bedömning är att kommunen inte har tagit tillräcklig
hänsyn till befintliga byggnadshöjder i den omgivande bebyggelsen
enligt 2 kap. 6 § PBL. Det föreslagna bostadshuset om 5 våningar kan
innebära att det balanserade helhetsintrycket i området störs. Vidare
anser Länsstyrelsen att planen bör tydliggöras och kompletteras med
illustrationer som åskådliggör den nya byggnadens gestaltning i
förhållande till byggnadshöjder i den omgivande bebyggelsen.
Kommunen bör därför omarbeta planförslaget i denna del.
I planförslaget anges även att en möjlig parkeringslösning är att
byggnadens markplan kan inrymma parkering. Det är oklart om denna
parkeringslösning ingår i våningsantalet. Stor vikt måste läggas i
utformningen av denna parkeringslösning med hänsyn till stadsbilden
och gestaltningen men även med beaktande av tryggheten i området.
Detta måste förtydligas i planen.
Enligt Boverkets nya allmänna råd (BFS 2014:5) med tillhörande
konsekvensutredning anges att detaljplaner inte bör regleras med
våningsantal då detta kan leda till stora problem vid tolkning av planer.
En planbestämmelse om våningsantal anger i realiteten ingenting om
hur högt ett hus kan bli. Planbestämmelsen bör i stället regleras med
högsta total- och/eller byggnadshöjd och om markförhållandena är
mycket oregelbundna bör höjden kombineras med bestämmelser som
reglerar markens höjdförhållanden och höjdlägen.
Kommentar:
Buller
Den bullerutredning, daterad 2014-08-14, som Kalmar kommun låtit utföra i samband
med detaljplanens framtagande visar att värdena på den östra sidan av det byggnadsförslag
som finns illustrerat i planhandlingarna klarar Boverkets riktvärde för ljuddämpad sida
både för dygnsekvivalent ljudnivå, 45-50 dBA, och maximal ljudnivå, 70 dBA.
Tallbocken tillhör också Kalmar stads centrala delar och ingår i det som Översiktplanen
benämner som innerstaden. Boverkets allmänna råd 2008:1, Buller i planeringen, säger
följande om avsteg från huvudregeln:
Avvägningar mellan kraven på ljudmiljön och andra intressen bör kunna
övervägas:
• i centrala delar av städer och större tätorter med bebyggelse av stadskaraktär, till
exempel ordnad kvartersstruktur.
Ur bullersynpunkt bör det, så långt det är möjligt, skapas mindre bostäder men då platsen
är utsatt för en del förhöjda ljudnivåer är det sannolikt att de mindre bostäderna får
kombineras med bostäder som är större.
Avsnittet buller i planbeskrivningen kompletteras med text och illustrationer.
På plankartan finns under rubriken Störningsskydd bestämmelse som ska säkerställa att
ljudnivåkraven uppfylls.
Rådgivande synpunkter - stadsbilden
Att tillåta fem våningar och att vind får inredas har varit detaljplaneförslagets
intention. Men då bestämmelse om antal våningar ger ett otydligt svar på
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byggnadens slutliga höjd plockas bestämmelsen bort och ersätts med bestämmelse
om högsta nockhöjd på 18 meter. För att knyta an till den omkringliggande
bebyggelsens karakteristiska utformning med sadeltak kompletteras plankartan
också med bestämmelse om att byggnad ska utföras med sadeltak med taklutning
mellan 20-30 grader.
Planbeskrivningen (avsnitt ny bebyggelse) förtydligas också med illustrationer som
redovisar en byggnadsvolym med maximalt utnyttjad exploateringsgrad och
utformning enligt detaljplaneförlaget samt relationen mellan omgivningen och
byggnadsvolymen. Även solstudien förtydligas med nya illustrationer.
Bostadsbyggande på Tallbocken 1 ligger i linje med Kalmar kommuns
Översiktsplan, laga kraftvunnen 2014-11-07, som säger att det längs Norra
vägen (benämnd som Diagonalen i Översiktsplanen) ska förtätas för att utveckla
stadsmiljön och vardagsstaden och kraftigt höja livskvaliten för ett stort antal
stadsbor. Översiktsplanen säger också att det är en brist på bostäder i Kalmar
kommun, framförallt små bostäder, och att det bör byggas i befintliga områden där
infrastruktur redan finns samt i kollektivtrafiknära lägen för att hushålla med
mark- och naturresurser och främja den miljömässiga hållbarheten.
Parkering ska lösas inom den egna fastigheten och angiven parkeringsnorm ska vara
vägledande. Avsnittetet om parkering i planbeskrivningen förtydligas.
I övrigt har detaljplanen varit utställd under tre veckor vilket är den minsta tid som PBL
(2010:900) föreskriver.

Intresseorganisationer
Villaägarna i Kalmarbygden
Granskning av detaljplan Tallbocken 1 i Kalmar, Kalmar kommun
Villaägarna i Kalmarbygden (VK) har vid samråd 2 kvartalet 2014 accepterat då
redovisat planförslag daterat 2014-03-26.
Till granskning utsänd planbeskrivning har revideringsdatum 2014-12-10 och
är poststämplad 2014-12-18. Sista tidpunkt för skriftliga synpunkter anges till
2015-01-09. Trots den något märkligt valda tiden för granskning, framgår det
av planbeskrivningen att ”detaljplanen handläggs enligt s.k. normalt
planförfarande”.
VK önskar lämna följande synpunkter:
1 Vi är positiva till ett varierat bostadsbestånd med hyresrätter, bostadsrätter
och villabebyggelse. Men vi är negativa till att Tallbocken 1 utökas till fem
våningar. Vi anser att det är oklara besked avseende vindsvåning. Fastighetens
höjd harmonierar inte med övrig bebyggelse i området. Det blir för hög
exploatering på en enskild fastighet.
2 Vi ifrågasätter redovisad solstudie.
3 Vi anser att tillämpning av parkeringsnorm är oklart redovisad.
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Kommentar:
Kalmar kommun har tagit del av synpunkterna och hänvisar till kommentarer under
Länsstyrelsens synpunkter.

Kalmar Läns museum
Synpunkter på förslag till detaljplan för kv. Tallbocken 1, Kalmar
Det aktuella planområdet ligger utmed Norra vägen i utkanten av stadsdelarna
Getingen och Brändtorpet och med Norra kyrkogården angränsande i väster.
Den nuvarande bebyggelsen i området har i huvudsak tillkommit under 1900talets första hälft, med några få undantag av äldre byggnader som ligger vid
Norra vägens gamla sträckning. Varje stadsdel har relativt enhetliga
byggnadshöjder som speglar tillkomsttidens planeringsideal. Getingen
domineras av villor i 1, 5 plan, och Brändtorpet av mindre flerbostadshus och
villor i två plan. Utmed Norra vägen ligger flerbostadshus med tre våningar.
De högre höjderna kompenseras där av generösa mellanrum till angränsande
hus, allt enligt då rådande planideal om att alla lägenheter skulle få både utsikt
och instrålande sol.
Kalmar läns museum vill ta tillfället i akt och lämna följande synpunkter på det
nu utställda planförslaget.
- Planbeskrivningen saknar beskrivning av områdets kulturhistoriska värden.
Under rubriken ”Kulturmiljö” nämns bara hur långt det är till närmaste fasta
fornlämning och till närmaste kulturhistoriska lämning, boplats och fyndplats.
Under efterföljande rubrik ”Bebyggelseområden - omgivning, byggnadskultur
och historia” beskrivs bebyggelsen genom tillkomsthistorik och
nulägesbeskrivning. Det saknas helt en kulturhistorisk karaktärisering av
bebyggelsen som hade kunnat påverka den nu aktuella detaljplanen.
Planunderlaget ger ingen vägledning till hur de kulturhistoriska värdena i
området ska kunna tas till vara och utvecklas.
- Det framgår inte av planhandlingarna vilka överväganden som lett fram till att
det är möjligt att bygga en femvåningsbyggnad på denna plats. Inte heller
redovisas någon illustration av hur den nya, i höjd, avvikande byggnaden
kommer att påverka områdets siluett och stadsbild. Solstudien är allt för
knapphändig för att det ska gå att förstå konsekvenserna på intilliggande
byggnader om planens byggrätt utnyttjas maximalt.
Kommentar:
Kalmar kommun har tagit del av synpunkterna och hänvisar till kommentarer under
Länsstyrelsens synpunkter.
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Övriga
Staffan Strindberg
Synpunkter på planförslag gällande kv. Tallbocken 1, Kalmar kommun

Bakgrund
Att i tidningen få läsa att Kalmar kommuns samhällsbyggnadsnämnd ställer ut
en detaljplan för granskning under perioden 22/12 - 9/1 fångar intresse. Under
denna period har medborgare och sakägare fullt upp med jul- och nyårsfirande.
Lätt kan man då missa att lämna synpunkter. Lite märkligt kan det också verka
att man valt denna, ur demokratisk synpunkt mindre lämpliga, period eftersom
man tycks väntat med utställning. Samråd genomfördes redan 2:a kvartalet
2014 och i Kungörelse om granskning redogörs för de förändringar som gjorts
efter samråd, ändringar som i sig inte motiverar tidsgapet mellan samråd och
granskning. Naturligtvis kan det finnas andra skäl att det dröjt med granskning
men man borde då väntat till alla helger blivit avklarade.
Synpunkter
I planbeskrivningen, under rubriken ”Inledning”, står: ”I beskrivningen ska skälen
till planens utformning och de bestämmelser som valts motiveras.”
Under planbeskrivningens rubrik ”Förutsättningar och förändringar” redogörs
för de förutsättningar som råder men inga grundläggande analyser eller
ställningstagande finns att läsa. Inte heller under rubriken ”Ny bebyggelse”
hittar vi något resonemang eller motiv till planens utformning och
bestämmelser. Man konstaterar endast att ”Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar
kommun tog, 2014-03-26, beslut om att höja våningsantalet i planförslaget från föreslagna
fyra våningar till fem våningar. Byggnation i fem våningar tillåts således på platsen”
I beskrivningen redogörs således inte för de skäl till utformning som utlovas
beskrivas under rubriken ”Inledning”.
I planbeskrivningen nämner man att ”Kvarteret Tallbocken är en plats som följer
kommunens vision i samrådsversionen av översiktsplanen”. Betyder detta att
detaljplanen avviker från den antagna översiktsplanen?
I Samrådsredogörelsen anges att samråd skett 2014-04-10 - 2014-05-08. Under
rubrik ”Sammanfattning” sammanfattats och kommenteras skriftliga
synpunkter. Här framgår att Samhällsbyggnadsnämndens beslut att höja
våningsantalet tycks ha lagts till efter samråd, trots att beslutet om fem
våningar tillkommit innan samråd. Om det är så förefaller det märkligt att man
inte hunnit med att få in denna, så viktiga, extra våning innan samrådet.
Exploateringsnivå
Varför en för platsen avvikande exploatering?
Ingenstans i handlingar kan man förstå vilken analys eller avsikt som ligger
bakom planens utformning. Inget resonemang kring byggnadsutformning,
volym/hushöjd, förhållande till gata eller tomtens utformning i relation till
omgivningens karaktär, inte heller kring omgivande byggnaders kvalité. Även
om det förs ett resonemang kring den gröna strukturen så avspeglas detta inte i
planens gestaltning, undantaget en önskan om att plantera en häck mot Norra
vägen.
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Den angränsande flerbostadsbebyggelsen har ett exploateringstal under e=0,5.
För omgivande villor är naturligtvis exploateringstalet ännu lägre. I detta
sammanhang krävs starka skäl för att motivera, att för en enda tomt, välja att
erbjuda e=1,9. I relation till omgivningen en närmast fyrdubblad
exploateringsnivå.
Höjder
Redan fyra våningar, utan vind, avviker från gällande mönster och naturligtvis i
än högre grad fem våningar. (se bilaga 1 och 2)
Bestämmelser saknas också om takvinklar och vindsinredning vilket innebär att
inredning av vind för bostadsändamål är tillåten. Detta medför en helt annan
byggnadshöjd än planbeskrivningens fåtaliga illustrationer visar. Till detta skall
också läggas att man bör lyfta bottenplan för att nå insynsskydd mot gata.
Om man tänker sig en golvnivå 1 m över gatunivå (som är ca +8.2m) får man
följande höjder att jämföra med omgivning; 1,0m (från mark till golvnivå
bottenplan) + 5x3,0m (fem våningar räknat från golv till golv)+0,7m (tillåten
höjd för vindsplan från över översta vånings bjälklag till takfot) =16,7m från
mark till takfot. De högsta omgivande byggnaderna har en höjd till takfot
mellan ca 7,0m och 8,5m vilket innebär att planen medger en när nog dubbelt
så hög byggnad som de omgivande högsta husen, räknat till takfot. Till detta
skall läggas att takvinkeln i omgivningens flerbostadshus är ca 22 grader.
Eftersom man inte bestämt takvinkel i detaljplanen så är 45 graders takvinkel
möjlig. Detta innebär att en ordinär byggnad med tio meters husdjup lägger
ytterligare 5 meter till nock, d.v.s. 16,7 +5=21,7m. Den högsta av de
intilliggande flerbostadshusen har en nockhöjd kring 10 m eller strax däröver.
Den föreslagna byggrätten för Tallbocken tillåter alltså, utan någon avvikelse,
en byggnad som är mer än dubbelt så hög som sin omgivning. Man undrar
över vilket motiv nämnden har för att placera ett ”landmärke” just här på
denna plats.
Tomten
Redovisning av de ca 15 tal bilplatser(minst) som skall rymmas på tomten
saknas och lösningen är på inget sätt uppenbar. För 15 bilplatser krävs ca 450
kvm + tillfartsyta. Med den förslagna utformningen tycks det nödvändigt att
parkera under byggnaden vilket inte är ekonomiskt självklart för ett
flerbostadshus. Den enda tillåtna infarten i tomtens nordöstra hörn medför
svårigheter vad gäller disposition. Man har inte visat att de ytor som finns kvar
efter byggande och parkering kan ge tomten samma beskrivna uttryck som
omgivningens eller motiverat varför man avser att bryta, och i så fall hur, mot
platsens gröna karaktär. Detaljplanen kan inte sägas redovisa en ekonomiskt
rimlig parkeringslösning.
Illustrationer
En planillustration, som skall illustrera konsekvensen av planens utformning
och vara läsbar och förståelig för en lekman, saknas. De fåtal illustrationer som
redovisas är otillräckliga och missvisande. Solstudien är osann och otillräcklig.
Sammanfattning av synpunkter
Planens utformning saknar stöd i planbeskrivningen
Inget motiv/analys av kring gestaltning redovisas.
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Exploateringsnivån, redan innan beslutet att lägga på en extra våning saknar
också motivering.
Att det är tillåtet att inreda vind och bygga källare redovisas inte.
Ingen planillustration
Ingen redovisning av p-platser
Ingen högsta hushöjd eller högsta nockhöjd definierad.
Solstudien är inte korrekt i relation till vad som är möjligt enligt detaljplanen.
Sammantaget måste man betrakta planen som svårläst och närmast omöjlig för
en medborgare/sakägare att förstå.
Utställningstiden 22 december till 9 januari – varför?
Det tillhör god demokratisk ordning att för lekmän, sakägare och medborgare i
kommunen, ärligt redovisa konsekvenserna av ett detaljplaneförslag. Detta
innebär att man åskådligt skall redovisa det mest påverkande utfallet av
detaljplaneförslaget, d.v.s. ”worst-case”.
Samhällsbyggnadsnämnden skall, som ansvarig för samhällets gestaltning,
också ha möjlighet att förstå vad man fattar beslut om. Dessa basala
demokratiska krav uppfylls inte i förslag till detaljplan för kv. Tallbocken 1.
Kommunfullmäktige har för oss formulerat och sammanfattat begreppet
”Attraktiva Kalmar”, http://www.kalmar.se/Demokrati/Vad-vill-vi-i-Kalmar/
och har i den följande länken ”Kalmar 2020” skrivit:
”I Kalmar utövas ett öppet politiskt ledarskap som välkomnar medborgarnas
insyn och delaktighet”.
Jag vädjar därför till er - förtroendevalda och tjänstemän - att inte vänta till år
2020 utan att genast på det nya året 2015 återuppta planarbetet, bearbeta och
möjliggöra medborgarnas och sakägarnas insyn och delaktighet genom att
åskådligt redovisa detaljplanen för kv. Tallbocken 1.
Kommentar:
Kalmar kommun har tagit del av synpunkterna och hänvisar till kommentarer
under Länsstyrelsens synpunkter.
Följande har accepterat planförslaget skriftligt:
Brandkåren
Kalmar Energi Elnät AB
Bilaga: Samrådsredogörelse daterad 2014-11-26

Thomas Nilausen
Planarkitekt
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Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Thomas Nilausen
0480 – 45 03 15

Upprättad 2014-11-26

2011-4877

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Detaljplan för

Tallbocken 1
i Kalmar, Kalmar kommun
Planförslaget har varit på samråd under tiden 2014-04-10 – 2014-05-08.
Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt
sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning.
Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter.

Sammanfattning
- Största totala bruttoarea ovan mark har justerats från 1600 m² till 2000 m² för
att följa höjningen av våningsantalet från fyra till fem som
Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar kommun beslutade om, 2014-03-26.
- Våningsantal, markerat med ett V (5) på plankartan, har förtydligats.
- Avsnittet om buller har skrivits om med utgång i den nya bullerutredning
som gjordes efter samrådet. Även bullerbestämmelsen på plankartan har
justerats efter den nya bullerutredningen.
- Utfartsförbud har lagts till ut mot Norra vägen.
I övrigt har endast mindre redaktionella ändringar gjorts i planförslaget.

Inkomna synpunkter
Länsstyrelsen i Kalmar län
Detaljplan för Tallbocken l, Kalmar, Kalmar kommun
Rubricerat förslag har insänts till Länsstyrelsen för samråd enligt PBL
5:11. Handlingarna utgörs av plankarta med planbestämmelse, planoch genomförandebeskrivning samt behovsbedömning.

Planenheten
Adress Box 611, 391 26 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │Fax 0480-45 04 29
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
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Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ett flerbostadshus på
Tallbocken l.
Länsstyrelsens synpunkter
Kontroll enligt kap 11 PBL
Planområdet ligger i anslutning till Norra vägen som är en väl trafikerad led.
Detta innebär att trafikbuller måste hanteras i kommande planskeden och en
förutsättning för planes genomförande måste vara att gällande riktvärden inte
överskrids.
I övrigt aktualiserar den föreslagna detaljplanen sannolikt inga frågor som kan
föranleda prövning enligt plan- och bygglagen 11 kap l0 § vad gäller
mellankommunala frågor, miljökvalitetnormer, strandskydd samt hälsa och
säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Behovsbedömning
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att genomförandet av
planen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att en
miljöbedömning därför inte behöver upprättas.
Samråd har härmed skett.
Övrigt
Högsta antal våningar måste anges på plankartan. Med tanke på att Norra
vägen är vältrafikerad bör även frågan om ventilation från den mindre
påverkade sidan av byggnaden hanteras i bygglovskedet
Deltagande
Beslut i ärendet har fattats av länsarkitekt Margareta Gustafsson efter
föredragning av planhandläggare Peter Sieurin.
Kommentar: Högsta antal våningar, som är V (5), har förtydligats på plankartan. Text om
ventilation har lagts till i planbeskrivningen för att ge underlag till bygglovskedet.

Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har inga synpunkter på planförslaget
Kommentar: Noteras
Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag
Kalmar Brandkår
Åtkomligheten för räddningstjänsten
• För att underlätta släckangrepp och minimera insatstiden bör
räddningsfordon komma så nära byggnadens entré att man inte behöver dra
slang och transportera materiel mer än 50 m. Dessutom bör gångavståndet
vara högst 50 m om nödutrymning avses ske med bärbara stegar.
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• Om befintligt gatunät eller motsvarande inte ger erforderliga
åtkomstmöjligheter ska en särskild räddningsväg anordnas.
En räddningsväg bör ha en fri höjd av 4.0 m, en bärighet motsvarande ett
axeltryck av 100 kN och ett hårdgjort ytlager av grus, asfalt eller motsvarande.
På raksträckor bör körbanebredden vara minst 3.0 m, längsslutningen högst 8
%, tvärfallet 2 % och vertikalradien (konkav eller konvex) minst 50 m. I kurvor
bör den inre radien vara minst 7,0 m samt ha sådan breddökning och
hinderfritt område för, genom och efter kurvan att stegfordon kan framforas.
- Räddningsväg ska markeras med standardiserad skylt.
- En räddningsvägs angöring bör ligga i anslutning till byggnadens adress.
- Räddningsväg ska snöröjas och underhållas.
• Utrymning med bärbar stege kan ske om fönstrets underkant är högst 11 m
från marken. Ifall det är högre måste höjdfordon användas.
Uppställningsplatser för höjdfordon ska vara utformade enligt följande:
- Minst 5 meter bred och 12 meter lång.
- Samma bärighet som räddningsväg.
- Avståndet får inte överstiga 9 meter räknat från uppställningsplatsens kant till
ytterkant balkong eller fönster som ska kunna nås med höjdfordon.
- Placeras utanför ytterkanten av de balkonger eller fönster som ska kunna nås
med höjdfordon.
- Inte ha större lutning än 8,5 % i någon lutning.
- Uppställningsplats ska snöröjas och underhållas.
- Det ska vara möjligt att komma till platsen utan att behöva backa fordonet.
Däremot kan det accepteras att höjdfordonet får backa ut från
uppställningsplatsen.
- Höjdfordonet ska kunna resas till avsedd angreppspunkt utan att hindras av
utskjutande byggnadsdelar, träd eller dylikt.
Brandposter
• Brandpostnätet skall uppfylla gällande normer.
Kommentar: Kraven uppfylls i planförslaget.
Kalmar Energi Elnät AB
Svar på Samråd Detaljplan Tallbacken 1 Kalmar kommun.
Vi godkänner planbeskrivningen.
Upplysningsvis framför vi att i anslutning till det sydöstra hörnet av planområdet
finns el-ledningar förlaggda direkt i marken och i rör under Brändtorpsvägen och
Kaptensgatan.
Vid en eventuell ombyggnad av gångbana och bilväg behöver dessa
beaktas.
Kommentar: Informationen om el-ledningarna har lagts till i planbeskrivningen
under rubriken Teknisk försörjning.
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Kalmar vatten AB
Planbeskrivning:
Teknisk försörjning:
Nya serviser kommer att anläggas till fastigheten i samband med vasaneringen i området som sker under år 2014-2015.
Kommentar: Informationen har lagts till i planbeskrivningen under rubriken
Teknisk försörjning.
Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR)
KSRR har tagit del av detaljplan för Tallbocken 1 i Kalmar kommun och har
inget att erinra.
I detaljplan står att KSRR:s ” Råd och rekommendationer” följs när
sopkärlsanordningen anordnas, dessa bifogas.
Kommentar: Noteras.
E.ON
E.ON Elnät Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan
rubricerat ärende.
Vi konstaterar att området inte berör vårt koncessionsområde för elnät
och tar därmed inte ställning till planförslaget.
Kommentar: Noteras.
Skanova
Bakgrund
TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit del av förslag till
detaljplan enligt ovan, och låter framföra följande:
Yttrande
Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av
rubricerat planförslag. Vi har därför inget att invända mot gällande
detaljplaneförslag.
Kommentar: Noteras.
Följande har accepterat planförslaget skriftligt:
Villaägarna i Kalmarbygden
Kalmar Energi Värme
Kalmar Vatten AB, se även under rubrik ”Kommunala nämnder, förvaltningar
och bolag”

Thomas Nilausen
Planarkitekt
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E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
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Sammanfattning
Syfte med detaljplanen
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för flerbostadshusbyggande på Tallbocken 1. Kommunen ser en brist på mindre bostäder i hyresrätt vilket ska prioriteras
på platsen. Projektet är tänkt att ingå i de pågående satsningar på träbebyggelse
som just nu sker i landet. En markanvisningstävling kommer hållas då planen
vunnit laga kraft. Planen handläggs med normalt planförfarande.

Plandata

Planområdets placering i Kalmar

Tallbocken 1 med angränsande vägar och
fastigheter

Lägesbestämning
Planområdet ligger inom Kalmar innerstad, strax öster om Norra vägen i höjd
med Norra kyrkogårdens mittparti. Fastigheten avgränsas i söder av Brändtorpsvägen, i öster av Kaptensgatan och i norr av en fastighet med flerbostadshus. Se bilder sid.2.
Areal och markägoförhållanden
Planområdet omfattar ca 1140 m² och marken ägs av Kalmar kommun.
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Inledning
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och
redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen ska också
redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till planens utformning och de
bestämmelser som valts motiveras.
Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan ska vara vägledande vid
tolkning av detaljplanen.
Handlingar
Planhandlingarna består av:


Plankarta med bestämmelser



Planbeskrivning

Till planen hör också:


Fastighetsförteckning



Behovsbedömning



Samrådsredogörelse



Granskningsutlåtande

Här är vi nu

Planförfarande och tidsplan

Normalt planförfarande

Detaljplanen handläggs enligt s.k. normalt planförfarande och förväntas ha
följande preliminära tidsplan


Samråd – 2:a kvartalet 2014



Granskning – 4:e kvartalet 2014



Godkännande/Antagandeprövning i samhällsbyggnadsnämnden – 1:a
kvartalet 2015

Genomförandetid
Planens genomförandetid är satt till 5 år räknat från den dag då planen vinner
laga kraft.
Medverkande tjänstemän
Planen har upprättats på samhällsbyggnadskontoret i samarbete med kommun-
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ledningskontoret och Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun.

Tidigare ställningstaganden
Överkommunala beslut och dokument
Planområdet berörs inte av några riksintressen men ligger inom hinderytorna
för flygplatsen i Kalmar, dock bedöms detaljplanen inte påverka dessa.
Översiktliga plandokument
Kommunens bedömning är att planförslaget är förenligt med översiktsplanens
intentioner, i synnerhet då det gäller tankar om byggnation i befintliga områden där infrastruktur redan finns samt i kollektivtrafiknära lägen för att hushålla med mark- och naturresurser och främja den miljömässiga hållbarheten.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Planen omfattas av stadsplan 0880K-I:117, förslag till ändring av stadsplanen
för Brändtorpsområdet i Kalmar, fastställd 1946-11-15. Gällande detaljplan
medger motortrafikändamål på Tallbocken 1.
Kommunala beslut i övrigt
Detaljplanen är del av det mål som Kalmar kommun har om att växa med 300
bostäder varav 100 villor per år.
I uppdragsbeställningen kan bland annat också läsas att:
Kalmar kommun bedömer att det är brist på mindre bostäder i hyresrätt.
Kvarteret Tallbocken är en plats som följer kommunens vision i samrådsversionen av översiktsplanen att bygga i befintliga områden (förtäta) där det finns
god kollektivtrafik. Kalmar kommun har också beslutat att Tallbocken 1 ska
ingå i de pågående satsningar på träbebyggelse som just nu sker i landet.

Förutsättningar och förändringar
Naturmiljö
Den tomma och oanvända grusyta som idag utgör Tallbocken 1 bjuder inte på
mer växtlighet än det stora ensamma lövträd som finns i fastighetens nordöstra hörn samt grannfastighetens häckplantering som gränsar till planområdets norra del. Det omgivande området erbjuder dock en större variation vad
gäller grönstruktur. Under första världskrigets dagar då matbrist rådde anlade
en hel del husägare i området kökstädgårdar där fruktträd var ett vanligt inslag.
Detta har resulterat i en mustig grönska bland villabebyggelsen öster om planområdet.
Mellan Norra vägen och fastigheterna öster om den sträcker sig en några meter bred gräsremsa med lövträdsplanteringar som kompletteras med en häck
längst med fastighetsgränserna. Framför Tallbocken 1 saknas denna gräs- och
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häcksträckning men den bör kompletteras när planen genomförs så att den
nya bebyggelsen knyter an till befintlig grönstruktur. Västra sidan om Norra
vägen har en liknande gräsremsa med trädplantering.
Längre västerut ligger Norra kyrkogården där både lövträd och barrträd växer
i samspel och skapar en tät grönska. Söder om planområdet finns också en
triangulär gräsyta bevuxen med tre stora lövträd.

Grönstrukturen kring Tallbocken 1 (markerad med streckad linje)

Geoteknik och markförhållanden
Fastigheten Tallbocken 1 är i dagsläget en platt grusad yta och höjer sig endast
på ett fåtal ställen över den omkringliggande marknivån och då bara med cirka
en halvmeter. Marken inom planområdet består mestadels av morän.
Kulturmiljö
Närmsta fornlämning finns ca 1 kilometer norr om planområdet. Närmsta
kulturhistoriska lämningar, boplats och fyndplats, finns ca 450 meter söder
och 500 meter sydöst om planområdet.
Bebyggelseområden
Omgivning, byggnadskultur och historia
Tallbocken 1 ligger i brytningspunkten mellan stadsdelarna Brändtorpet och
Getingen där utpräglad villabebyggelse möter flerbostadshus.
Strax norr om planområdet ligger fastigheten Tallbocken 2. Uppfört på tomten finns ett flerbostadshus i två och en halv våningar från 1952. Byggnaden
består av två huskroppar, den ena med gul putsfasad och den andra med röd,
som förskjutits något i sidled i förhållande till varandra. Från 1954 och fram
till 2006 låg i bottenplan av byggnaden konditoriet Röda grind. Namnet tog
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konditoriet efter den grind som låg i grannskapet vid vilken Kalmar stad tog
slut och Skälby Kungsgård tog vid. Namnet finns kvar i området än i dag då
villakvarteret söder om Tallbocken 1 samt de intilliggande busshållplatserna
bär namnet Röda grind.
Norr om Tallbocken 2 ligger fastigheten Tallbocken 6 på vilken det finns en
sträcka med snedställda flerbostadshus i tre våningar. Dessa uppfördes 1947
och kompletterades under första hälften av 80-talet med ny fasadbeklädnad av
fasadsten samt inbyggda balkonger.
Öster om planområdet, på andra sidan Kaptensgatan, ligger en vinkelställd
byggnadsformation bestående av två fristående flerbostadshus i två våningar.
Båda byggnaderna är uppförda under början av 50-talet som affärs- och bostadshus men i skiftet mellan 80- och 90-talet byggdes bottenvåningarna i
byggnaderna om för att kunna användas som förskola. Torgplatsen framför
byggnaderna (en gång i tiden Brändtorpstorget), som tillsammans med affärsverksamheten i bottenvåningarna skapade ett litet lokalt stadsdelscentrum,
omvandlades till lekyta.
Bortom fastigheterna bebyggda med flerbostadshus breder villatomterna ut
sig. Nordöst om planområdet, inom kvarteret Termiten, är bebyggelsen uppförd under mitten av 40-talet. Kvarteret Vitvingen och Syrsan, öster om kvarteret Termiten, har en något yngre bebyggelse som uppfördes under sent 30tal och tidigt 40-tal. Bebyggelsen söder om Brändtorpsvägen sträcker sig något
längre tillbaka i tiden då den uppfördes under sent 20-tal och tidigt 30-tal. I
kvarteret Röda grind, strax söder om planområdet, finns även inslag av byggnation från 50-talet.
Stadsdelen Brändtorpet, som fick sitt namn efter det torp som låg på nuvarande Styrmansgatan 7–11, tenderar generellt att ha en något yngre bebyggelse
då det började byggas efter det att stadsdelen Getingen, söder om Brändtorpsvägen, var fullbyggt omkring 1935.
Ny bebyggelse
Egenskapsområdet i planen hittar sina avgränsningar åt öst och väst i de linjer
som flerbostadhusbyggnationen norr om planområdet följer ut mot Norra
vägen och Kaptensgatan. Att följa linjerna kopplar an till strukturen men ger
också förutsättningar för att klara de riktvärden för buller som ska uppnås vid
byggnation av bostäder. Den vinkelställda byggnadsformationen med tillhörande torgbildning öster om planområdet, förhållandet till befintlig vägdragning men även historisk vägdragning i form av Gamla vägen som sträckte sig
strax öster om planområdet mellan Norra vägen och Timmermansgatan, har
också legat till grund för de avgränsningar som finns inom planområdet samt
för formandet av det byggnadsexempel som finns illustrerat i planbeskrivningen, se bilder på nästa sida.
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Bilden visar de linjer och den vinkelställda byggnad som
avgränsat egenskapsområdet (blå ruta) inom planen samt
hjälpt till att forma byggnadsexemplet illustrerat i
planbeskrivningen.

Detaljplaneförslaget tillåter bostadsbyggnation till en totalhöjd på 18 meter
och med en största total bruttoarea ovan mark på 2000 m². Vind får inredas
och källare får byggas men då fastigheten tidigare var plats för en bensinstation kan eventuella föroreningar finnas i marken, se vidare under avsnitt ”tekniska utredningar”. Sadeltak är karakteristiskt för bebyggelsen i stadsdelen
Getingen vilket är något som den nya bebyggelsen på Tallbocken 1 ska knyta
an till. Detaljplaneförslaget utformas med bestämmelse om att byggnad ska
utföras med sadeltak med takvinkel mellan 20 och 30 grader.
Intentionen är att det ska byggas mindre bostäder på Tallbocken 1 men då
fastigheten påverkas av en del trafikbuller från Norra vägen är det sannolikt att
mindre lägenheter får kombineras med större lägenheter.
Nedan redovisas illustrationer av en möjlig byggnadslösning på fastigheten,
med maximalt utnyttjad exploateringsgrad och utformning enligt detaljplaneförslaget, i relation till omkringliggande bebyggelse samt solstudie.

Byggnadsexempel i relation till omgivande bebyggelse. Vy från Brändtorpsvägen.
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Byggnadsexempel i relation till omgivande bebyggelse. Vy från Norra vägen.

Solstudie
Studien redovisar hur skuggorna faller den 21:e under mars, juni och september månad. Valda
tidpunkter på dagen är klockan 09, 11, 15 och 18. I de fall då andra tider förekommer eller vissa tider
saknas beror detta på att de inte har redovisat någon tydlig skugga.

21 mars kl. 09

21 mars kl. 11

21 mars kl. 15

21 juni kl. 09
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21 juni kl. 12

21 juni kl. 15

21 juni kl. 18

21 september kl. 09

21 september kl. 11

21 september kl. 15
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Anläggningar, service och tillgänglighet
En knapp kilometer norr om planområdet ligger livsmedelsbutiken Netto och ungefär lika
långt söderut finns köpcentret Giraffen som erbjuder en rad olika butiker däribland stormarknaderna Ica Maxi och Coop Forum, apotek, systembolag och klädbutiker. I området
kring köpcentret Giraffen finns också sporthall, ishall och simhall. Ca 650 meter söder om
planområdet finns kvällsöppen bensinstation och söder om denna finns den gamla chokladfabriken som bland annat inhyser Friskis & svettis samt diverse kontorslokaler. Närmsta
vårdcentral ligger i Berga Centrum knappt två kilometer norr om planområdet. Berga Centrum erbjuder även folktandvård och kommersiell service som Ica supermarket, pizzeria och
apotek.
Friytor
Strax öster om planområdet finns en förskoleverksamhet med en välförsedd
utemiljö och cirka 250 meter norr ut finns en stor öppen gräsyta med permanenta fotbollsmål. Väster om planområdet, på andra sidan Norra vägen, ligger
Norra kyrkogården med sitt lummiga och harmoniska landskap. Ytterligare en
bit bort i nordvästlig riktning finns Skälby med 4H-gård och en enorm lekoch rekreationsplats.
Brändtorpsvägen som går söder om planområdet leder ända ut till vattnet i
östlig riktning. Vägen passerar Tallhagens skogsområde, Gröndals idrottsplats
med fotbollsplaner och tennishallen för att slutligen gå ner under och förbi
Ängöleden fram till Ekudden och Norra fjärden där det erbjuds både bangolf
och kanotuthyrning.
Gator och trafik
I planområdets närhet finns och möts ett antal betydelsefulla gator och vägar
som ger Tallbocken 1 en bra koppling till staden. Norra vägen är den mest
uppenbara med sin sträckning från Kalmar stads centrala delar ända upp förbi
Krafslösa. I nord sydlig riktning finns även Timmermansgatan som går parallellt med Norra vägen men inne i villaområdet. Den har ett mycket stillsammare tempo och ger en bra förbindelse från Gröndalsvägen upp till Funkabo
och vidare till Berga. Mot öster sträcker sig Brändtorpsvägen som efter en bit
övergår i cykelbana med vilken det är möjligt att ta sig ända ut till Norra fjärden.
Längs vardera sidan om Norra vägen går det gång- och cykelbanor. Timmermansgatan är ett populärt stråk för cyklister i nordlig-sydlig riktning men en
separerad cykelbana finns inte utan cykel delar vägbana med biltrafik, dock
finns separat trottoar för gångtrafik. Upplägget är detsamma på övriga vägar
inom villaområdena.
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Parkering
Kalmar kommun kräver vid nybyggnation att parkering för bil och cykel ska
lösas inom den egna fastigheten.
Detaljplaneförslaget tillåter endast in- och utfart vid planområdets nordöstra
hörn, ut mot Kaptensgatan, samt i den mittersta delen av den södra plangränsen ut mot Brändtorpsvägen. Detta för att hålla avstånd till korsningar och
skapa förutsättningar för god trafiksäkerhet i anknytning till fastigheten. På den
västra delen av fastigheten, ut mot Norra vägen, får parkering inte finnas. Att
behålla denna yta fri från bebyggelse och parkering kommer av den struktur
som finns hos de fastigheter som ligger norr om Tallbocken 1, läs vidare under
rubrik Ny bebyggelse.
Förutom markparkering utanför byggnaden skulle en möjlig lösning vara att
inrymma parkering i delar av byggnadsförslagets markplan, se illustrationer
nedan (bilderna är endast illustrationer av en möjlig byggnadslösning på fastigheten).

Illustrationen visar var snittet går genom byggnaden

Illustrationen visar snittet mot väster

Den parkeringsnorm som Kalmar kommun tagit fram ska vara vägledande för
beräkning av parkeringsplatser. Normen finns fastställd i dokumentet ”parkeringsnorm för Kvarnholmen och Malmen”, 2012-08-31, och anger följande:

Kollektivtrafik
Närmsta busshållplats finns ca 40 meter sydväst om planområdet.
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Teknisk försörjning
Vatten
Tallbocken 1 ligger inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten.
Fastigheten har tidigare varit belagd med i stort sett 100 % hårdgjord yta då
platsen upptogs av en bensinstation men i dagsläget är ytan obebyggd och täkt
med grus. Tallbocken 1 är liten till ytan och det är svårt vid nybyggnation att
undvika att fastigheten återigen kommer att upptas av stora delar hårdgjord
yta. Men den markremsa som finns ut mot Norra vägen, på plankartan markerad med ej parkering, ska skapa förutsättningar för att ha kvar genomsläppliga
ytor som kan användas för infiltration av dagvatten. Ytan motsvarar ca 20 %
av fastigheten. I kommunens dagvattenpolicy finns en beskrivning av vilka
principer som gäller för en hållbar dagvattenhantering. En viktig princip är att
arbeta med förebyggande åtgärder. Utöver infiltration av dagvatten kan andra
lokala åtgärder vara tillrådiga så att dagvatten i största möjliga utsträckning
omhändertas lokalt. Några exempel på fördröjningsåtgärder på kvartersmarken kan vara t.ex. gröna tak, perkolationsbrunnar/magasin eller ytlig dagvattenhantering.
Nya serviser kommer att anläggas till fastigheten i samband med den VAsanering som sker i området under 2014/2015.
El, tele och avfallshantering
Fjärrvärme samt el- och teleledningar finns framdraget till fastigheten. Elledningarna finns i anslutning till planområdets sydöstra hörn, förlaggda direkt
i marken och i rör under Brändtorpsvägen och Kaptensgatan. Vid en eventuell
ombyggnad av gångbana och bilväg behöver dessa beaktas.
Avfallshantering ska ske enligt KSRR:s anvisningar.
Störningar och risker
Markföroreningar
En sanering av marken inom planområdet, som tidigare var plats för en bensinstation, gjordes 2008. Se vidare under rubriken tekniska utredningar.
Buller
Tallbocken 1 ligger i ett bullerutsatt läge längs Norra vägen. Den ekvivalenta
ljudnivån längs fastighetens västra sida överskrider de nuvarande riktvärden
som finns angivna i de allmänna råd som fastställts av Boverket. Om riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad överskrids ska minst hälften av bostadsrummen, som sov- och vardagsrum, orienteras mot en sida där aktuella riktvärden kan uppnås enligt avstegsprincipen.
Den bullerutredning som Kalmar kommun låtit utföra, daterad 2014-08-14,
under detaljplaneförslagets framtagande visar att det är möjligt, med det byggnadsexempel som finns illustrerat i planbeskrivningen, att uppnå riktvärden
som är pass låga att det motsvarar en ljuddämpad sida, vilket i nuläget innebär
en dygnsekvivalent ljudnivå mellan 45-50 dBA vid fasad. Utredningen visar
också att det är möjligt att uppnå de nuvarande riktvärden som gäller för max-
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imala ljudnivåer för uteplatser, 70 dBA, se bild på sid 14.
Även ventilation på den mindre bullerstörda sidan bör utformas så att goda
boendeförhållanden kan skapas.
Intentionen är att det ska skapas mindre bostäder på fastigheten men då platsen är utsatt för bullerstörningar blir det sannolikt aktuellt med en kombination av mindre och större lägenheter.
Då fastigheten är relativt liten skulle loftgångar vara en möjlig lösning för
framtida byggnation. Loftgången bör då orienteras ut mot Norra vägen vilket
skulle bidra till en bullerdämpande effekt för bostäderna.

Bilden är ett utdrag ur den bullerutredning som Kalmar kommun lät göra i samband med detaljplaneförslagets framtagande, daterad
2014-08-14. Bilden redovisar en framtidsprognos på +20 år där det framgår att det väster om byggnadsexemplet går att skapa en
ljuddämpad sida som håller sig mellan och delvis under det nuvarande riktvärdet på 45-50 dBA ekvivalent ljudnivå som Boverket
angivit. Bilden visar också att det är möjligt att uppnå de nuvarande riktvärden som gäller för maximala ljudnivåer för uteplatser, 70
dBA. Gröna pilar visar värdena för dygnsekvivalent ljudnivå vid respektive våning och blåa pilar visar värdena för maximal ljudnivå.
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Genomförande
Organisatoriska frågor
Genomförandetid och tidplan
Detaljplanen handläggs genom s.k. normalt planförfarande enligt plan- och
bygglagen. Antagande/godkännande beräknas kunna ske i samhällsbyggnadsnämnden under 1:a kvartalet 2015.
Genomförandetiden är satt till 5 år räknat från den dag planen vunnit laga
kraft. För att fastighetsägare ska vara garanterade att få bygga enligt planen
måste bygglov sökas innan genomförandetidens utgång.
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet.
Markförvärv
Kommunen har för avsikt att sälja Tallbocken 1. En markanvisningstävling
planeras då planen vunnit laga kraft.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Planens genomförande medför följande marköverföringar
Berga 10:2
Berga 10:2 ska erhålla mark av Tallbocken 1, se karta.
Tallbocken 1
Tallbocken 1 ska avstå mark till Berga 10:2, se karta.

Blåmarkerad yta
visar den mark
som Tallbocken
1 ska avstå till
Berga 10:2
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Fastighetsregleringen genomförs i första hand enligt överenskommelse mellan
fastighetsägarna.
Fastighetsbildning begärs hos Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun.
Rättigheter
Befintlig fjärrvärmeledning och nya underjordiska tele- och VA-ledningar på
kvartersmark ska säkerställas med ledningsrätt.
Fastighetsplan
Kommunen bedömer inte att någon ny fastighetsplan behövs för att detaljplanen ska kunna genomföras. Om behov uppstår, kan fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplan.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Geosigma AB, på uppdrag av Svenska Statoil AB, gjorde vid bensinstationens
flytt 2008 en sanering av platsen som redovisades i en rapport daterad 2009-0701, samt i en kompletterande rapport daterad 2009-11-06. Saneringen eftersträvade värdet mindre känslig markanvändning, MKM, vilket innebär att verksamheter som inte används dygnet runt så som kontor m.m. kan uppföras.
Efter sanering visade dock värdena att känslig markanvändning, KM, hade
uppnåtts vilket tillåter uppförande av bostäder.
Kalmar kommuns miljöavdelning gör följande utlåtande, 2013-11-04, angående
saneringen:
”Miljöavdelningen bedömer efter att ha granskat och jämfört saneringsrapporter
med dagens riktvärden att fastigheten bör vara lämplig för den nu planerade markanvändningen. Som vid all exploatering av förorenad mark, sanerad eller inte så
kan dock föroreningar upptäckas.”
Vid all slags markarbeten t.ex. ledningsdragningar, byggnation m.m.
kan en markundersökning och riskbedömning behöva genomföras.
Samråd med miljöavdelningen krävs innan påbörjat arbete.
Tekniska anläggningar
Tallbocken 1 ligger inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten, se vidare under rubriken teknisk försörjning.

Konsekvenser
Inverkan på miljön – behovsbedömning
Syftet med behovsbedömning är att ta reda på om en betydande miljöpåverkan uppstår till följd av detaljplaner.
Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning krävs därför
inte. Relevanta miljöaspekter behandlas i planbeskrivningen.
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Ekonomiska konsekvenser
Exploateringskostnader
När detaljplanen genomförs uppkommer kostnader för fastighetsägaren inom
kvartersmark, först och främst för markköp, nödvändig lantmäteriförrättning,
uppförande av byggnader, tekniska anslutningar och iordningsställande av
mark och utemiljö.
Kommunen ansvarar för den allmänna platsmarken. För kommunen finns
även kostnader för planläggning och anordnande av markanvisningstävling.
Kommunen äger marken, intäkt vid försäljning. Iordningställande av gångbana
i söder och eventuell plantering i väst uppbringar ej kostnader som överstiger
intäkterna och detaljplanen anses ekonomiskt genomförbar.
Fördelning av kostnader, avgifter och taxor
Kostnader för VA-, el- och teleanslutningar m.m. till fastigheten betalas av
fastighetsägaren enligt särskilda taxor.
Planens ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare och kommunen
Kommunen får en intäkt vid markförsäljning.
Planavgift
Planavgift ska ej utgå vid bygglov då plankostnaden regleras i särskilt avtal.

Thomas Nilausen
Planarkitekt
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Kommunfullmäktige

Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Överenskommelse om ändring av
exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av
Kvarnholmen 2:6) enligt upprättat förslag.
Bakgrund
I januari 2014 beslutade kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Eldaren
1, 6 m fl i Ölandshamnen. I samband med att detaljplanen togs upp för beslut
om antagande fattades även beslut om att godkänna förslag till exploateringsavtal med fastighetsägaren till Eldaren 1, AEVS Eldaren AB. Beslutet att ingå
exploateringsavtal ligger för laglighetsprövning hos Kammarrätten.
Enligt § 8 i exploateringsavtalet ansöker kommunen och AEVS gemensamt om
bildande av gemensamhetsanläggning. Överenskommelsen syftade till att bilda
gemensamhetsanläggning för underjordiskt parkeringsgarage för att klara det
generade behovet av parkeringsplatser inom kvarteret. Enligt det upprättade
förslaget till Avtal och överenskommelse om gemensamhetsanläggning som utgjorde en
bilaga till exploateringsavtalet skulle de deltagande fastigheterna Eldaren 1, 6
och Kvarnholmen 2:6 utgöra en samfällighet som skulle utföra anläggningen
och ansvara för dess drift.
Under Linnéuniversitetets projekteringsarbete har en rad olika tekniska
förhållanden påverkat de tillgängliga ytornas storlek så att det sammantaget är
omöjligt att genomföra ett underjordiskt parkeringsgarage enligt tidigare
överenskommelse. För att lösa parkeringsbehovet som genereras ska därför
cirka 200 parkeringsplatser byggas i det underjordiska garaget och de
resterande 150 parkeringsplatserna lösas genom avtal om parkeringsköp träffas
med kommunen. I och med att en del av parkeringarna tillgodoses genom
parkeringsköp i kommunens allmänna parkeringssystem är det därför inte
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längre aktuellt att kommunen ska ha andelar i gemensamhetsanläggningen,
enligt det tidigare förslaget.
På grund av detta föreslås nu en ändring av exploateringsavtalets 8 § som
innebär att:
 den tidigare Avtal och överenskommelse om gemensamhetsanläggning upphävs
och parterna tar gemensamt tillbaka sin ansökan.
 parterna är överens om att gemensamhetsanläggning ska bildas enligt
Förslag till överenskommelse om gemensamhetsanläggning (enligt bilaga till
tjänsteskrivelsen) enligt vilken cirka 200 parkeringsplatser ska anordnas
i underjordiskt garage på Eldaren 1 och 6 (och del av nuvarande
Kvarnholmen 2:6). I det nya förslaget till gemensamhetsanläggning
deltar Eldaren 1 och 6. Eldaren 6 ägs i dag av kommunen, men
kommunen avser att sälja fastigheten till den vinnande anbudsgivaren i
Linnéuniversitetets hyresvärdsupphandling.
 Kommunen ska ingå avtal om parkeringsköp med ägaren till Eldaren 1
och den kommande ägaren till Eldaren 6. Parkeringsköp ska göras till
ett belopp om 125 000 kronor per parkeringsplats för de parkeringar
som inte ryms inom kvartersmark.

Johanna Kindqvist
exploateringsingenjör

Mattias Andersson
huvudprojektledare

Bilagor
Överenskommelse om ändring av Exploateringsavtal för Ölandshamnen inklusive bilagor

ÖVERENSKOMMELSE OM ÄNDRING AV EXPLOATERINGSAVTAL
FÖR KVARTERET ELDAREN

§ 1 PARTER
Mellan Kalmar kommun, org. nr 212000-0746, Box 611, 391 26 Kalmar (nedan
kallad Kommunen) och AEVS Eldaren AB, org. nr 556829-2816,
Norrlandsgatan 15B, 111 43 Stockholm (nedan kallad Exploatören), har följande
överenskommelse träffats gällande ändring av § 8 i exploateringsavtal för kvarteret
Eldaren undertecknat 2014-02-17 (nedan kallat exploateringsavtalet).
§ 2 BAKGRUND
Kommunen och exploatören har tecknat ett exploateringsavtal angående
genomförande av bebyggelse för universitetslokaler inom kvarteret Eldaren.
Kommunens beslut att ingå exploateringsavtal ligger för laglighetsprövning hos
Kammarrätten.
§ 3 GILTIGHET
Denna överenskommelse om ändring av exploateringsavtal förutsätter för sin
giltighet att:
•

Linnéuniversitetets och Sveafastigheters respektive styrelser senast den
1 december 2015 tagit beslut om att påbörja byggnation av första etappen av
ett samlat universitet i Ölandshamnen.

•

Kommunfullmäktiges beslut att ingå exploateringsavtal vinner laga kraft.

•

Kommunfullmäktige senast den 30 juni 2015 beslutar om denna ändring av
exploateringsavtal genom beslut som vinner laga kraft.

Avtalet är till alla delar förfallet om dessa förutsättningar inte uppfylls, utan
ersättning för någondera part.
§ 4 ÄNDRING AV EXPLOATERINGSAVTAL
Kommunen och exploatören är överens om att § 8 i exploateringsavtalet utgår och ersätts av
§ 5 enligt denna överenskommelse.
§ 5 NY LYDELSE: PARKERING
Parterna är överens om att tidigare tecknat avtal och överenskommelse om
gemensamhetsanläggning som i exploateringsavtalet utgör bilaga 3, Avtal och
överenskommelse om gemensamhetsanläggning (i vilken fastigheterna Eldaren 1, 6
och Kvarnholmen 2:6 deltar) daterad 2014-01-13, upphävs. Parterna återkallar
ansökan om bildande av gemensamhetsanläggning.
Kommunen och exploatören är överens om att gemensamhetsanläggning ska bildas
enligt bilaga 1, Förslag till Överenskommelse om gemensamhetsanläggning (i vilken
fastigheterna Eldaren 1 och 6 deltar). Överenskommelsen syftar till att bilda
gemensamhetsanläggning för underjordiskt parkeringsgarage för minst
1

200 bilparkeringsplatser. Överenskommelsen ska undertecknas av parterna när
villkoren för exploateringsavtalets giltighet är uppfyllda.
Parterna är överens om att parkeringsplatserna i garaget ska vara tillgängliga för
samnyttjande av allmänheten och ingå i kommunens digitala parkeringsledningssystem.
Exploatören ska gemensamt med ägaren till Eldaren 6 med Kommunen ingå avtal
om parkeringsköp för de parkeringsplatser som inte kan byggas inom kvarteret
(dvs cirka 150 parkeringsplatser). Parkeringsköp ska göras till ett belopp om 125
000 kronor per parkeringsplats.
§ 6 EXPLOATERINGSAVTALETS FORTSATTA GILTIGHET
I de delar som inte berörs av denna överenskommelse gäller exploateringsavtalet
oförändrat i alla delar.
__________________________________________________
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt.
Kalmar
Datum:…………………………….

Datum:…………………………….

…………………………………….
för AEVS Eldaren AB

…………………………………….
Johan Persson, Kommunstyrelsens ordf.
för Kalmar kommun

Datum:…………………………….

Datum:…………………………….

…………………………………….

…………………………………….
Johanna Kindqvist, exploateringsingenjör
för Kalmar kommun

för AEVS Eldaren AB

Bilagor
Förslag till överenskommelse om gemensamhetsanläggning
Karta
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Förslag till överenskommelse om
gemensamhetsanläggning
Parter
Kalmar kommun, org.nr 212000-0746
Box 611
391 26 Kalmar
nedan kallad Kommunen, som ägare av Eldaren 6
AEVS Eldaren AB, org.nr 556829-2816
Norrlandsgatan 15 B
111 43 Stockholm
nedan kallad Exploatören, som ägare av Eldaren 1
Parterna är överens om följande.
Gemensamhetsanläggning
Gemensamhetsanläggning ska bildas för gemensamt underjordiskt garage bestående av
• cirka 200 parkeringsplatser för personbilar
• infarter, ramper samt port till parkeringsanläggningen
• vatten-, värme- och elförsörjning
• golvbrunnar i garageplanet med tillhörande spillvattenledningar
Ansökan kommer att kompletteras med ytterligare handlingar.
Upplåtet utrymme
För att anlägga, underhålla och förnya anläggningen upplåtes utrymme inom
Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6. Utrymmet är rödmarkerat i kartbilaga – ansökan och överenskommelse om gemensamhetsanläggning.
Till förmån för: Anläggningssamfälligheten (de deltagande fastigheterna)
Belastar: Fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen

Projekt- och exploateringsenheten │ Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Nämndhuset, Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │johanna.kindqvist@kalmar.se
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Deltagande fastigheter
Deltagande fastigheter utgör en anläggningssamfällighet, dvs en samfällighet
som ska utföra anläggningen och ansvara för dess drift.
Fastighet
Eldaren 1
Eldaren 6
Totalt

Andelstal i
utförande och drift
44 %
56 %
100 %

Ersättning
Ingen ersättning ska betalas.
Tillträde
Tillträde ska ske när förrättningen vunnit laga kraft.
Förrättningskostnader
Förrättningskostnader skall fördelas lika mellan parterna.
Övrig avtalsdel
Kostnaderna för anläggningarnas utförande, utförande, drift och intäkter skall
fördelas mellan Exploatören och Kommunen enligt andelstal i utförande och
drift.
Underskrifter
Datum: ........................................................

Datum: ...............................................................

.......................................................................
för AEVS Eldaren AB

..............................................................................
Johan Persson, Kommunstyrelsens ordf
för Kalmar kommun

Datum: ........................................................

Datum: ...............................................................

.......................................................................

..............................................................................
Johanna Kindqvist, exploateringsingenjör
för Kalmar kommun

för AEVS Eldaren AB

Kartbilaga - Ansökan och överenskommelse om gemensamhetsanläggning
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JUNGMANNEN
ELDAREN
6

1

MATROSEN

1

OLJEFABRIKEN
2:6
1

2
3

LOTSEN
S:1

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Johanna Kindqvist
50126

Datum

2015-03-20

Ärendebeteckning

KS 2015/0102

Kommunfullmäktige

Markanvisningsavtal och försäljning för
fastigheterna Eldaren 6 m.fl., Ölandshamnen
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till markanvisningsavtal för
fastigheterna Eldaren 6 m.fl. mellan Kalmar kommun och Linnéuniversitetet
(org.nr. 202100-6271).
Kommunstyrelsen får sälja fastigheterna Eldaren 6 m.fl. till Linnéuniversitetet
(org.nr. 202100-6271), eller till den vinnande anbudsgivaren som
Linnéuniversitetet sätter i sitt ställe vid upphandling av hyresvärd, för
2 650 kr/kvm BTA.
Bakgrund
I januari 2014 beslutade kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Eldaren
6 m.fl. i Ölandshamnen som ger Linnéuniversitetet i Kalmar planmässiga
förutsättningar att etablera ett stadsintegrerat universitet i Ölandshamnen.
I samband med att detaljplanen togs upp för antagande fattades även beslut att
ingå exploateringsavtal med fastighetsägaren till Eldaren 1, AEVS Eldaren AB.
Beslutet att ingå exploateringsavtalet ligger för laglighetsprövning hos
Kammarrätten. I exploateringsavtalet ingår bland annat köp av del av Eldaren
1, se rödmarkerat område på karta i bilaga 1. Markförvärvet är villkorat av
bland annat att exploateringsavtalet blir gällande enligt nuvarande upplägg.
Markanvisningsavtal
Som ett steg i genomförandet av ett samlat universitet i Ölandshamnen går
Linnéuniversitetet under maj månad ut med förfrågningsunderlag för
upphandling av hyresvärd för en östra etapp. I genomförandet ska den
upphandlade hyresvärden förvärva mark av kommunen för att uppföra
byggnaden på. För att förutsättningarna för det framtida markköpet ska vara
tydliga kommer markanvisningsavtalet att utgöra en del av Linnéuniversitetets
förfrågningsunderlag.

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenheten
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │johanna.kindqvist@kalmar.se

KS 2015/0102
Förslaget till markanvisningsavtal ska träffas mellan kommunen och
Linnéuniversitetet, men med en rätt för Linnéuniversitetet att överlåta sina
åtaganden enligt avtalet på den upphandlade hyresvärden. Eftersom
markanvisningsavtalet inte är utgör en bindande överenskommelse om
överlåtelse av fast egendom är nästa steg att ersätta markanvisningsavtalet med
ett köpekontrakt som träffas mellan kommunen och den upphandlade
hyresvärden.
Markanvisningsavtalet gäller för Eldaren 6 (och del av Kvarnholmen 2:6 som
genom fastighetsreglering överförs till Eldaren 6) som i dag ägs av kommunen,
se grönmarkerat område på karta i bilaga 1. Köpekontraktet innefattar också
del av Eldaren 1 (rödmarkerat område) under förutsättning att kommunens
förvärv av marken fullbordas.
Enligt avtalet avser kommunen att sälja marken till Linnéuniversitetet för ett
markpris om 2650 kr/kvm BTA exklusive anläggningsavgift för vatten och
avlopp. Antalet kvadratmeter kommer att framgå av bygglovet som
universitetet beviljas.
Vid den tidpunkt som köpet är planerat att genomföras ska Linnéuniversitetet
ha sökt bygglov för första etappen, dvs den östra delen av området.
Köpeskillingen för fastigheten kommer för den första etappen utgöras av det
beviljade bygglovet (kvm BTA) och för den andra delen utifrån den
systemhandling som ingår i Linnéuniversitetets förfrågningsunderlag. För den
andra etappen har kommunen rätt att ta ut en tilläggsköpeskilling om det visar
sig att Linnéuniversitetet beviljas bygglov för mer kvm BTA än vad
systemhandlingen visar. Linnéuniversitetets planerade etapper och tidsplan och
uppskattat antal kvm BTA framgår av bilaga 2.
Köpeskillingen som Linnéuniversitetet ska erlägga är inklusive gatukostnadsersättning.
På den del av Eldaren 1 som kommunen förvärvar av AEVS Eldaren 1, men
som ännu inte är fullbordat, står i dag Kalmarsundslaboratoriet som utgör en
del av Linnéuniversitetets verksamhet. Verksamheten ska flytta till nya lokaler
som utgör del av den första etappen (inflyttning 2017/18) och först när den är
inflyttningsklar kan byggnaden rivas. Enligt förslaget till markanvisningsavtalet
tillfaller kostnader och intäkter för byggnaden kommunen fram till 31
december 2016.
Markförsäljning
Kommunen avser att överlåta marken till Linnéuniversitetet, eller den vinnande
anbudsgivaren i Linnéuniversitetets hyrsvärdsupphandling, för 2 650 kr/kvm
BTA. Total yta inom första och andra etappen är cirka 33 500 kvm vilket ger
en total köpeskilling om cirka 89 miljoner kronor.
Tillämpliga delar av markanvisningsavtalet ska överföras till köpekontraktet då
detta upprättas.
Eldaren 6 har en areal om cirka 7400 kvm. Den del av Eldaren 1 som
kommunen förvärvar av AEVS Eldaren AB, men som ännu inte fullbordats,
har en areal om cirka 3350 kvm.
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Försäljningen av Eldaren 6 och del av Kvarnholmen 2:6 kommer att
genomföras under förutsättning att Linnéuniversitetets styrelse tar beslut om
genomförande av första etappen.

Johanna Kindqvist
exploateringsingenjör

Mattias Andersson
huvudprojektledare

Bilagor
Förslag till markanvisningsavtal avseende Eldaren 6 m fl inklusive bilagor

Markanvisningsavtal för Kalmar Eldaren 6 m fl,
Ölandshamnen Östra delen
Mellan Kalmar kommun (org.nr 212000-0746), nedan kallad
kommunen, och Linnéuniversitetet (org.nr 202100-6271), nedan kallad
Linnéuniversitetet, har träffats följande avtal.
§ 1 Bakgrund
Fastigheterna Eldaren 6 och Kvarnholmen 2:6 ägs av kommunen.
Fastigheten Eldaren 1 ägs av AEVS Eldaren AB och genom köpekontrakt
upprättat 2014-01-13 förvärvar kommunen del av fastigheten Eldaren 1 där
Kalmarsundslaboratoriet är beläget. Kommunfullmäktiges beslut att ingå
exploateringsavtal, i vilket bland annat köpekontraktet utgör en bilaga, är
överklagat och först vid avgörande till kommunens fördel av målet kommer
köpet att fullbordas.
Detaljplanen (0880K-P14/11) har vunnit laga kraft 2014-07-15 och ger
planmässiga förutsättningar för att etablera Linnéuniversitetet i Kalmars
samlade verksamhet och lokalbehov i Universitetskajen som ett stadsintegrerat
universitet. Linnéuniversitetet avser att samla sin verksamhet i Kalmar till
Universitetskajen, på fastigheterna Eldaren 1 och 6, Kvarnholmen 2:6 m.fl.
Linnéuniversitetet avser att hyra lokaler på fastigheterna Eldaren 1 och 6.
Linnéuniversitetet kommer att genomföra en offentlig upphandling av
hyresvärd om förhyrning av lokaler inom Området (definition se § 2).
Linnéuniversitetet avser och äger rätt att överlåta detta avtal på den vinnande
anbudsgivaren av upphandlingen.
Enligt Linnéuniversitetets tidsplan ska verksamheten som i dag bedrivs i
Kalmarsundslaboratoriet flytta till nya lokaler i den första etappen som byggs.
Beräknad inflytt är årsskiftet 2017/2018 och i samband med detta ska
Kalmarsundslaboratoriet rivas.
§ 2 Markanvisning
Detta avtal omfattar fastigheterna Eldaren 6, del av Eldaren 1 och del av
Kvarnholmen 2:6, nedan kallat (”Området”), se bilaga 1 – Karta.
§ 3 Definition markanvisning
Med markanvisning avses i detta avtal en överenskommelse mellan kommunen
och Linnéuniversitetet som ger Linnéuniversitetet ensamrätt att under nedan
angivna villkor förhandla med kommunen om förvärv av Området
(markanvisningsavtalet nedan kallat ”Avtalet”).
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§ 4 Villkor för avtalets giltighet
Avtalet förutsätter för sin giltighet att kommunfullmäktige godkänner detta
senast 2015-05-30 och att beslutet därefter vinner laga kraft.
Avtalets åtaganden avseende Eldaren 6 och del av Kvarnholmen 2:6 gäller till
och med 2015-12-30. Avtalets åtagande avseende del av Eldaren 1 gäller under
förutsättning att kommunens förvärv av del av fastigheten fullbordas innan
2016-06-01.
Om parterna överenskommer kan ovanstående villkorstider förlängas om
särskilda skäl föreligger. I sådana fall ska en skriftlig tilläggsöverenskommelse
tecknas. Kommunens exploateringschef har rätt att fatta beslut om förlängning
upp till ett (1) år.
Om hela eller delar av markanvisningen förfaller på någon av ovanstående
grunder sker detta utan ersättningsrätt för någondera parten.
§ 5 Markköp
Kommunen avser att överlåta kvartersmark till Linnéuniversitetet till ett
markpris om 2 650 kr/kvm BTA ovan mark. Köpeskillingen ska beräknas på
följande sätt:
− För den första etappen ska köpeskillingen beräknas utifrån det antal
kvm BTA som Linnéuniversitetet beviljas bygglov för
(”Köpeskillingen”).
− För den andra etappen ska köpeskillingen baseras på det antal kvm
BTA som kommer att framgå av Linnéuniversitetets systemhandling
för andra etappen, se bilaga 2 – etapplan.
I det fall Linnéuniversitetet beslutar att nyttja byggrätt överstigande det
antal kvm BTA som framgår av systemhandlingen ska
Linnéuniversitetet till kommunen erlägga tilläggsköpeskilling med
2 650 kr/kvm BTA.
Tilläggsköpeskillingen ska erläggas kontant senast 14 dagar efter det att
bygglov avseende andra etappen beviljats, eller om Linnéuniversitetet
överlåtit fastigheterna inom Området dessförinnan, på tillträdesdagen
för överlåtelsen.
Kommunen avser att överlåta Området till Linnéuniversitetet genom
tecknande av köpekontrakt. Köpekontrakt ska tecknas senast 2015-12-30.
Köpeskillingen för första och andra etappen ska erläggas senast 14 dagar efter
det att bygglov för första etappen beviljats.
Om köp av Området inte kommer till stånd senast 2015-12-30, eller vid den
senare tidpunkt som bestämts enligt § 4, förfaller detta markanvisningsavtal

3 (5)
utan ersättningsrätt för någon av parterna.
§ 6 Parkering
Detaljplanen anger för fastigheterna Eldaren 1 och 6 ett parkeringsbehov på
sammanlagt 350 parkeringsplatser. Enligt skisser för garaget kan cirka
200 bilparkeringsplatser för rymmas i garage under mark under del av
fastigheterna Eldaren 1, 6 och Kvarnholmen 2:6.
Resterande parkeringsplatser (dvs cirka 150 stycken) ska lösas genom avtal om
parkeringsköp mellan Kommunen och ägaren till Eldaren 1 och
Linnéuniversitetet, som blivande ägare till Eldaren 6. Beloppet som ska
erläggas till kommunen är 125 000 kronor per plats.
Vid köp, enligt 5 §, ska Linnéuniversitetet som blivande ägare av Området:
− upplåta utrymme inom Området för gemensamhetsanläggning för
parkeringsgarage under mark.
− delta i gemensamhetsanläggning (och för dess anläggande och drift) för
parkering på det sätt som Kommunen överenskommit med ägaren till
Eldaren 1.
Detaljer utvecklas i samband med att köpekontraktet tecknas.
§ 7 Kalmarsundslaboratoriet
Linnéuniversitetets hyresavtal avseende Kalmarsundslaboratoriet (på del av
Eldaren 1) löper till och med 2016-06-30. Linnéuniversitetet avser att bedriva
verksamhet i lokalerna till och med årsskiftet 2017/2018. Samtliga kostnader
och intäkter kopplade till byggnaden tillfaller kommunen fram till 2016-12-31.
Överenskommelse om detta ska tecknas i samband med upprättande av
köpekontrakt enligt § 5.
Fram till den dag då Kalmarsundslaboratoriet rivs kommer viss teknisk
försörjning tillhörande Eldaren 1 att bibehållas inom byggnaden. För att
säkerställa detta ska överenskommelse tecknas med fastighetsägaren till
Eldaren 1.
§ 8 Mark- och grundförhållanden
Arkeologi
Kommunen bekostar eventuella arkeologiska utredningar och undersökningar
inklusive urgrävningar och återställningar. Kommunens åtagande gäller dock
inte den kända fornlämningen RAÄ-nummer 121:1, fartyg eller båtlämning
finns på Området och har övertäckts enligt beslut från 1997. Fornlämning får
fortsatt vara övertäckt men önskar Linnéuniversitetet avlägsna eller påverka
fornlämning, t ex genom pålning, så ombesörjer och bekostar
Linnéuniversitetet detta.
Kommunens ersättningsansvar omfattar inte kostnader hänförliga till försening
av entreprenaden, utebliven vinst eller andra liknande indirekta kostnader eller
följdkostnader i samband med eventuella arkeologiska utredningar och
undersökningar. Kommunen ska dock tillse att arbetet sker skyndsamt och
utan dröjsmål.
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Geoteknik
Kommunen lämnar utförd geotekniska utredningar daterad 1969-01-15,
1997-06-25 och 2013-04-24 till Linnéuniversitetet. Ytterligare geotekniska
utredningar bekostas av Linnéuniversitetet. Kommunen betalar inte ut
ersättning för extraordinära grundläggningskostnader.
Markmiljöteknik
Kommunen har bekostat miljötekniska utredningar och undersökningar som
kommer att överlämnas vid överlåtelsen av Området.
Misstankar om markföroreningar finns inom Området. Kommunen ansvarar
för efterbehandling av förorenad mark till nivån mindre känslig
markanvändning eller motsvarande krav som tillsynsmyndigheten ställer vid
saneringstillfället. Kommunen ska dock tillse att arbetet sker skyndsamt och
utan dröjsmål.
•

Övriga massor: Linnéuniversitetet svarar för samtliga kostnader för
massor och masshantering under nivån mindre känslig markanvändning
som gälla enligt gällande detaljplan eller motsvarande krav som
tillsynsmyndigheten ställer vid saneringstillfället.

•

Övrigt: Kommunens ersättningsansvar omfattar inte kostnader
hänförliga till försening av entreprenaden, utebliven vinst eller andra
liknande indirekta kostnader eller följdkostnader i samband med eventuell
efterbehandlingsåtgärd.

§ 9 Ansvar för exploatering
Kommunen svarar för rivning av magasinsbyggnad på Eldaren 6 samt flytt av
allmänna ledningar inom Området. Linnéuniversitetet svarar för rivning av
Kalmarsundslaboratoriet och bekostar samtliga bygg- och anläggningsåtgärder
inom kvartersmark.
Kommunen bekostar och utför anläggningar inom allmän platsmark.
I markpriset ingår ersättning för Områdets gatukostnad avseende gator och
allmänna platser med tillhörande anordningar, som finns upptagna i nu
gällande detaljplan. Detta gäller inte ersättning för förbättring och nyanläggning
av gata och annan allmän plats med tillhörande anordningar, som kan komma
att krävas i framtiden
§ 10 Anläggningsavgift för vatten och avlopp
Linnéuniversitetet ska betala anläggningsavgift för anslutning till allmänna
vatten-, spill- och dagvattenledningar enligt taxa som gäller då avgiftsskyldighet
inträder enligt lagen om allmänna vattentjänster. Avgiften ska betalas efter
anfordran till Kalmar Vatten AB.
§ 11 Tvist
Tvist rörande tolkning av detta Avtal skall hänskjutas till allmän domstol.
§ 12 Överlåtelse
Linnéuniversitetet äger rätt att överlåta detta Avtal på den vinnande
anbudsgivaren i upphandlingen av hyresvärd enligt § 1. Annan överlåtelse av
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Avtalet kräver Kommunens skriftliga medgivande. Skriftligt medgivande får
ges av kommunens exploateringschef.
§ 13 Antal exemplar
Detta Avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Kalmar den
För Kalmar kommun
.....................................................

Johan Persson, Kommunstyrelsens ordf.

.....................................................

Johanna Kindqvist, exploateringsingenjör

För Linnéuniversitetet
.....................................................

Stephen Hwang

BILAGOR
Bilaga 1
Bilaga 2

……………………………..
Per Brolin

Karta
Linnéuniversitetets etapplan

Markanvisningsavtal, bilaga karta

Eldaren 6 och
del av Kvarnholmen 2:6

del av Eldaren 1

9

JUNGMANNEN

ELDAREN
6

MATROSEN

8
10

1

1

OLJEFABRIKEN

2:6
1

2

LOTSEN

Markanvisning

Eldaren 6 och del av Kvarnholmen 2:6

3
S:1
1

del av Eldaren 1
Området

0

25

50

j

100 m

Bilaga 2015-05-05

Etappindelningar, tidplan och preliminär BTA Östra delen Universitetskajen

Etapp 1 (hus 04): Färdigställande 2017-12-01, ca 18 000 m2 BTA ovan mark
Etapp 2 (hus 03 och 05): Färdigställande 2019-12-01, ca 16 000 m2 BTA ovan mark

7 (15)

Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-04-22

§ 31
Indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa och slopad
reducering för 15-timmarsplats i förskola
Dnr BUN 2015/0231
Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2015-04-07.
Bakgrund
Maxtaxan infördes år 2002 och tillämpas numera av alla kommuner. Taxan
bygger på olika procent av hushållets bruttoinkomst och med ett tak för hur
hög avgiften kan bli. Detta inkomsttak (42 000 kr/mån) har varit oförändrat
sedan 2004.
Regeringen har beslutat att inkomsttaket i maxtaxan ska indexregleras från och
med 1 juli 2015. Beloppet fastställs av Skolverket och inkomsttaket kommer
därefter att förändras årligen.
Förändrade statsbidrag
Kommuner som tillämpar maxtaxa är berättigade till ett statsbidrag för maxtaxa och för kvalitetssäkrande åtgärder.
En ökning av inkomsttaket i taxan ger ökade avgiftsintäkter för kommunen,
men samtidigt införs en motsvarande sänkning av statsbidraget. För kommunen innebär förändringen därmed ingen eller liten ekonomisk skillnad.
Indexreglering av inkomsttaket
Kalmar kommun behöver göra en anpassning av taxan för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem så att den överensstämmer med nya regler. Taxan
ska alltså kunna förändras, utan nya beslut, när nya belopp för inkomsttaket
fastställs.
Reducerad avgift för 15-timmarsplats i förskolan
Från höstterminen det år barnet fyller tre år har alla barn rätt till avgiftsfri allmän förskola, 15 timmar i veckan. För barn som är yngre, dvs ett- och tvååringar tillämpas en reducerad avgift för de barn som har en 15-timmarsplats.
Reduceringen går utöver kravet för att kommunen ska var berättigad till statsbidrag för maxtaxa.
Den här typen av tidsrelatering av taxan finns i ca 40 % av landets kommuner.
Övriga kommuner tar alltså ut samma avgift för en förskoleplats oavsett barnets vistelsetid. Bland jämförkommuner och närliggande kommuner finns båda
varianterna.
Slopad reducering av avgiften
Förskola och skola står inför stora besparingsbeting kommande år. För att, i
den mån det är möjligt, undvika att minska personal i förskolan måste då alla
kostnader ifrågasättas. Dit hör reducering av förskoleavgiften som är under
maxtaxans nivå. Denna reducering kostar ca 600- till 700-tusen kronor per år.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-04-22
Ny taxa för förskola och fritidshem
Skolverket har fastställt inkomsttaket till 42 890 kr/mån för perioden 1 juli
2015 till 31 december 2015. Detta kommer sedan att förändras årligen och
meddelas kommunerna i oktober året innan.
Effekter för föräldrar
Eftersom inkomsttaket i maxtaxan varit oförändrat sedan 2004 berörs många
föräldrar av ett indexerat inkomsttak. I dagsläget betalar ca 4 300 familjer avgift. Av dessa har ca 2 100 familjer högre bruttoinkomst än 42 000kr/månad.
Höjningen av deras avgifter blir beroende av vad inkomsttaket fastställs till.
För de med lägre inkomster blir det ingen skillnad mot i dag.
När reduceringen för 15-timmarsplats i förskolan tas bort berörs ca 250 barn i
åldern ett och två år. I dag är avgiften för första barnet 2 % av familjen bruttoinkomst för första barnet. Utan reducering betalar man då 3 % av inkomsten
upp till maxtaxans inkomsttak.
Antal berörda familjer vid slopad reducering för 15-timmarsplats
250 barn. Utöver de som inte betalar avgift alls kommer ökningen, beroende av
familjens inkomst, att bli mellan 32 kr/månaden och 447 kr/månaden
Tillämpningsföreskrifter och införandetid
Förslaget till taxa med tillämpningsföreskrifter innebär en revidering och anpassning till ny lagstiftning/förordningar om maxtaxa och statsbidrag. Denna
förändring föreslås att genomföras från 1 juli 2015. Till detta kommer att reduceringen av avgift för 15-timmarsbarn i förskola tas bort från 1 januari 2016.
Förvaltningskontoret föreslår barn- och ungdomsnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg att gälla fr o m 1 juli 2015
och att reduceringen av avgift för förskolebarn med vistelsetid under 15 timmar i veckan upphör fr o m 1 januari 2016.
Överläggning
Lasse Johansson (S), med instämmande av Patric Vadman (C), föreslår att
barn- och ungdomsnämnden ska besluta i enlighet med förvaltningskontorets
förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att anta förslaget till indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg att gälla fr o m 1 juli 2015,
2. att reduceringen av avgift för förskolebarn med vistelsetid under 15 timmar
i veckan upphör fr o m 1 januari 2016.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-04-22
Protokollsanteckning
Leila ben Larbi (V) och Jonas Friberg (V) lämnar följande protokollsanteckning:
”Utredning efter utredning har visat hur klyftorna i Sverige ökar allt mer. Det
handlar om klyftan mellan stad och land, de som har arbete och de som saknar,
mellan fattig och rik.
Av Kalmar kommuns senaste välfärdsbokslut 2010 framgår att inkomsterna för
ensamstående föräldrar släpar efter. ’År 1991 hade hushåll med ensamstående
föräldrar med barn 79 procent av medianinkomsten i Sverige. År 2008 hade
andelen sjunkit till 71,5. Hushåll med ensamstående föräldrar hade den sämsta
ekonomiska utvecklingen av alla barnfamiljer under 1990-talet. Barn i sådana
hushåll hade högre risk för psykisk sjukdom, självmord eller självmordsförsök,
skador och missbruk.’
Det är vår uppgift som politiker att se till att samhället håller ihop och att klyftorna minimeras. Att i det läget, och med Kalmar kommuns välfärdsbokslut
som underlag, besluta att slopa reduceringen av avgiften för 15-timmarsbarnen
på förskola och därmed höja avgiften med 50 % för ensamstående med ett
barn är att gå i fel riktning. Vi menar också att detta är ett beslut som i allra
högsta grad berör utsatta barn och att barnchecklistan därmed borde ha använts som ett underlag inför beslutet.”
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UTDRAG
Sammanträdesdatum

2015-04-22

Södermöre kommundelsnämnd
§ 63
Indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa och slopad
reducering för 15-timmarsplats i förskola
Dnr SKDN 2015/0067
Handlingar
Maxtaxa med tillämpningsföreskrifter.
Bakgrund
Maxtaxan infördes år 2002 och tillämpas numera av alla kommuner.
Taxan bygger på olika procent av hushållets bruttoinkomst och med ett tak för
hur hög avgiften kan bli. Detta inkomsttak (42 000 kr/mån) har varit
oförändrat sedan 2004.
Regeringen har beslutat att inkomsttaket i maxtaxan skall indexregleras från
och med 1 juli 2015. Beloppet fastställs av Skolverket och inkomsttaket
kommer därefter att förändras årligen.
Förändrade statsbidrag
Kommuner som tillämpar maxtaxa är berättigade till ett statsbidrag för maxtaxa och för kvalitetssäkrande åtgärder.
En ökning av inkomsttaket i taxan ger ökade avgiftsintäkter för kommunen,
men samtidigt införs en motsvarande sänkning av statsbidraget. För
kommunen innebär förändringen därmed ingen eller liten ekonomisk skillnad.
Indexreglering av inkomsttaket
Kalmar kommun behöver göra en anpassning av taxan för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem så att den överensstämmer med nya regler. Taxan
ska alltså kunna förändras, utan nya beslut, när nya belopp för inkomsttaket
fastställs. Förändringen i Kalmar föreslås därmed gälla från 1 juli 2015.
Reducerad avgift för 15-timmarsplats i förskolan
Från höstterminen det år barnet fyller tre år har alla barn rätt till avgiftsfri
allmän förskola, 15 timmar i veckan. För barn som är yngre, d.v.s. ett- och tvååringar tillämpas en reducerad avgift för de barn som har en 15-timmarsplats.
Reduceringen går utöver kravet för att kommunen skall var berättigad till
statsbidrag för maxtaxa.
Den här typen av tidsrelatering av taxan finns i ca 40 % av landets kommuner.
Övriga kommuner tar alltså ut samma avgift för en förskoleplats oavsett
barnets vistelsetid. Bland jämförkommuner och närliggande kommuner finns
båda varianterna.

Anslaget på kommunens anslagstavla den 29 april 2015
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Ej tidsrelaterad taxa
Karlskrona
Kristianstad
Borgholm
Torsås

Tidsrelaterad taxa
Växjö
Halmstad
Mönsterås
Mörbylånga

Slopad reducering av avgiften
Förskola och skola står inför stora besparingsbeting kommande år. För att, i
den mån det är möjligt, undvika att minska personal i förskolan måste då alla
kostnader ifrågasättas. Dit hör reducering av förskoleavgiften som är under
maxtaxans nivå. Denna reducering kostar ca 600- till 700-tusen kronor per år.
Vi föreslår därför att reduceringen tas bort fr.o.m. 1 januari 2016.
Ny taxa för förskola och fritidshem
Skolverket har nu fastställt inkomsttaket för perioden 1 juli 2015 till 31
december 2015. Detta kommer sedan att förändras årligen och meddelas
kommunerna i oktober året innan. Nedanstående exempel visar hur högsta
avgiften förändras från 1 juli 2015.
Nuvarande
högsta inkomst

Indexreglerad
inkomst 2015

42 000 kr

42 890 kr
1 287 kr

Förskola
Barn 1

3%

av bruttoinkomsten

1 260 kr

Barn2

2%

av bruttoinkomsten

840 kr

858 kr

Barn 3

1%

av bruttoinkomsten

420 kr

429 kr

Fr.o.m Barn 4

Ingen avgift

Fritidshem
Barn 1

2%

av bruttoinkomsten

840 kr

858 kr

Barn2

1%

av bruttoinkomsten

420 kr

429 kr

Barn 3

1%

av bruttoinkomsten

420 kr

429 kr

Fr.o.m Barn 4

Ingen avgift

Effekter för föräldrar
Eftersom inkomsttaket i maxtaxan varit oförändrat sedan 2004 berörs många
föräldrar av ett indexerat inkomsttak. I dagsläget betalar ca 4 300 familjer
avgift. Av dessa har ca 2 100 familjer högre bruttoinkomst än 42 000kr/månad.
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Höjningen av deras avgifter blir beroende av vad inkomsttaket fastställs till.
För de med lägre inkomster blir det ingen skillnad mot i dag.
När reduceringen för 15-timmarsplats i förskolan tas bort berörs ca 250 barn i
åldern ett och två år. I dag är avgiften för första barnet 2 % av familjen
bruttoinkomst för första barnet. Utan reducering betalar man då 3 % av
inkomsten upp till maxtaxans inkomsttak.

Sammantagen effekt av indexreglerat inkomsttak och slopad reducering för 15
timmarsplats
Antal barn,
Vistelsetid

Nuvarande
avgift

Ny
avgift

Ökning
%

Hushållstyp

Bruttoinkomst

Ett barn, 2 år
15 tim/v

Ensamstående

14 960

299

449

50%

Ett barn, 2 år
40 tim/v

Ensamstående

24 000

720

720

0%

Ett barn, 2 år
15 tim/v

Sammanboende

44 600

840

1 287

53%

Ett barn, 2 år
40 tim/v

Sammanboende

44 600

1 260

1 287

2%

Antal berörda familjer vid slopad reducering för 15-timmarsplats.
250 barn. Utöver de som inte betalar avgift alls kommer ökningen, beroende av
familjens inkomst, att bli mellan 32 kr/månaden och 447 kr/månaden

Tillämpningsföreskrifter och införandetid
Förslaget till taxa med tillämpningsföreskrifter innebär en revidering och anpassning till ny lagstiftning/förordningar om maxtaxa och statsbidrag. Denna
förändring föreslås genomföras från 1 juli 2015
Till detta kommer att reduceringen av avgift för 15-timmarsbarn i förskola tas
bort från 1 januari 2016.
I bifogad handling ”Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
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(Med tillämpningsföreskrifter)” är dessa förändringar markerade med streck i
marginalen.
Överläggning
Kommundelschefen informerar kort om ärendet.
Jan Martinsson (V) framför problematiken av att taxan höjs mest för de som
har sämre ekomomiska förutsättningar enligt Välfärdsbokslutet.
Jan Martinsson (V) lämnar en protokollsanteckning.
Roland Pettersson (S) framför att taxan inte höjts sedan 2004 och yrkar bifall
till båda förslagen till beslut.
Beslut
Södermöre kommundelsnämnd beslutar att föreslå kommunfullmäktige
1. anta förslaget till indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg att gälla fr.o.m. 1 juli 2015.
2. reduceringen av avgift för förskolebarn med vistelsetid under 15
timmar i veckan upphör fr.o.m. 1 januari 2016.

Protokollsanteckning
Jan Martinsson (V) lämnar följande protokollsanteckning:
”Protokollsanteckning vad gäller beslut att slopa reducering för 15-timmarsplats i
förskola.
Utredning efter utredning har visat hur klyftorna i Sverige ökar allt mer. Det
handlar om klyftan mellan stad och land, de som har arbete och de som saknar,
mellan fattig och rik.
Av Kalmar kommuns senaste välfärdsbokslut 2010 framgår att inkomsterna för
ensamstående föräldrar släpar efter. ”År 1991 hade hushåll med ensamstående
föräldrar med barn 79 procent av medianinkomsten i Sverige. År 2008 hade
andelen sjunkit till 71,5. Hushåll med ensamstående föräldrar hade den sämsta
ekonomiska utvecklingen av alla barnfamiljer under 1990-talet. Barn i sådana
hushåll hade högre risk för psykisk sjukdom, självmord eller självmordsförsök,
skador och missbruk”.
Det är vår uppgift som politiker att se till att samhället håller ihop och att
klyftorna minimeras. Att i det läget, och med Kalmar kommuns
välfärdsbokslut som underlag, besluta att slopa reduceringen av avgiften för
15-timmarsbarnen på förskola och därmed höja avgiften med 50 % för
ensamstående med ett barn är att gå i fel riktning. Jag menar också att detta är
ett beslut som i allra högsta grad berör utsatta barn och att barnchecklistan
därmed borde ha använts som ett underlag inför beslutet.”
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Sekreterare

Justeras
Elisabeth Gustavsson
ordförande

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Torbjörn Hansson
0480-45 30 07

2015-04-07

BUN 2015/0231

Barn- och ungdomsnämnden

Indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa och
slopad reducering för 15-timmarsplats i förskola
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
1. att anta förslaget till indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg att gälla fr.o.m. 1 juli 2015,
2. att reduceringen av avgift för förskolebarn med vistelsetid under 15
timmar i veckan upphör fr.o.m. 1 januari 2016.
Bakgrund
Maxtaxan infördes år 2002 och tillämpas numera av alla kommuner.
Taxan bygger på olika procent av hushållets bruttoinkomst och med ett tak för
hur hög avgiften kan bli. Detta inkomsttak (42 000 kr/mån) har varit oförändrat sedan 2004.
Regeringen har beslutat att inkomsttaket i maxtaxan skall indexregleras från
och med 1 juli 2015. Beloppet fastställs av Skolverket och inkomsttaket kommer därefter att förändras årligen.
Förändrade statsbidrag
Kommuner som tillämpar maxtaxa är berättigade till ett statsbidrag för maxtaxa och för kvalitetssäkrande åtgärder.
En ökning av inkomsttaket i taxan ger ökade avgiftsintäkter för kommunen,
men samtidigt införs en motsvarande sänkning av statsbidraget. För kommunen innebär förändringen därmed ingen eller liten ekonomisk skillnad.
Indexreglering av inkomsttaket
Kalmar kommun behöver göra en anpassning av taxan för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem så att den överensstämmer med nya regler. Taxan
ska alltså kunna förändras, utan nya beslut, när nya belopp för inkomsttaket
fastställs. Förändringen i Kalmar föreslås därmed att gälla från 1 juli 2015

Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret
Adress Box 951, 391 29 KALMAR │ Besök Skeppsbrogatan 55
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 0480-45 30 30│Torbjorn.Hansson@kalmar.se

BUN 2015/0231
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Reducerad avgift för 15-timmarsplats i förskolan
Från höstterminen det år barnet fyller tre år har alla barn rätt till avgiftsfri allmän förskola, 15 timmar i veckan. För barn som är yngre, d.v.s. ett- och tvååringar tillämpas en reducerad avgift för de barn som har en 15-timmarsplats.
Reduceringen går utöver kravet för att kommunen skall var berättigad till statsbidrag för maxtaxa.
Den här typen av tidsrelatering av taxan finns i ca 40% av landets kommuner.
Övriga kommuner tar alltså ut samma avgift för en förskoleplats oavsett barnets vistelsetid. Bland jämförkommuner och närliggande kommuner finns båda
varianterna.
Ej tidsrelaterad taxa
Karlskrona
Kristianstad
Borgholm
Torsås

Tidsrelaterad taxa
Växjö
Halmstad
Mönsterås
Mörbylånga

Slopad reducering av avgiften
Förskola och skola står inför stora besparingsbeting kommande år. För att, i
den mån det är möjligt, undvika att minska personal i förskolan måste då alla
kostnader ifrågasättas. Dit hör reducering av förskoleavgiften som är under
maxtaxans nivå. Denna reducering kostar ca 600- till 700-tusen kronor per år.
Vi föreslår därför att reduceringen tas bort fr.o.m. 1 januari 2016.
Ny taxa för förskola och fritidshem
Skolverket har nu fastställt inkomsttaket för perioden 1 juli 2015 till 31 december 2015. Detta kommer sedan att förändras årligen och meddelas kommunerna i oktober året innan. Nedanstående exempel visar hur högsta avgiften förändras från 1 juli 2015.
Nuvarande
högsta inkomst
42 000 kr

Indexreglerad
inkomst 2015
42 890 kr
1 287 kr
858 kr
429 kr

Förskola
Barn 1
Barn2
Barn 3
Fr.o.m Barn 4

3%
2%
1%

av bruttoinkomsten
av bruttoinkomsten
av bruttoinkomsten
Ingen avgift

1 260 kr
840 kr
420 kr

Fritidshem
Barn 1
Barn2
Barn 3
Fr.o.m Barn 4

2%
1%
1%

av bruttoinkomsten
av bruttoinkomsten
av bruttoinkomsten
Ingen avgift

840 kr
420 kr
420 kr

858 kr
429 kr
429 kr

BUN 2015/0231
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Effekter för föräldrar
Eftersom inkomsttaket i maxtaxan varit oförändrat sedan 2004 berörs många
föräldrar av ett indexerat inkomsttak. I dagsläget betalar ca 4 300 familjer avgift. Av dessa har ca 2 100 familjer högre bruttoinkomst än 42 000kr/månad.
Höjningen av deras avgifter blir beroende av vad inkomsttaket fastställs till.
För de med lägre inkomster blir det ingen skillnad mot i dag.
När reduceringen för 15-timmarsplats i förskolan tas bort berörs ca 250 barn i
åldern ett och två år. I dag är avgiften för första barnet 2 % av familjen bruttoinkomst för första barnet. Utan reducering betalar man då 3% av inkomsten
upp till maxtaxans inkomsttak.
Sammantagen effekt av indexreglerat inkomsttak och slopad reducering för 15 timmarsplats
Antal barn,
Vistelsetid

Hushållstyp

Nuvarande
Bruttoinkomst
avgift

Ny
avgift

Ökning
%

Ett barn, 2 år
15 tim/v

Ensamstående

14 960

299

449

50%

Ett barn, 2 år
40 tim/v

Ensamstående

24 000

720

720

0%

Ett barn, 2 år
15 tim/v

Sammanboende

44 600

840

1 287

53%

Ett barn, 2 år
40 tim/v

Sammanboende

44 600

1 260

1 287

2%

Antal berörda familjer vid slopad reducering för 15-timmarsplats.
250 barn. Utöver de som inte betalar avgift alls kommer ökningen, beroende av
familjens inkomst, att bli mellan 32 kr/månaden och 447 kr/månaden

BUN 2015/0231

4 (4)

Tillämpningsföreskrifter och införandetid
Förslaget till taxa med tillämpningsföreskrifter innebär en revidering och anpassning till ny lagstiftning/förordningar om maxtaxa och statsbidrag. Denna
förändring föreslås att genomföras från 1 juli 2015
Till detta kommer att reduceringen av avgift för 15-timmarsbarn i förskola tas
bort från 1 januari 2016.
I bifogad handling ”Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
(Med tillämpningsföreskrifter)” är dessa förändringar markerade med streck i
marginalen.

Mats Linde
Förvaltningschef

Torbjörn Hansson
Planeringssekreterare

Maxtaxa
för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg
Med tillämpningsföreskrifter

Fr.o.m. 1 juli 2015

Barn- och ungdomsförvaltningen
Adress Box 951, 391 29 Kalmar
Tel 0480-45 00 00 vx │barnungdom @kalmar.se@kalmar.se
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Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
Avgiften per barn och månad beräknas med ledning av
– Verksamhetsform
– Antalet barn i verksamheten
– Hushållets sammanlagda bruttoinkomst
- Taxan har ett indexreglerat högsta inkomsttak
(Beloppet fastställs årligen av Skolverket)

Förskola
Förskola och pedagogisk omsorg för förskolebarn
Barn 1
Barn 2
Barn 3
Fr.o.m.
Barn 4

3 procent av bruttoinkomsten
2 procent av bruttoinkomsten
1 procent av bruttoinkomsten
ingen avgift

Förskola 15 tim/vecka eller mindre (Upphör
Förskola och pedagogisk omsorg för förskolebarn
Barn 1
Barn 2
Barn 3
Fr.o.m.
Barn 4

fr.o.m. 1 januari 2016)

2 procent av bruttoinkomsten
1 procent av bruttoinkomsten
1 procent av bruttoinkomsten
ingen avgift

För barn i allmän förskola upp till 15 tim/vecka betalas ingen
avgift. För de barn som har vistelsetid överstigande 15 tim/vecka reduceras förskoleavgiften med 33 % .
För barn som omfattas av rätten till allmän förskola men i stället deltar i pedagogisk omsorg betalas avgift enligt samma principer som för barn som deltar i allmän förskola.
För barn i behov av särskilt stöd som placerats i förskoleverksamhet enligt bestämmelserna i skollagen och som har vistelsetid som överstiger 15 tim/vecka
reduceras förskoleavgiften med 33%.
Fritidshem
fritidshem och pedagogisk omsorg för skolbarn
Barn 1
Barn 2
Barn 3
Fr.o.m.
Barn 4

2 procent av bruttoinkomsten
1 procent av bruttoinkomsten
1 procent av bruttoinkomsten
ingen avgift

Öppet fritidshem
(skolbarn 10-12 år)
Avgift per barn och dag
Heldag (Mer än 5 timmar)
50 kr, Avgiften inkluderar mat, material och utflykter.
Halvdag (5 timmar eller mindre) 25 kr, Avgiften inkluderar mat, material och utflykter.
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Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER.
1. Avgiftspliktiga personer.
Taxan är gemensam för ensamförälder och gifta föräldrar. Som gifta anses även icke gifta
men sammanboende. Vid gemensam vårdnad grundas avgiften på den förälders inkomst
hos vilken barnet är mantalsskrivet. Om den föräldern inte behöver barnomsorg i Kalmar kommun grundas avgiften i stället på den förälder som är platsinnehavare.
2. Avgiftsgrundande inkomst.
Avgiften bestäms av storleken på hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad
(årsinkomst dividerat med 12) oberoende av om barnen är gemensamma eller ej.
Till bruttoinkomsten räknas:
A. Ensamförälderns/gifta föräldrars hela förvärvsinkomst (dvs. att även bi-inkomster i
form av s. k. ”extraknäck” ingår). Som gifta anses även sammanboende.
B. Följande ersättningar och bidrag som utgår till ovan angivna personer:
 föräldrapenning
 sjukpenning
 aktivitetsersättning/sjukersättning
 utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning.
 arbetslöshetsersättning
 kontant arbetsmarknadsstöd
 familjebidrag i form av familjepenning
 dagpenning vid repetitionsutbildning mm.
 pensionsförmåner
 livränta
 vårdbidrag för handikappat barn (Endast arvodesdelen. Ej ersättning för merutgifter)
 lunchförmån
 bilförmån
För barn placerade i familjehem:
 ersättning för vård i familjehem (arvodesdelen är avgiftsgrundande).
Övriga inkomster är ej avgiftsgrundande.
Föräldrar som är egna företagare skall uppge fastställd sjukpenninggrundande inkomst
samt föregående års taxerade inkomst.*
OBS! När det gäller ersättningar och bidrag bör påpekas att följande ej ingår:
Underhållsbidrag, socialbidrag, allmänt barnbidrag, studiemedel, bostadsbidrag , handikappersättningar, invaliditetstillägg, vårdbidrag från landsting, kommunalt bostadstillägg
för handikappade.
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* Individuell prövning kan göras för att fastställa avgiftsgrundande inkomst. Det kan gälla
beräkning av egna företagares inkomster (jämförelse med sjukpenninggrundande inkomst
samt föregående års taxering), föräldrar som har inkomster med varierande månadsbelopp samt förmögenhetsinnehav.

3. Inkomstuppgifter.
Uppgift om aktuella inkomster skall vara kommunen tillhanda senast den dag barnet börjar i förskoleverksamheten eller fritidshemmet.
Ändrade inkomstförhållanden ska omedelbart anmälas skriftligen till kommunen.
Inkomstuppgifterna kontrolleras regelbundet, varvid ny uppgift ska lämnas.
Kontroll kan även ske hos Skatteverket avseende tidigare års deklarerade inkomster.
Om ny inkomstuppgift ej inkommer inom föreskriven tid, debiteras högsta månadsavgift
tills inkomstuppgift inkommit.
4. Bestämmande av avgift.
Föräldraavgiften tas ut som en fast avgift per månad så länge barnet har plats i förskoleverksamheten eller fritidshemmet oberoende av hur många dagar barnet varit närvarande
(således även vid sjukdom, sommarferier etc.).
Avgiften tas ut 12 månader per kalenderår. Avgiften reduceras ej för semester eller annan
ledighet.
En inskolningsperiod, om 14 dagar, per barn är avgiftsfri.
Villkoren för placeringen regleras i avtal mellan föräldrar och kommunen.
Avgiften för placeringen fastställs utifrån uppgifter om:
 Verksamhetsform
 Antalet barn i verksamheten
 Hushållets sammanlagda bruttoinkomst
Den högsta avgiften i respektive verksamhetsform skall betalas för det yngsta barnet i
respektive familj, dvs. det yngsta barnet räknas som det första barnet.
Den närmast lägre avgiften betalas för det närmast äldre barnet etc. Från det fjärde barnet
betalas ingen avgift.
För föräldrar som aktivt medverkar i arbetet på föräldrakooperativ, reduceras månadsavgiften, per familj, med 250 kronor per månad.
För barn som placerats växelvis i två olika kommuners barnomsorg får den totala avgiften
för barnet inte överstiga maxtaxan.

5. Barnets vistelsetid
5.1 Barn vars föräldrar arbetar eller studerar
Barn i förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet har rätt att vistas i verksamheten
under förälderns arbets-/studietid samt skälig restid.
Barn har rätt till växelvis placering i Kalmar kommun under förutsättning att den ene
vårdnadshavaren är bosatt i kommunen. En sådan placering förutsätter också att ett avtal
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om interkommunal ersättning upprättats med barnets hemkommun. Barnets perspektiv
måste alltid stå i första rummet.
Barnets vistelsetid i förskole- och fritidshemsverksamheten skall överensstämma med
avtalat schema.
Föräldern har möjlighet att vid enstaka tillfällen lämna barnet utöver schema i mån av
plats/ möjlighet. Vid sådana tillfällen ska samråd alltid ske med berörd avdelning eller
motsvarande.
Öppet fritidshem vänder sig till skolbarn 10 - 12 år som inte har regelbundet omsorgsbehov. Enstaka dagar t.ex. lovdagar eller enstaka eftermiddagar.
Vistelsetiden ska avtalas i förväg.
Vid förälderns semester, kompensationsledighet m.m. ska barnet vara hemma om inte
särskilda skäl föreligger.
5.2 Barn med hemmavarande föräldrar
Alla förskolebarn 1-2 år med hemmavarande föräldrar har rätt till plats 15 timmar per
vecka. Påbörjar föräldern arbete, arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller utbildning har barnet
rätt att omgående få utökad omsorgstid.
Barn i fritidshem har rätt att behålla sin plats vid förälders arbetslöshet.
För barn placerade enligt ovanstående förläggs tiden av rektor, i samråd med föräldern,
utifrån den pedagogiska verksamheten
Barn i allmän förskola har rätt till plats 15 tim per vecka (525 timmar per år) under skolans terminer.
Tiden för verksamheten i allmän förskola fastställs av rektor i samråd med brukarrådet.
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6. Regler för turordning och köadministration
Plats i barnomsorgen ska erbjudas senast fyra månader efter anmälan om behov av plats.
Barnomsorg ska erbjudas till barn i åldrarna 1-12 år.
Rätt till plats gäller i Kalmar kommun och ska erbjudas så nära barnets hem eller skola
som möjligt med beaktande av vad som krävs för att effektivt utnyttja lokaler och andra
resurser.
Nedanstående begrepp används i köadministration och turordning.
Anmälningsdatum
Ködatum
Garantidatum
Förtur

Turordning

Anmälan om behov av plats görs senast fyra månader innan
barnet är i behov av plats
Ködatum sätts tidigast 120 dagar före önskad tidpunkt för plats.
Ködatum är samma för alla barn i familjen.
Alla barn är garanterade plats inom fyra månader (120 dagar)
från anmälningsdatum
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt
stöd i sin utveckling skall anvisas plats i förskola eller fritidshem
om inte barnets behov av sådant stöd tillgodoses på annat sätt
(Skollagen 2a 9§).
Barn till föräldrar som beviljats bistånd av socialtjänsten
(6§ socialtjänstlagen).
Barn, som redan har plats, och som flyttar till annan kommundel i Kalmar har förtur till plats i det nya området.
Turordning i kön sker enligt följande:
 Förtur
 Ködatum
 Ålder ( Äldst först)
Vid flera barn i familjen gäller äldsta barnets turordning för alla
syskon.

Placering av barn görs i första hand utifrån turordning och med skälig hänsyn till föräldrars önskemål. Hänsyn tas också till barngruppens ålder och sammansättning.

7. Avgiftsbetalning och uppsägning av plats
Räkning utsändes en gång i månaden till föräldrarna. Innan barnet slutar inom förskoleoch fritidshemsverksamheten, skall skriftlig uppsägning lämnas till kommunen med två
månaders varsel. Avgift tas alltid ut under uppsägningstiden.
8. Ändring i tillämpningsföreskrifterna
Barn- och ungdomsnämnden tillsammans med Södermöre kommundelsnämnd har rätt
att besluta om sådana förändringar i tillämpningsföreskrifterna som inte är av principiell
natur.
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UTDRAG
Sammanträdesdatum

2015-04-23

Omsorgsnämnden
§ 32
Utvärdering och uppföljning av hemsjukvårdsavtalet
Dnr ON 2015/0035
Handlingar
Tjänsteskrivelse 27 mars 2015
Rapporter Fördjupad utredning av förbättringsområden inom
hemsjukvårdsavtalet,
Analys avvikelser inom hemsjukvården i Kalmar län
Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i
ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län
Ramavtal om läkarmedverkan
Bakgrund
Den 1 januari 2008 överfördes ansvaret för hemsjukvården i ordinärt boende
från landstinget till kommunerna i Kalmar län. Hemsjukvårdsavtalet
utvärderades 2010 och den utvärderingen resulterade i en rapport maj 2011. I
utvärderingsrapporten finns ett antal identifierade förbättringsområden och
förslag till förbättringar. Primärkommunala Nämnden (PKN) och
Landstingsstyrelsen i Kalmar län gav Regionförbundet och
Landstingsdirektörens stab i uppdrag att starta ett gemensamt och fördjupat
utredningsarbete inom identifierade områden.
Detta resulterade i ”Rapport Fördjupad utredning av förbättringsområden
inom hemsjukvårdsavtalet” som blev klar 2013-10-24. Efter detta bildades
”Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande
hälso- och sjukvård”. Länsgemensam ledning fick i uppdrag att samla in,
analysera och följa upp avvikelser kopplade till Hemsjukvårdsavtalet under
hösten 2014. Resultatet redovisades i ”Rapport Analys avvikelser inom
hemsjukvården i Kalmar län” daterad 2014-12-09.
Slutsatserna ligger till grund för att initiera förbättringar och förtydligande
tillägg till hemsjukvårdsavtalet till presidiekonferensen i februari 2015.
Förslaget till "förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och
sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i
Kalmar län "daterat 2013-10-24, har kompletterats med punkter från
överläggningarna som parterna kom överens om i Länsgemensam ledning i
samverkan och utgör ett nytt förslag till "Förtydligande tillägg till Avtal om
övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan
landstinget och kommunerna i Kalmar län "daterat 2015-01-19. Detsamma

Anslaget på kommunens anslagstavla den 2015-04-27
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Omsorgsnämnden

UTDRAG
Sammanträdesdatum
2015-04-23

gäller för ramavtal läkarmedverkan som har kompletterats och utgör ett nytt
förslag till "Ramavtal läkarmedverkan "daterat 2015-01-19
Överläggning
Ole Torffvit yrkar på avslag på beslutssatserna 1-3:
1. Kommunfullmäktige godkänner ”Rapport Fördjupad utredning av
förbättringsområden
inom hemsjukvårdsavtalet” daterad 2013-10-24 samt
”Rapport Analys avvikelser inom hemsjukvården i Kalmar län” daterad
2014-12-09.
2. Kommunfullmäktige godkänner och undertecknar upprättat förslag till
”Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser
i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i
Kalmar län” daterat 2015-01-19, att börja tillämpas fr.o.m. 2015-07-01.
3. Kommunfullmäktige godkänner och undertecknar reviderat förslag till
”Ramavtal läkarmedverkan”, daterat 2015-01-19, att börja tillämpas
fr.o.m. 2015-07-01.
Lennart O Werner yrkar på bifall till samtliga beslutssatser.
Proposition
Ordförande frågar om nämnden vill avslå eller bifalla beslutssats 1-3. Han
finner att nämnden bifaller beslutssats 1-3.
Votering
Votering begärs varvid ordförande ställer följande propositionsordning.
Den som vill bifalla beslutssats 1-3 röstar Ja den som vill avslå beslutssats 1-3
röstar Nej.
Omröstning sker och utfaller med 7 Ja-röster och 4 Nej-röster.
Ja-röster avges av Liselotte Ross (V), Kristina Podolak Andersson (S), Inger
Henriksson (S), Magnus Lundén (S), Sandra Shalaby (S), Lennart O Werner (C)
och Michael Ländin (S)
Nej-röster avges av Per Dahl (M), Ole Torffvit (M), Lene Polteg (FP) och
Petra Gustafsson (SD).

Beslut
Omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
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Omsorgsnämnden

UTDRAG
Sammanträdesdatum
2015-04-23

1. Kommunfullmäktige godkänner ”Rapport Fördjupad utredning av
förbättringsområden inom hemsjukvårdsavtalet” daterad 2013-10-24
samt ”Rapport Analys avvikelser inom hemsjukvården i Kalmar län”
daterad 2014-12-09.
2. Kommunfullmäktige godkänner och undertecknar upprättat förslag till
”Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och
sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och
kommunerna i Kalmar län” daterat 2015-01-19, att börja tillämpas
fr.o.m. 2015-07-01.
3. Kommunfullmäktige godkänner och undertecknar reviderat förslag till
”Ramavtal läkarmedverkan”, daterat 2015-01-19, att börja tillämpas
fr.o.m. 2015-07-01.
4. Kommunfullmäktige ger Länsgemensam ledning i samverkan inom
socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård i uppdrag att


ansvara för att upprätta en handlingsplan för
kompetensutvecklingsinsatser på lång sikt kring vård- och
omsorgsplaner samt Samordnad individuell plan.



ansvara för att en arbetsgrupp tillsätts för att arbeta fram
praktiska anvisningar kopplat till förtydliganden kring
Hemsjukvårdsavtalet samt för framtida revideringar av
praktiska anvisningar.



ansvara för informationsinsatser kring ”Förtydligande tillägg till
Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt
boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län” och
reviderat ”Ramavtal Läkarmedverkan” samt ”Praktiska
anvisningar.”



leda och följa utvecklingen av hemsjukvårdsavtalet.

5. Kommunfullmäktige utser Primärkommunala nämndens presidium och
Landstingsstyrelsens presidium till att utgöra den regionala politiska
Samverkansgrupp som har att hantera hemsjukvårdsavtalet politiskt.
Besluten blir gällande under förutsättning att samtliga parters styrelser och
fullmäktige-församlingar fattar motsvarande beslut.
__________

4 (4)

Omsorgsnämnden

UTDRAG
Sammanträdesdatum
2015-04-23

Reservation
Per Dahl (M), Ole Torffvit (M), Lene Polteg (FP) reserverar sig skriftligt mot
beslutet.
”De justeringar av hemsjukvårdsavtalet som här föreslås går i positiv riktning
och avhjälper problem. Däremot betvivlar vi att Kalmar kommun i dag kan få
fram de resurser som krävs för att möta de krav en ökad vårdtyngd ställer. Vi
ifrågasätter också om den vårdtyngd som hemsjukvården möter i dag kunde
förutses när hemsjukvårdsavtalet ursprungligen slöts 2007. Vi anser därför att
omsorgsnämnden skall föreslå fullmäktige att inte underteckna dessa
justeringar innan förhandlingar om ny skatteväxling genomförts med
landstinget. Därför reserverar vi oss mot beslutet att bifalla de tre attsatserna.”

Sekreterare
Marina Pull

Justeras
Michael Ländin
ordförande

Inger Henriksson

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Christina Erlandsson
53592

2015-03-27

ON 2015/0035

Omsorgsnämnden

Utvärdering och uppföljning av hemsjukvårdsavtalet
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunfullmäktige godkänner ”Rapport Fördjupad utredning av förbättringsområden inom hemsjukvårdsavtalet” daterad 2013-10-24 samt
”Rapport Analys avvikelser inom hemsjukvården i Kalmar län” daterad
2014-12-09.
2. Kommunfullmäktige godkänner och undertecknar upprättat förslag till
”Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i
Kalmar län” daterat 2015-01-19, att börja tillämpas fr.o.m. 2015-07-01.
3. Kommunfullmäktige godkänner och undertecknar reviderat förslag till
”Ramavtal läkarmedverkan”, daterat 2015-01-19, att börja tillämpas
fr.o.m. 2015-07-01.
4. Kommunfullmäktige ger Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård i uppdrag att


ansvara för att upprätta en handlingsplan för kompetensutvecklingsinsatser på lång sikt kring vård- och omsorgsplaner
samt Samordnad individuell plan.



ansvara för att en arbetsgrupp tillsätts för att arbeta fram praktiska anvisningar kopplat till förtydliganden kring Hemsjukvårdsavtalet samt för framtida revideringar av praktiska anvisningar.



ansvara för informationsinsatser kring ”Förtydligande tillägg till
Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt

Omsorgsförvaltningen V-Chef_Avd Chef
Adress Box 848, 391 28 Kalmar │ Besök Skeppsbrogatan 55
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 0480-45 35 25│Christina.Erlandsson@kalmar.se

ON 2015/0035
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boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län” och
reviderat ”Ramavtal Läkarmedverkan” samt ”Praktiska anvisningar.”


leda och följa utvecklingen av hemsjukvårdsavtalet.

5. Kommunfullmäktige utser Primärkommunala nämndens presidium och
Landstingsstyrelsens presidium till att utgöra den regionala politiska
Samverkansgrupp som har att hantera hemsjukvårdsavtalet politiskt.
Besluten blir gällande under förutsättning att samtliga parters styrelser och
fullmäktige-församlingar fattar motsvarande beslut.
Bakgrund
Den 1 januari 2008 överfördes ansvaret för hemsjukvården i ordinärt boende
från landstinget till kommunerna i Kalmar län. Hemsjukvårdsavtalet utvärderades 2010 och den utvärderingen resulterade i en rapport maj 2011. I utvärderingsrapporten finns ett antal identifierade förbättringsområden och förslag till
förbättringar. Primärkommunala Nämnden (PKN) och Landstingsstyrelsen i
Kalmar län gav Regionförbundet och Landstingsdirektörens stab i uppdrag att
starta ett gemensamt och fördjupat utredningsarbete inom identifierade områden.
Detta resulterade i ”Rapport Fördjupad utredning av förbättringsområden
inom hemsjukvårdsavtalet” som blev klar 2013-10-24. Efter detta bildades
”Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande
hälso- och sjukvård”. Länsgemensam ledning fick i uppdrag att samla in, analysera och följa upp avvikelser kopplade till Hemsjukvårdsavtalet under hösten
2014. Resultatet redovisades i ”Rapport Analys avvikelser inom hemsjukvården
i Kalmar län” daterad 2014-12-09.
Slutsatserna ligger till grund för att initiera förbättringar och förtydligande tilllägg till hemsjukvårdsavtalet till presidiekonferensen i februari 2015. Förslaget
till "förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län "daterat 2013-10-24, har kompletterats med punkter från överläggningarna som
parterna kom överens om i Länsgemensam ledning i samverkan och utgör ett
nytt förslag till "Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och
sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i
Kalmar län "daterat 2015-01-19. Detsamma gäller för ramavtal läkarmedverkan
som har kompletterats och utgör ett nytt förslag till "Ramavtal läkarmedverkan
"daterat 2015-01-19

Christina Erlandsson
Verksamhetschef

Mattias Ask
Förvaltningschef

ON 2015/0035
Bilagor
Rapporter Fördjupad utredning av förbättringsområden inom hemsjukvårdsavtalet, daterad 2013-10-24 samt Analys avvikelser inom hemsjukvården i Kalmar
län, daterad 2014-12-09
Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i
ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län, daterad
2015-01-19.
Ramavtal om läkarmedverkan, daterad 2015-01-19.
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UTDRAG
Sammanträdesdatum

2015-03-31

Socialnämnden
§ 61
Utvärdering och uppföljning av hemsjukvårdsavtalet
Dnr SN 2015/0128.11.04
Handlingar
Tjänsteskrivelse daterad 2015-03-17.
Rapporter Fördjupad utredning av förbättringsområden inom
hemsjukvårdsavtalet, daterad 2013-10-24 samt Analys avvikelser inom
hemsjukvården i Kalmar län, daterad 2014-12-09.
Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdinsatser i
ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län, daterad
2015-01-19.
Ramavtal om läkarmedverkan, daterat 2015-01-19.
Förvaltningschef Cecilia Frid informerar i ärendet.
Bakgrund
Den 1 januari 2008 överfördes ansvaret för hemsjukvården i ordinärt boende
från landstinget till kommunerna i Kalmar län. Hemsjukvårdsavtalet
utvärderades 2010 och den utvärderingen resulterade i en rapport maj 2011. I
utvärderingsrapporten finns ett antal identifierade förbättringsområden och
förslag till förbättringar. Primärkommunala Nämnden (PKN) och Landstingsstyrelsen i Kalmar län gav Regionförbundet och Landstingsdirektörens stab i
uppdrag att starta ett gemensamt och fördjupat utredningsarbete inom
identifierade områden.
Detta resulterade i ”Rapport Fördjupad utredning av förbättringsområden
inom hemsjukvårdsavtalet” som blev klar 2013-10-24. Efter detta bildades
”Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande
hälso- och sjukvård” och nya överläggningar följde samt ett uppdrag för
Länsgemensam ledning i samverkan att under hösten 2014 samla in, analysera
och följa upp avvikelser kopplade till Hemsjukvårdsavtalet. I uppdraget ingick
även att vid årsskiftet 2014/2015 redovisa uppföljningen av avvikelserna
mellan huvudmännen. Resultatet redovisades i ”Rapport Analys avvikelser
inom hemsjukvården i Kalmar län” daterad 2014-12-09.
Slutsatserna ska sedan ligga till grund för att initiera förbättringar och
förtydligande tillägg till hemsjukvårdsavtalet. Dessa ska vara klara till
presidiekonferensen i februari 2015. Förslaget till ”Förtydligande tillägg till
Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan
landstinget och kommunerna i Kalmar län” som var klart 2013-10-24, har
Anslaget på kommunens anslagstavla den 7 april 2015.
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Socialnämnden

UTDRAG
Sammanträdesdatum
2015-03-31

kompletterats med punkter från överläggningarna som parterna kom överens
om i Länsgemensam ledning i samverkan och utgör ett nytt förslag till
”Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser
i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län”, daterat
2015-01-19. Detsamma gäller för ramavtal läkarmedverkan som har
kompletterats och utgör ett nytt förslag till ”Ramavtal läkarmedverkan” daterat
2015-01-19.

Beslut
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunfullmäktige godkänner ”Rapport Fördjupad utredning av
förbättringsområden inom hemsjukvårdsavtalet” daterad 2013-10-24
samt ”Rapport Analys avvikelser inom hemsjukvården i Kalmar län”
daterad 2014-12-09.
2. Kommunfullmäktige godkänner och undertecknar upprättat förslag till
”Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och
sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och
kommunerna i Kalmar län” daterat 2015-01-19, att börja tillämpas
fr.o.m. 2015-07-01.
3. Kommunfullmäktige godkänner och undertecknar reviderat förslag till
Ramavtal läkarmedverkan, daterat 2015-01-19, att börja tillämpas
fr.o.m. 2015-07-01.
4. Kommunfullmäktige ger Länsgemensam ledning i samverkan inom
socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård i uppdrag att


ansvara för att upprätta en handlingsplan för
kompetensutvecklingsinsatser på lång sikt kring vård- och
omsorgsplaner samt Samordnad individuell plan.



ansvara för att en arbetsgrupp snarast tillsätts för att arbeta
fram praktiska anvisningar kopplat till förtydliganden kring
Hemsjukvårdsavtalet samt för framtida revideringar av
praktiska anvisningar.
ansvara för informationsinsatser kring ”Förtydligande tillägg till
Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt
boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län” och
reviderat ”Ramavtal Läkarmedverkan” samt ”Praktiska
anvisningar”.
leda och följa upp utvecklingen av hemsjukvårdsavtalet.





5. Kommunfullmäktige utser Primärkommunala nämndens presidium och
Landstingsstyrelsens presidium till att utgöra den regionala politiska
Samverkansgrupp som har att hantera hemsjukvårdsavtalet politiskt.
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Socialnämnden

UTDRAG
Sammanträdesdatum
2015-03-31

Sekreterare
Martina Eriksson
Justeras
Roger Holmberg (S)
ordförande
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UTDRAG
Sammanträdesdatum

2015-03-25

Södermöre kommundelsnämnd
§ 48
Utvärdering och uppföljning av hemsjukvårdsavtalet
Dnr SKDN 2015/0074
Handlingar
Ramavtal om läkarmedverkan 19 januari 2015.
Förtydligande tillägg till avtal om övertagandet av hälso- och sjukvårdsinsatser i
ordinärt boende.
Bakgrund
Den 1 januari 2008 överfördes ansvaret för hemsjukvården i ordinärt boende
från landstinget till kommunerna i Kalmar län. Hemsjukvårdsavtalet
utvärderades 2010 och den utvärderingen resulterade i en rapport maj 2011. I
utvärderingsrapporten finns ett antal identifierade förbättringsområden och
förslag till förbättringar. Primärkommunala Nämnden (PKN) och
Landstingsstyrelsen i Kalmar län gav Regionförbundet och
Landstingsdirektörens stab i uppdrag att starta ett gemensamt och fördjupat
utredningsarbete inom identifierade områden
Detta resulterade i ”Rapport Fördjupad utredning av förbättringsområden
inom hemsjukvårdsavtalet” som blev klar 2013-10-24. Efter detta bildades
”Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande
hälso- och sjukvård” och nya överläggningar följde samt ett uppdrag för
Länsgemensam ledning i samverkan att under hösten 2014 samla in, analysera
och följa upp avvikelser kopplade till Hemsjukvårdsavtalet. I uppdraget ingick
även att vid årsskiftet 2014/2015 redovisa uppföljningen av avvikelserna
mellan huvudmännen. Resultatet redovisades i ”Rapport Analys avvikelser
inom hemsjukvården i Kalmar län” daterad 2014-12-09.
Slutsatserna ska sedan ligga till grund för att initiera förbättringar och
förtydligande tillägg till hemsjukvårdsavtalet. Dessa ska vara klara till
presidiekonferensen i februari 2015. Förslaget till ”Förtydligande tillägg till
Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan
landstinget och kommunerna i Kalmar län” som var klart 2013-10-24, har
kompletterats med punkter från överläggningarna som parterna kom överens
om i Länsgemensam ledning i samverkan och utgör ett nytt förslag till
”Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser
i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län”, daterat
2015-01-19. Detsamma gäller för ramavtal läkarmedverkan som har
kompletterats och utgör ett nytt förslag till ”Ramavtal läkarmedverkan” daterat
2015-01-19.

Anslaget på kommunens anslagstavla den 31 mars 2015
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Södermöre kommundelsnämnd

UTDRAG
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Överläggning
Thomas Tryggvesson redogör för utvärdering och uppföljning av
hemsjukvårdsavtalet.
Beslut
Södermöre kommundelsnämnd förslår att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna, underteckna, ge länsgemensam ledning uppdrag samt utse regional
politisk samverkansgrupp enligt nedanstående punkter:
1.”Rapport Fördjupad utredning av förbättringsområden inom hemsjukvårdsavtalet” daterad 2013-10-24 samt ”Rapport Analys avvikelser inom hemsjukvården i Kalmar län” daterad 2014-12-09.
2. Upprättat förslag till ”Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av
hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och
kommunerna i Kalmar län” daterat 2015-01-19, att börja tillämpas fr.o.m.
2015-07-01.
3. Reviderat förslag till Ramavtal läkarmedverkan, daterat 2015-01-19, att börja
tillämpas fr.o.m. 2015-07-01.
4. Ge Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och
angränsande hälso- och sjukvård i uppdrag att
• ansvara för att upprätta en handlingsplan för kompetensutvecklingsinsatser
på lång sikt kring vård- och omsorgsplaner samt Samordnad individuell plan.
• ansvara för att en arbetsgrupp snarast tillsätts för att arbeta fram praktiska
anvisningar kopplat till förtydliganden kring Hemsjukvårdsavtalet samt för
framtida revideringar av praktiska anvisningar.
• ansvara för informationsinsatser kring ”Förtydligande tillägg till Avtal om
övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län” och reviderat ”Ramavtal Läkarmedverkan” samt ”Praktiska anvisningar”.
• leda och följa upp utvecklingen av hemsjukvårdsavtalet.
5. Utse Primärkommunala nämndens presidium och Landstingsstyrelsens presidium till att utgöra den regionala politiska Samverkansgrupp som har att
hantera hemsjukvårdsavtalet politiskt.
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Södermöre kommundelsnämnd

UTDRAG
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Sekreterare

Justeras
Elisabeth Gustavsson
ordförande

Annika Lindwall
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UTDRAG
Sammanträdesdatum

2015-04-28

Socialnämnden

§ 79
Samverkansöverenskommelse med Landstinget i
Kalmar län om personer med psykisk
funktionsnedsättning
Dnr SN 2015/0138.11.01
Handlingar
Tjänsteskrivelse daterad 2015-04-15.
Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och
kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning
daterad 2015-03-06.
Verksamhetsutvecklare Nadja Widéhn informerar i ärendet och redogör för de
revideringar som gjorts i samverkansöverenskommelsen.
Bakgrund
Samverkansöverenskommelsen har reviderats av Kalmar kommun senast
november 2013 och har gällt för perioden 2013-2014. Förslag till beslut om
reviderad samverkansöverenskommelse gäller för ny tvåårsperiod. Brukarorganisationer har varit delaktiga inför denna revidering.
Samverkansöverenskommelsen utgör grundkrav 1 i årets PRIO satsning.
Godkännande av grundkrav 1 är en förutsättning för utbetalning av ersättning
inom PRIO för såväl kommuner som landsting.
Beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att revidera
samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk
funktionsnedsättning enligt bilagt förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Anslaget på kommunens anslagstavla den 28 april 2015.
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Socialnämnden

UTDRAG
Sammanträdesdatum
2015-04-28

Sekreterare
Martina Eriksson

Justeras
Roger Holmberg (S)
ordförande

Psykisk hälsa
Kommunerna och Landstinget i Kalmar län

Information, samverkansöverenskommelse kring
personer med psykisk hälsa 2015-2016. Revideringar.
Bakgrund.
Samverkansöverenskommelsen (förkortas fortsättningsvis SÖ) utgör en grundläggande
plattform för att målgruppen personer med psykiska funktionsnedsättningar skall kunna få
sina behov av stöd och hjälp tillgodosedda. Detta eftersom samverkan mellan socialtjänst och
hälso- och sjukvård är en viktig förutsättning för att olika insatser kring en individ ska kunna
synkroniseras efter hans/ hennes behov. SÖ utgör även en väsentlig roll i PRIO projektet
(Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa) genom att det ingår som ett grundkrav
för att kommuner och landsting i länet skall kunna erhålla prestationsbaserade medel och på
det sättet fortsätta utveckla insatser för målgruppen.
SÖ beslutas i tvåårsperioder. Föregående beslut gällde för perioden 2013-2014. Revideringar
för ny period utgår från underlag av årlig uppföljning och dialog med brukarorganisationer.
Revideringar.
SÖ har nytt utseende med nytt typsnitt. Alla rubriker finns kvar men har en ny ordning – detta
för ett bättre sammanhang och flöde i dokumentet.
Rubriken ”Stöd till anhöriga” har även kompletterats med ”närstående”, detta eftersom
huvudmännen använder olika begrepp. Rubriken ”Strategisk planering och ledning” har
förkortats till ”Ledning och styrning”.
Syftet på sida 1 har efter dialog med brukarorganisationer utökats med följande punkter.
• Ge förutsättningar för god kvalité i vård och omsorg och förbättrad hälsa, för personer med
psykisk funktionsnedsättning.
• Innehålla överenskommelse om gemensam strategisk planering och ledning av
samverkansarbetet för effektivare insatser.
Innehållet i ledning och styrning har uppdaterats med ny information om nytt styrande organ på
länsnivå över samverkan mellan socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.
Avsnittet för uppföljningen har uppdaterats med nya tillvägagångssätt för att utvärdera uppfyllelse
av mål i SÖ.
Vid frågor och funderingar är ni varmt välkomna att höra av er till undertecknad.

Vänliga hälsningar/ Nadja Widéhn Utvecklingsledare Psykisk hälsa.
Regionförbundet i Kalmar län. Nygatan 34, Box 762 39127 Kalmar
epost: nadja.widehn@rfkl.se Tel: 0480-448793
Psykisk ohälsa 2015: PRIO, PSYNK, Samstöd.
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1. Inledning och syfte
Sedan den 1 januari 2010 är kommuner och landsting skyldiga att ha
överenskommelser om samarbete när det gäller personer med psykisk
funktionsnedsättning. I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och i
Socialtjänstlagen (2001:453) står det likalydande:
”Landstinget/kommunen ska ingå en överenskommelse med kommunen/
landstinget om ett samarbete i fråga om personer med psykisk
funktionsnedsättning. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa
personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i
överenskommelsen” (8a § HSL, ändrad genom SFS 2009:979, samt kap. 8a §
SoL, ändrad genom SFS 2009:981).
Överenskommelsen omfattar även enskilda aktörer som kommuner och landsting
har slutit avtal med.

Detta är en övergripande överenskommelse med syfte att:
• Ge förutsättningar för god kvalité i vård och omsorg och förbättrad hälsa,
för personer med psykisk funktionsnedsättning.
• Vara ett styrande dokument. Det är kommun- respektive landstingsledningens
ansvar att de lokala verksamheterna ges kunskap och mandat att arbeta i enlighet
med samverkansöverenskommelsen.
• Vara utformad så att den håller samman de överenskommelser som är kopplade
till detta dokument.
• Övergripande klargöra ansvarsgränserna gällande hälso- och sjukvård, omsorg
och stöd kring personer med psykisk funktionsnedsättning.
• Innehålla överenskommelse om gemensam strategisk planering och ledning av
samverkansarbetet för effektivare insatser.
• Fastställa rutiner för uppföljning av samverkan så att detta sker kontinuerligt.
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2. Mål för samverkan
Det övergripande målet med samverkan är att tillgodose den enskildes behov av
hälso- och sjukvård, rehabilitering, habilitering, vård och omsorg samt stöd
genom att stärka samarbetet i Kalmar län.
Samverkan ska bedrivas så att den enskilde upplever hälso- och sjukvård,
habilitering, rehabilitering, vård och omsorg samt stöd som en helhet oavsett
vilken enhet eller huvudman som bär ansvaret.
Samverkan ska utgå från ett individperspektiv och ske med den enskilde
individens och/eller dennes företrädares samtycke och delaktighet.
Samverkan skall bygga på ett gemensamt förhållningssätt och ömsesidig respekt
för, samt god kännedom om, huvudmännens olika ansvars- och kompetensområden.

3. Målgrupp
Personer oavsett ålder som, på grund av psykisk funktionsnedsättning som leder
till psykiskt funktionshinder, behöver insatser från kommunen och landstinget.
Psykiska funktionshinder innebär att man har väsentliga svårigheter med att utföra
aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan
antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens
av psykisk störning.
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4. Ledning och styrning
Den strategiska ledningen sker genom Länsgemensam ledning i samverkan inom
socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län.
Ledningsgruppen består av social- och omsorgschefer, representant från
regionförbundets ledning, landstingets förvaltningschefer inom
vårdförvaltningarna samt representanter från landstingets ledningsstab.
Samverkan med skolchefsnätverket är under uppbyggnad.
Kommunrepresentanterna ansvarar för att företräda kommunernas övriga
verksamheter i ledningsgruppen.
Syftet med ledningsgruppen är att säkra att samverkan sker i enlighet med
beslutade överenskommelser. Ledningsgruppen skall fatta övergripande beslut,
sprida samsyn och stå upp för de beslut som fattats. Ledningsgruppen ansvarar för
att uppföljning sker enligt planering. Ledningsgruppen skall hantera och lösa
frågor när övergripande problem med samverkan uppstår.
I ett årligt Regionalt måldokument beskrivs hur arbetet i Länsgemensam ledning
bedrivs samt samordningsgruppernas årliga målsättningar.

4.1 Samordningsgruppen Psykisk hälsa
Utvecklingsarbetet kring psykisk hälsa handlar om att möjliggöra för människor
att uppleva sin tillvaro som meningsfull med god hälsa, att de kan använda sina
resurser väl och vara delaktiga i samhället.
Samordningsgruppen Psykisk hälsa ansvarar för att länet uppfyller de nationella
grundkraven i PRIO psykisk ohälsa, hantering av frågor om Samstöd, samt att
följa länets PSYNKarbete.
Samordningsgruppen består av representanter från kommunerna och landstinget
utsedda av Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och
angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län.
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5. Ansvarsfördelning kring personer med psykisk
funktionsnedsättning
Ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting avseende målgruppen
regleras i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SoL), Skollagen
och Lagen om Stöd och Service (LSS).
Kommunerna och Landstinget i Kalmar län har därutöver sedan 2008 en
överenskommelse om övertagande av hälso- och sjukvård i ordinärt boende som
reglerar ansvarsgränser. Därtill kommer de praktiska anvisningar om hjälpmedel
och om sjuksköterskeinsatser som antagits i anslutning till denna
överenskommelse. Specifika avtal gällande ansvarsfördelning finns även för
missbruk, mellan socialtjänst och BUP, mellan skola och BUP. För
betalningsansvarslagen finns gemensamma rutiner (se bilagor).
Med detta avtal vill vi särskilt poängtera kommunens och landstingets
gemensamma ansvar för att planera sina insatser för enskilda med psykisk
funktionsnedsättning i samverkan med den andra parten samt att upprätta
samordnade individuella planer.

5.1 Samordnad Individuell Plan
När den enskilde har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och från
socialtjänsten ska landstinget tillsammans med kommunen upprätta en individuell
plan. Planen ska upprättas om landstinget eller kommunen bedömer att den
behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde
samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål
(3 f § HSL, 2 kap. 7§ SoL).
Kommunerna och Landstinget i Kalmar län har en överenskommelse om
gemensamma rutiner för arbete med Samordnad individuell plan, SIP.
SIP gäller samtliga patienter/brukare oavsett ålder och diagnos.
http://www.ltkalmar.se/for-vardgivare/samordning/
I ovanstående länk finns rutiner för när och hur en SIP skall användas. Av rutinen
framgår målgrupp för SIP, vem som initierar samordning, rutin för samtycke,
vilka som ska närvara samt vad planen skall innehålla.
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5.2 Boende
I Kalmar län finns inga boendeverksamheter för målgruppen som drivs
gemensamt av huvudmännen. Personer med psykisk funktionsnedsättning kan
ibland behöva stödinsatser i form av boende med särskild service enligt LSS eller
SoL eller stöd i ordinärt boende som bistånd enlig SoL. Detta stöd är
kommunernas ansvar.
Sedan 2008 finns i Kalmar län Avtal om övertagande av hälso- och
sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar
län. Avtalet omfattar alla patienter oavsett diagnos eller ålder. Detta innebär att
följande ansvarsfördelning gäller i Kalmar län:
Kommunen ansvarar för:
• Hälso- och sjukvård till personer som bor i särskilda boenden samt bostäder med
särskild service
• Hälso- och sjukvård för personer under vistelse i daglig verksamhet och dagverksamhet
• Hälso- och sjukvård till de personer som har sjukvård i ordinärt boende (hemsjukvård), se punkt 6.1 och 6.2 i avtalet
• Rehabilitering till personer i såväl ordinärt som särskilt boende och vistelse i
daglig verksamhet och dagverksamhet, se punkt 6.11 i avtalet
• Habilitering till personer i såväl ordinärt som särskilt boende och bostad med
särskilt service samt vid vistelse i daglig verksamhet och dagverksamhet, se punkt
6.12 i avtalet
Kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar omfattar hälso- och sjukvårdsinsatser
upp t.o.m. sjuksköterskenivå samt arbetsterapeut och sjukgymnastnivå.
Landstinget ansvarar för:
• Öppen och sluten vård, akut och planerad vård samt allmän och specialiserad
vård vid vårdcentraler och sjukhus
• Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i enlighet med punkt 6.11, 6.12 samt
6.13 i avtalet
• Läkarmedverkan
• Läkemedel, se punkt 6.14.2 i avtalet
För samverkan kring barn och ungdomar som under längre eller kortare tid
behöver bo/vara placerade i annat boende än hemmet finns sedan våren 2013 en
gemensam överenskommelse mellan BUP i Kalmar län och socialtjänsterna i
Kalmar län med rutiner för samverkan.
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5.3 Sysselsättning
Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull
sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov
av särskilt stöd. SoL 5 kap 7§.
För brukare som tillhör LSS personkrets ansvarar kommunen för daglig
verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte
utbildar sig. LSS § 9.10.

5.4 Arbetsrehabilitering
Samordningsförbundet i Kalmar län är ett samverkansforum mellan
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstinget och alla kommuner i länet.
Dess uppdrag är att underlätta för medlemmarna att samverka kring individer i
arbetsför ålder som behöver ett samordnat stöd från flera rehabiliteringsaktörer.
De samordnade resurserna ska användas för insatser som syftar till att den
enskilde ska förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.
http://www.samordningsförbundet-kalmar-län.se

5.5 Hjälpmedel
Enligt gällande avtal ”Övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt
boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län” ansvarar kommunerna
för hjälpmedel till personer i såväl ordinärt som särskilt boende och bostad med
särskild service samt vistelse i daglig verksamhet och dagverksamhet, se punkt
6.13 i avtalet.
Landstinget ansvarar för hjälpmedel till inneliggande patienter samt för alla
hjälpmedel som förskrivs av läkare och logoped.
För patienter inom habiliteringsverksamheten gäller att:
• Förskrivning och utprovning av tekniska hjälpmedel för personer under 18 år är
landstingets ansvar
• Förskrivning och utprovning av tekniska hjälpmedel som kräver
specialanpassningar likställs med specialisthabilitering och är, oavsett ålder,
landstingets ansvar
• Förskrivning och utprovning av tekniska hjälpmedel som inte kräver
specialanpassningar, gällande personer över 18 år räknas som bashabilitering,
vilket är kommunens ansvar.
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6. Brukarorganisationers medverkan
Brukarorganisationerna ges möjlighet att medverka i revideringen av samverkansöverenskommelsen. Förslaget till reviderad överenskommelse skickas ut på
remiss till berörda organisationer. Brukarorganisationerna ges möjlighet att
medverka i arbetet med uppföljning av överenskommelsen.
Brukarorganisationer som aktivt deltagit i revideringsprocessen 2014 är
Attention, RSMH, FSO.

7. Stöd till anhöriga/närstående
I juli 2009 infördes en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen. Den innebär att
kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för den som vårdar eller stödjer en
närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som
har funktionshinder.
Kommunens skyldighet att erbjuda stöd är inte kopplat till att man vårdar eller
stödjer en närstående med en viss sjukdom eller diagnos, viss ålder eller typ av
funktionsnedsättning. Att ge eller få vård eller omsorg kan ske mellan föräldrar
och barn, och mellan vuxna barn och föräldrar. Det kan också handla om hjälp
mellan makar, eller mellan syskon, grannar och goda vänner. Hälso- och
sjukvården och socialtjänsten ska samarbeta för anhörigas/närståendes bästa.
Landstingets vårdande enheter åtar sig att hitta anhöriga på ett tidigt stadium
genom att:
• Ställa en direkt fråga till anhöriga/närstående om behovet av stöd
• Hjälpa till med kontakt med kommunens anhörigstödsfunktion
• Sprida informationsbroschyren ”Stöd till anhöriga/närstående i Kalmar län”
Landstingets representant från samordningsgruppen Psykisk hälsa deltar en gång
per år i ”Nätverket för anhörigstöd i Kalmar län”.

7

8. Uppföljning
Uppföljning sker årligen gentemot de fastlagda målen enligt följande:
Mål

Indikatorer

Tillvägagångssätt

Det övergripande målet
med samverkan är att
tillgodose den enskildes
behov av hälso- och
sjukvård, habilitering,
rehabilitering, vård och
omsorg samt stöd genom
att stärka det lokala
samarbetet i Kalmar län.

Antal upprättade SIP för
målgruppen.

Utdata ur respektive
system i respektive
organisation.

Samverkan ska bedrivas
så att den enskilde
upplever hälso- och
sjukvård, habilitering,
rehabilitering, vård och
omsorg samt stöd som en
helhet oavsett vilken
enhet eller huvudman
som bär ansvaret.

Kvalité på genomförda
SIP.

Antal avvikelserapporter
och förbättringsåtgärder
gällande samverkan kring
psykisk
funktionsnedsättning.

Granskning av avvikelserapporter och åtgärder.
Samordningsgr. ansvarig.

Andel individer som
tycker att samverkan
fungerar
tillfredsställande.

Uppföljning av brukarupplevelsen av
samverkan i samband
med uppföljning av SIP.

Samverkan ska utgå
Kvalité på genomförda
från ett individperspektiv SIP i form av
och ske med den enskilde brukarmedverkan.
individens och/eller
dennes företrädares
samtycke och delaktighet.
Samverkan skall bygga
på ett gemensamt
förhållningssätt och
ömsesidig respekt för,
samt god kännedom om,
huvudmännens olika
ansvars och
kompetensområden.

Kvalitetsgranskning
enligt fastställd modell,
genom stickprov i
respektive org.

På en skala 1-5, hur
professionen upplever
målets olika delar.

Uppföljning av brukardelaktighet i samband
med upprättande och
uppföljning av SIP.

Fokusgrupp med
representanter från varje
organisation som
representerar sin org och
för tillbaka diskussionen.
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9. Former för hur samverkansproblem mellan parterna skall
lösas
I de rutiner som tas fram för samverkan som kopplas till detta avtal bör i varje
enskild överenskommelse finnas rutiner för hur samverkansproblem hanteras.
Samverkansproblem som har med den övergripande överenskommelsen att göra
skall tas upp i den gemensamma ledningsgruppen och hanteras av denna.
Verksamheter skall uppmärksamma den person som företräder verksamheten i
ledningsgruppen på problem med samverkan enligt detta avtal. Detta kan till
exempel handla om bristande engagemang vid uppföljning eller brister i
implementeringen av överenskommelsen som försvårar samverkan i
verksamheten.
Om samverkansproblem eller tvister mellan landsting och kommun uppstår kring
ansvarsfrågor, betalningsansvar eller i samverkan kring den enskilde, som t.ex.
svårigheter att komma i kontakt med en verksamhet, insatser som inte genomförs,
ska dessa hanteras av närmaste chef med mandat att fatta beslut i aktuell fråga.
Företrädarna har ett gemensamt ansvar att inleda diskussioner inom två veckor för
att komma fram till en gemensam lösning utifrån de gemensamma riktlinjerna.
Samverkansproblem och tvister ska lösas skyndsamt och återkoppling ske till alla
berörda parter.
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10. Gemensamma överenskommelser (Bilagor)
Till denna överenskommelse kopplas nedanstående överenskommelser
om samverkan. Några av dessa kommer att revideras under 2015-2016.
• Överenskommelse om arbete med modell för sammanhållet stöd till personer
med psykisk funktionsnedsättning (Samstöd).
• Överenskommelse om samverkan mellan socialtjänst och BUP.
• Överenskommelse om samverkan mellan skola och BUP.
• Riktlinje för samordnad individuell plan (SIP) i Kalmar län.
• Lokala samverkansöverenskommelser avseende riskbruk, missbruk och
beroende.
• Överenskomna rutiner avseende betalningsansvarslagen och samverkan vid inoch utskrivning i slutenvården, BAL rutiner.
• Förbundsordning för Samordningsförbundet i Kalmar län.
• Överenskommelse om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt
boende (Hemsjukvårdsavtalet).
Hemsjukvårdsavtalet bilagor.
• Praktiska anvisningar för rehabilitering och hjälpmedel.
• Praktiska anvisningar för sjuksköterskor.
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-04-22

§ 29
Omfördelning av ramar mellan barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen fr o m
2015
Dnr BUN 2015/0167
Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2015-02-11.
Bakgrund
Avtalen mellan barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen om nyttjandet av och kostnadsansvaret för lokaler såsom sporthallar,
bibliotek och fritidsgårdar är otidensliga, otydliga eller saknas helt. Förvaltningarna har länge försökt hitta ett gemensamt synsätt. Den senaste diskussionsrundan har utmynnat i en överenskommelse om sporthallarna.
Utgångsläget har varit att den som är huvudsaklig nyttjare av lokalen ska stå
som hyresgäst på kontraktet med serviceförvaltningen. Den andra förvaltningen får ett kontrakt med huvudkontraktsinnehavaren. Under 2014 har barn- och
ungdomsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen arbetat med att
renodla hyreskontrakten avseende sporthallar så att kultur- och fritidsförvaltningen har huvudkontrakten och barn- och ungdomsförvaltningen är hyresgäst. Detta ger upphov till förändrade kostnader för de båda förvaltningarna.
Förvaltningarna är överens om att 445 000 kr permanent ska överföras från
barn- och ungdomsförvaltningen till kultur- och fritidsförvaltningen. Medel för
detta finns avsatta i barn- och ungdomsförvaltningens ram för 2015.
Avsikten är att gå vidare och titta på fritidsgårdar och bibliotek på motsvarande
sätt.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fr o m
2015 permanent överföra 445 000 kr från barn- och ungdomsnämndens ram
till kultur- och fritidsnämndens ram. Ramöverföringen avser ändrade hyresförhållanden när det gäller sporthallar.

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Kristina Olson
0480-45 30 08

2015-02-11

BUN 2015/0167

Barn- och ungdomsnämnden

Omfördelningar av ramar mellan barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen fr. o m 2015
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fr. o m
2015 permanent överföra 445 000 kr från barn- och ungdomsnämndens ram
till kultur- och fritidsnämndens ram. Ramöverföringen avser ändrade hyresförhållanden när det gäller sporthallar.
Bakgrund
Avtalen mellan barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen om nyttjandet av och kostnadsansvaret för lokaler såsom sporthallar,
bibliotek och fritidsgårdar är otidensliga, otydliga eller saknas helt. Förvaltningarna har länge försökt hitta ett gemensamt synsätt. Den senaste diskussionsrundan har utmynnat i en överenskommelse om sporthallarna.
Förslag
Utgångsläget har varit att den som är huvudsaklig nyttjare av lokalen ska stå
som hyresgäst på kontraktet med serviceförvaltningen. Den andra förvaltningen får ett kontrakt med huvudkontraktsinnehavaren. Under 2014 har barn- och
ungdomsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen arbetat med att
renodla hyreskontrakten avseende sporthallar så att kultur- och fritidsförvaltningen har huvudkontrakten och barn- och ungdomsförvaltningen är hyresgäst. Detta ger upphov till förändrade kostnader för de båda förvaltningarna.
Förvaltningarna är överens om att 445 000 kr permanent ska överföras från
barn- och ungdomsförvaltningen till kultur- och fritidsförvaltningen. Medel för
detta finns avsatta i barn- och ungdomsförvaltningens ram för 2015.
Avsikten är att gå vidare och titta på fritidsgårdar och bibliotek på motsvarande
sätt.
Mats Linde
Förvaltningschef

Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret
Adress Box 951, 391 29 KALMAR │ Besök Skeppsbrogatan 55
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 0480-45 30 30│Kristina.Olson@kalmar.se

Kristina Olson
Förvaltningskamrer
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-04-22

§ 30
Mer tid i förskolan för ”15-timmarsbarnen”
Dnr BUN 2013/0305
Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2015-02-24.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har givit barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att, i
samråd med Södermöre kommundelsnämnd, utreda, kostnadsberäkna och ge
förslag till utökad vistelsetid för 15-timmarsbarn i förskolan.
Bakgrunden är en motion från Folkpartiet Liberalerna där syftet var att ge
ökade möjligheter för barn att utvecklas i förskolans pedagogiska verksamhet
genom ökad vistelsetid.
Av förvaltningskontorets förslag till yttrande över uppdraget framgår sammanfattningsvis att ökad vistelsetid i förskolan för 15-timmarsbarn skulle ha positiva effekter, i synnerhet för barn som behöver mer stöd i sin språkutveckling.
Samtidigt ökar intensiteten i förskolan vilket inte är odelat positivt. Man behöver också ställa sig frågan om rätten till ökad vistelsetid skulle utnyttjas om
avgiften ökar. Detta gäller i synnerhet de grupper barn som kanske har det
största behovet av utökad tid. Eftersom det rör sig om relativt många barn blir
kostnaden dock mycket hög. Detta skall då vägas mot andra insatser, t ex
mindre barngrupper, som är viktiga för förskolan. En förändring som inbegriper alla 15-timmarsbarn är av den digniteten att det sannolikt krävs någon form
av riksdagsbeslut med åtföljande statsbidrag.
Förskolechef kan idag, med stöd av delegation från barn- och ungdomsnämnden, besluta om utökad tid för de barn som behöver mer stöd.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att mot bakgrund av de höga kostnaderna finns i nuläget inte utrymme att införa ökad
vistelsetid för 15-timmarsbarn i förskolan.
Protokollsanteckning
Björn Brändewall (FP), Jennie Håkansson Uller (FP), Pelle Sederkvist (M),
Alexander Critén (M) och Eric Dicksson (KD) lämnar följande protokollsanteckning:
”Med den svåra ekonomiska situation som Kalmar kommun befinner sig i efter
20 års rödgrönt styre, ser vi inte möjlighet att gå vidare med detta förslag idag.
Men vi anser att när det ekonomiska läget ser bättre ut bör en ökad vistelsetid
för 15-timmarsbarn vara en prioriterad åtgärd för barn som har särskilt behov
av stöd för sin språkutveckling och sociala utveckling”.

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Torbjörn Hansson
0480-45 30 07

2015-02-24

BUN 2013/0305

Barn- och ungdomsnämnden

Mer tid i förskolan för "15-timmarsbarnen"
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att mot bakgrund av de höga kostnaderna finns i nuläget inte utrymme att införa ökad
vistelsetid för 15-timmarsbarn i förskolan.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har givit Barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att, i
samråd med Södermöre kommundelsnämnd, utreda, kostnadsberäkna och ge
förslag till utökad vistelsetid för 15-timmarsbarn i förskolan.
Bakgrunden är en motion från Folkpartiet liberalerna där syftet var att ge
ökade möjligheter för barn att utvecklas i förskolans pedagogiska verksamhet
genom ökad vistelsetid.
Mer tid i förskolan
Utökad vistelsetid för 15-timmarsbarn i förskolan har pedagogiska, organisatoriska och ekonomiska konsekvenser.
Styrdokumenten
15-timmarsregeln för föräldralediga eller arbetssökande samt barns behov av
särskilt stöd styrs av skollagen
8 kap. Förskolan
5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs
med hänsyn tillföräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget
behov på grund av familjens situation i övrigt.
6 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen
(1995:584)för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola
under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.
9 § Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling
ska ges det stöds om deras speciella behov kräver.
Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd.

Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret
Adress Box 951, 391 29 KALMAR │ Besök Skeppsbrogatan 55
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 0480-45 30 30│Torbjorn.Hansson@kalmar.se
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Läroplan för förskolan. LpFö98 (2010)
”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Förskolans uppgift innebär att i
samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter
sina förutsättningar.
Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få
detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas
så långt som möjligt”

Pedagogiska och organisatoriska konsekvenser
Att ge familjer möjlighet till utökad tid för sina barn ger positiva signaler att
förskolan är det första steget i skolväsendet.
För vissa barn, i synnerhet de som har behov av extra stöd i sin språkutveckling, skulle ökad vistelsetid vara positivt och kunna bidra till bättre förutsättningar för framtida skolgång. I denna grupp finns ofta de barn där ett annat
språk än svenska talas i hemmet. I vissa fall kan dessa barn redan i dag få mer
tid men då med en ökad avgift.
Verksamheten bedrivs utifrån varje förskolas organisatoriska förutsättningar,
dvs antal barn, närvarotider, lokaler, pedagoger. En utökad tid för barnen innebär en ökad belastning på verksamheten. Detta är inte odelat positivt eftersom intensiteten ökar med fler barn och fler personal under längre tid.
I dag förlägger många enheter sina 15 timmarsplacerade barn tisdagar-torsdag.
Detta innebär att måndagar och fredagar, då det är ett lägre antal barn, är lungnare perioder.
Ekonomiska konsekvenser
I Kalmar finns ca 700 barn som har 15-timmarsplats i förskolan. (ca 20% av
alla förskolebarn) Något mer än hälften av dessa omfattas av Allmän förskola.
Eftersom det rör så många barn innebär det att en ökning av vistelsetiderna
blir relativt kostsam att genomföra. Det blir ingen ökning av lokalkostnader
men däremot ökar personalkostnaden och i någon del materialkostnaden.
Nedanstående tabell belyser kostnadsökningen vid olika alternativ:
Alla 15-timmarsbarn (ca 700)
Snitt vistelsetid 2014

Timmar per vecka
Kostnadsökning tkr
ev. Ökad avgiftsintäkt*

20
5 719
612

25
11 439
612

30
17 158
612

32
19 446
612

35
22 878
612

*se avsnitt om Barnomsorgsavgifter

Vissa 15-timmarsbarn (ca 200)
Ett annat alternativ är ett mer selektivt urval till vilka barn som får ökad vistelsetid. Utgångspunkten skulle då vara de barn som har särskilt behov av stöd i
sin språkutveckling. I Kalmar finns ca 110 barn som har ett annat modersmål
än svenska. Därutöver finns naturligtvis även andra barn som har ett särskilt
behov av stöd. En uppskattning är att det sammanlagt kan röra sig om ca 200
barn.
Snitt vistelsetid 2014

Timmar per vecka
Kostnadsökning tkr

20
1 715

25
3 430

30
5 145

32
5 831

35
6 860
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Ett sådant selektivt urval ställer dock krav på kriterier och rutiner eftersom det
då måste fattas ett särskilt beslut för varje barn. Ett sådant beslut skulle då föregås av en pedagogisk kartläggning och handlingsplan. En förutsättning för att
denna möjlighet skall utnyttjas är sannolikt att den ökade vistelsetiden inte följs
av ökad barnomsorgsavgift.
Barnomsorgsavgifter
Ett viktigt avgörande vid en förändring är också hur man ska förhålla sig till
avgifter. Nuvarande barnomsorgstaxa har en 15-timmarsgräns som ger lägre
avgift. Införs ökade vistelsetider utan att samtidigt förändra taxan innebär det
att alla 15-timmars barn får ökad avgift. Detta kan motverka förändringens
syfte. Barn i allmän förskola 15 timmar i veckan betalar i dag ingen avgift. Övriga betalar efter 15-timmarstaxan.
I praktiken innebär detta att Kalmar kommun då får ”Enhetstaxa”, dvs. samma
procentuella avgift (av inkomsten) oavsett vistelsetid. Kommunens intäktsökning skulle då bli ca 610 tkr.
Förändrad taxa med nya gränser

Ett annat alternativ är att man samtidigt höjer gränsen för vistelsetid även i
taxekonstruktionen. Avgiften skulle då reduceras vid 20 timmar/vecka (eller
vid valt alternativ). Fördelen är att ingen förälder skulle avstå från ökad tid av
kostnadsskäl. För kommunen ökar dock kostnaden för förändringen eftersom
också de grupper som i dag har vistelsetider mellan exempelvis 15 och 20 timmar i veckan också får sänkt avgift.
Sammanvägda synpunkter om utökad vistelsetid
Ökad vistelsetid i förskolan för 15-timmarsbarn skulle ha positiva effekter, i
synnerhet för barn som behöver mer stöd i sin språkutveckling. Samtidigt ökar
intensiteten i förskolan vilket inte är odelat positivt.
Man behöver också ställa sig frågan om rätten till ökad vistelsetid skulle utnyttjas om avgiften ökar. Detta gäller i synnerhet de grupper barn som kanske har
det största behovet av utökad tid.
Eftersom det rör sig om relativt många barn blir kostnaden dock mycket hög.
Detta skall då vägas mot andra insatser, t.ex. mindre barngrupper, som är viktiga för förskolan. En förändring som inbegriper alla 15-timmarsbarn är av den
digniteten att det sannolikt krävs någon form av riksdagsbeslut med åtföljande
statsbidrag.

Mats Linde
Förvaltningschef

Torbjörn Hansson
Planeringssekreterare
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Södermöre kommundelsnämnd

§ 64
Motion från folkpartiet: Mer tid i förskolan för 15timmarsbarnen.
Dnr SKDN 2013/0075
Handlingar
Motion FP angående mer tid i förskolan för 15-timmarsbarnen.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har givit Barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att, i
samråd med Södermöre kommundelsnämnd, utreda, kostnadsberäkna och ge
förslag till utökad vistelsetid för 15-timmarsbarn i förskolan.
Bakgrunden är en motion från Folkpartiet liberalerna där syftet var att ge
ökade möjligheter för barn att utvecklas i förskolans pedagogiska verksamhet
genom ökad vistelsetid.
Mer tid i förskolan
Utökad vistelsetid för 15-timmarsbarn i förskolan har pedagogiska,
organisatoriska och ekonomiska konsekvenser.
Styrdokumenten
15-timmarsregeln för föräldralediga eller arbetssökande samt barns behov av
särskilt stöd styrs av skollagen
8 kap. Förskolan
5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det
behövs med hänsyn tillföräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet
har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.
6 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt
föräldraledighetslagen (1995:584)för vård av annat barn, ska från och med ett
års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i
veckan.
9 § Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin
utveckling ska ges det stöds om deras speciella behov kräver.
Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns
vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av
särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd.
Läroplan för förskolan. LpFö98 (2010)

Anslaget på kommunens anslagstavla den 29 april 2015
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”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Förskolans uppgift
innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet
att utvecklas efter sina förutsättningar.
Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska
få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de
utvecklas så långt som möjligt”
Pedagogiska och organisatoriska konsekvenser
Att ge familjer möjlighet till utökad tid för sina barn ger positiva signaler att
förskolan är det första steget i skolväsendet.
För vissa barn, i synnerhet de som har behov av extra stöd i sin
språkutveckling, skulle ökad vistelsetid vara positivt och kunna bidra till bättre
förutsättningar för framtida skolgång. I denna grupp finns ofta de barn där ett
annat språk än svenska talas i hemmet. I vissa fall kan dessa barn redan i dag få
mer tid men då med en ökad avgift.
Verksamheten bedrivs utifrån varje förskolas organisatoriska förutsättningar,
d.v.s. antal barn, närvarotider, lokaler, pedagoger. En utökad tid för barnen
innebär en ökad belastning på verksamheten. Detta är inte odelat positivt
eftersom intensiteten ökar med fler barn och fler personal under längre tid.
I dag förlägger många enheter sina 15 timmarsplacerade barn tisdagar-torsdag.
Detta innebär att måndagar och fredagar, då det är ett lägre antal barn, är
lungnare perioder.
Ekonomiska konsekvenser
I Kalmar finns ca 700 barn som har 15-timmarsplats i förskolan. (ca 20 % av
alla förskolebarn) Något mer än hälften av dessa omfattas av Allmän förskola.
Eftersom det rör så många barn innebär det att en ökning av vistelsetiderna
blir relativt kostsam att genomföra. Det blir ingen ökning av lokalkostnader
men däremot ökar personalkostnaden och i någon del materialkostnaden.
Nedanstående tabell belyser kostnadsökningen vid olika alternativ:
Alla 15-timmarsbarn (ca 700)
Snitt vistelsetid 2014

Timmar per vecka
Kostnadsökning tkr
ev. Ökad avgiftsintäkt*

*se avsnitt om Barnomsorgsavgifter

20
5 719
612

25
11 439
612

30
17 158
612

32
19 446
612

35
22 878
612

Vissa 15-timmarsbarn (ca 200)
Ett annat alternativ är ett mer selektivt urval till vilka barn som får ökad
vistelsetid. Utgångspunkten skulle då vara de barn som har särskilt behov av
stöd i sin språkutveckling. I Kalmar finns ca 110 barn som har ett annat
modersmål än svenska. Därutöver finns naturligtvis även andra barn som har
ett särskilt behov av stöd. En uppskattning är att det sammanlagt kan röra sig
om ca 200 barn.
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Snitt vistelsetid 2014

Timmar per vecka
Kostnadsökning tkr

20
1 715

25
3 430

30
5 145

32
5 831

35
6 860

Ett sådant selektivt urval ställer dock krav på kriterier och rutiner eftersom det
då måste fattas ett särskilt beslut för varje barn. Ett sådant beslut skulle då
föregås av en pedagogisk kartläggning och handlingsplan. En förutsättning för
att denna möjlighet skall utnyttjas är sannolikt att den ökade vistelsetiden inte
följs av ökad barnomsorgsavgift.
Barnomsorgsavgifter
Ett viktigt avgörande vid en förändring är också hur man ska förhålla sig till
avgifter. Nuvarande barnomsorgstaxa har en 15-timmarsgräns som ger lägre
avgift. Införs ökade vistelsetider utan att samtidigt förändra taxan innebär det
att alla 15-timmars barn får ökad avgift. Detta kan motverka förändringens
syfte. Barn i allmän förskola 15 timmar i veckan betalar i dag ingen avgift.
Övriga betalar efter 15-timmarstaxan.
I praktiken innebär detta att Kalmar kommun då får ”Enhetstaxa”, dvs. samma
procentuella avgift (av inkomsten) oavsett vistelsetid. Kommunens
intäktsökning skulle då bli ca 610 tkr.
Förändrad taxa med nya gränser
Ett annat alternativ är att man samtidigt höjer gränsen för vistelsetid även i
taxekonstruktionen. Avgiften skulle då reduceras vid 20 timmar/vecka (eller
vid valt alternativ). Fördelen är att ingen förälder skulle avstå från ökad tid av
kostnadsskäl. För kommunen ökar dock kostnaden för förändringen eftersom
också de grupper som i dag har vistelsetider mellan exempelvis 15 och 20
timmar i veckan också får sänkt avgift.
Sammanvägda synpunkter om utökad vistelsetid
Ökad vistelsetid i förskolan för 15-timmarsbarn skulle ha positiva effekter, i
synnerhet för barn som behöver mer stöd i sin språkutveckling. Samtidigt ökar
intensiteten i förskolan vilket inte är odelat positivt.
Man behöver också ställa sig frågan om rätten till ökad vistelsetid skulle
utnyttjas om avgiften ökar. Detta gäller i synnerhet de grupper barn som
kanske har det största behovet av utökad tid.
Eftersom det rör sig om relativt många barn blir kostnaden dock mycket hög.
Detta skall då vägas mot andra insatser, t.ex. mindre barngrupper, som är
viktiga för förskolan. En förändring som inbegriper alla 15-timmarsbarn är av
den digniteten att det sannolikt krävs någon form av riksdagsbeslut med
åtföljande statsbidrag
Överläggning
Kommundelschefen informerar kort om ärendet.
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Carl-Henrik Sölvinger (FP) tackar för informationen angående den
”ögonblicksbild” som lämnas över 15-timmarsbarn i Södermöre. Eftersom
bilden är föränderligt och behöver belysas på ett mer ingående sätt får
förvaltningen i uppdrag att muntligen återkomma med förtydligande om hur
situationen kan se ut över tid i Södermöre.
FP, M och KD lämnar en protokollsanteckning.
Beslut
Södermöre kommundelsnämnd föreslår kommunfullmäktige besluta att mot
bakgrund av de höga kostnaderna finns i nuläget inte utrymme att införa ökad
vistelsetid för 15-timmarsbarn i förskolan.

Protokollsanteckning
Carl-Henrik Sölvinger (FP), Fredrik Lindström (M),Christopher Dywik (KD)
lämnar följande protokollsanteckning:
”Med den svåra ekonomiska situation som Södermöre kommundelsnämnd
befinner sig i efter 20 års rödgrönt styre, ser vi inte möjlighet att gå vidare med
detta förslag idag. Barn- och ungdomsverksamheten i Södermöre ska göra
besparingar på över 500 Tkr bara för 2015 enligt budgeten som är beslutad av
majoriteten. Vi anser att när det ekonomiska läget ser bättre ut bör en ökad
vistelsetid för 15-timmarsbarn som har behov av stöd för sin språkutveckling
och sociala utveckling vara en prioriterad åtgärd. En ökad vistelsetid för denna
grupp i Södermöre (7 barn) skulle kosta ca 60 Tkr.”

Sekreterare

Justeras
Elisabeth Gustavsson
ordförande

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Jonas Sverkén
50044

Datum

2015-04-29

Ärendebeteckning

KS 2015/0357

Kommunfullmäktige

Godkännande av stadgeändringar för Stiftelsen
Kalmar läns museum
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ändringarna i stadgarna för Stiftelsen Kalmar läns museum.
Bakgrund
Stiftelsen Kalmar läns museum har begärt ett godkännande av stiftelsens stadgar så att de anpassas till verkliga förhållanden. Stiftelsens styrelse har sedan
lång tid bestått av nio ledamöter där Kalmar kommun utsett tre ledamöter,
Landstinget i Kalmar län tre ledamöter samt Kalmar läns fornminneförening
tre ledamöter.
Kommunfullmäktige godkände dessa stadgeändringar redan 1984 men ändringarna verkställdes aldrig och nu har Kammarkollegiet begärt ett nytt godkännande.

Jonas Sverkén
stadssekreterare

Bilagor
Skrivelse inklusive förslag till ändringar från Stiftelsen Kalmar läns museum

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
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”Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle
utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras,
etableras och ständigt underhållas”
(Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114)

Fasställd av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2015-03-06
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1 Sammanfattning
Samordningsförbundet i Kalmar län bedriver sedan 1 oktober 2005 finansiell
samordning mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget i Kalmar län
och länets tolv kommuner. Målet med verksamheten är att förbättra samverkan mellan
dessa myndigheter och att den enskilde som är i behov av samordnade insatser
därigenom ska förbättra sin förmåga till förvärvsarbete och få en förbättrad livskvalitet.
Därigenom ska samhällets resurser användas optimalt för målgruppen.
För närvarande finns det 80 samordningsförbund i Sverige av olika storlek och
Samordningsförbundet i Kalmar län är det förbund som omfattar flest antal kommuner.
Det medför också att förbundet har en stor styrelse, som dock minskade från 18 till 17
ledamöter i december då en ny förbundsordning började gälla. Närvaron vid
styrelsesammanträden och engagemanget från ledamöterna i styrelsen har varit gott
under det gångna året.
Styrelsen anser att samtliga mål som uppställdes i verksamhetsplanen för 2014 har
uppnåtts. Finansiering har skett av nio arbetsrehabiliterande projekt, sex förebyggande
projekt och ett kartläggningsprojekt samt förbundets administration.
De arbetsrehabiliterande projekten har under året haft 167 deltagare inskrivna. 90 av
dem är nya deltagare medan 87 personer har avslutats. 23 av 87 personer (varav 82
unika individer) eller 26 procent av deltagarna (eller 28 procent av unika deltagare)
hade ett arbete eller hade börjat studera när deltagande i projekt har avslutats.
Medelåldern på deltagarna var 29 år. Ungefär hälften saknar gymnasial utbildning och
15 procent av deltagarna har haft offentlig försörjning i mer än fem år. Eftersom många
av deltagarna således står långt ifrån arbetsmarknaden och konkurrensen om lediga
arbeten är hård så får det anses vara ett bra resultat att 28 procent av deltagarna
avslutas till arbete eller studier.
En framgångsfaktor som beskrivs av i stort sett alla projekt är den samverkan som sker
kring individerna mellan de olika myndigheterna och det engagemang som många
handläggare visar. Att ha gott om tid på sig att stötta individerna beskrivs också som en
framgångsfaktor. Tids- och resursbrist hos vissa myndigheter samt en svårighet att hitta
lämpliga arbetsplatser för arbetsträning och praktik för deltagarna är svårigheter som är
vanligt förekommande.
Något till stor del nytt är att förbundet under 2014 även har finansierat sex olika projekt
som arbetar förebyggande. Det är olika insatser som riktar sig till ungdomar i
gymnasieåldern för att förhindra avhopp från studier. I dessa insatser har 323 elever
deltagit i varierande omfattning.
Representanter för styrelsen har under året haft en bred dialog med förbundets ägare
om en ny förbundsordning och om hur förbundets medel ska hanteras. Detta ledde fram
till en delvis ändrad förbundsordning samt att beslut har fattats om att förbundets medel
ska disponeras i en gemensam kassa och att gränsen på tre år för insatser har tagits
bort så att styrelsen kan fatta beslut om medel även till långsiktig verksamhet.
Styrelsen har även under året beviljat medel till ett antal olika konferenser och
utbildningsinsatser i länet. Förbundets uppdrag att både stärka samverkan och stötta
individinriktade insatser samt hur de medel som står till förbundets förfogande bäst kan
Organisationsnr 222000-1859
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användas har varit föremål för flera samtal i styrelsen. Vid årets slut finns 9 788 548
kronor sparade att använda i olika insatser vilket kommer bra till pass eftersom den
statliga tilldelningen av medel har minskat inför 2015.

2 Syftet med samordningsförbundets verksamhet
Samordningsförbundet i Kalmar län bildades den 1 oktober 2005 med stöd av lag
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL).
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget i Kalmar län och samtliga
kommuner i länet är medlemmar och finansierar gemensamt den verksamhet som
samordningsförbundet bedriver i länet.
Samordningsförbundet är ett fristående organ för möjliggörande av samordnade
rehabiliteringsinsatser samt för utveckling av samarbetet mellan parterna inom
rehabiliteringsområdet. Det övergripande målet med den finansiella samordningen är att
samhällets resurser ska användas optimalt till nytta både för den enskilde medborgaren
och för samhället. Den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete
men också få en förbättrad livskvalitet.
Respektive myndighets ansvar och mål för medborgaren ligger fast och syftet med
samordningsförbundets insatser är att samordna resursanvändningen och se till
målgrupperna ur ett långsiktigt perspektiv. Att ansvaret för den enskilde individen är
uppdelat på flera aktörer kan utgöra hinder för en effektiv rehabilitering. Särskilt
problematiskt kan det vara att rehabilitera individer som har en kombination av
medicinska, psykiska, sociala och arbetsrelaterade problem. För att stödja dessa
individer är det nödvändigt med samordnade insatser.
Med samverkan som grund och en stark lokal prägel ska förbundet utgå från de olika
målgruppernas behov och tillsammans organisera verksamheter som effektivt utnyttjar
tillgängliga resurser. Förbundet vill stärka en lokal samverkanskultur och ett
helhetstänkande kring individen. Rätt insats ska ske till rätt målgrupp och i rätt tid.
Huvuddelen av de aktiviteter som finansieras avser insatser till individer, men även
andra utvecklingsinsatser kan finansieras.
För närvarande finns det 80 samordningsförbund som omfattar 240 av Sveriges
kommuner. Förbunden omfattar olika många kommuner. Samordningsförbundet i
Kalmar län är ett av sex länsförbund och det förbund i landet som omfattar flest antal
kommuner. Under verksamhetsåret 2014 har samordningsförbunden finansierat 960
insatser i hela landet och drygt 38 000 deltagare har registrerats i insatser.

3 Styrelsens arbete
Samordningsförbundet i Kalmar län leds av en styrelse som har bestått av 18 ledamöter
och lika många ersättare. Från december månad ändrades förbundsordningen så att
styrelsen nu har 17 medlemmar. Varje kommun har en ledamot, Landstinget i Kalmar
län har tre medan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har var sin ledamot och
samma antal ersättare. Styrelsen har haft fyra välbesökta sammanträden under året.
Sammanträdena har kombinerats med besök i olika kommuner och presentation av
olika aktuella projekt. Protokoll från sammanträden publiceras på förbundets hemsida
och finns därmed tillgängliga för såväl ledamöter, samverkansaktörer som övriga
intresserade.
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3.1 Styrelsens ledamöter 2014
Medlemsorganisation

Ordinarie ledamot

Ersättare

Borgholm

Eva Karlström (M)

Pia Holgersson (S)

Emmaboda

Stig-Ove Andersson (S)

Ann-Charlotte Filipsson (C)

Hultsfred

Per-Inge Pettersson (C)

Stig Andersson (S)

Högsby

Jonas Erlandsson (S)

Ingemar Svanström (C)

Kalmar

Anette Lingmerth (S)

Kerstin Edvinsson (M)

Mönsterås

Emma Magnusson (C)

Lennart Karlsson (C)

Mörbylånga

Göran Backrot (C)

Eva Folkesdotter-Paradis (M)

Nybro

Ann-Christine Quist-Karlsson (S)

Bodil Johansson (C)

Oskarshamn

Andreas Erlandsson (S)

Eva-Marie Hansson (M)

Torsås

Linda Eriksson (C)

Henrik Nilsson-Bokor (S)

Vimmerby

Leif Carlsson (M)

Michael Svensson (S)

Västervik

Peter Johansson (M)

Magdalena Lidestam (M)

Arbetsförmedlingen

Hans Fritz

Ann-Britt Sköld/Catrin Deden
Marcelius)

Försäkringskassan

Lena Sjögren

Anders Koskinen

Försäkringskassan

Peter Grönwall

Lisbeth Gustafsson

Landstinget

Jonny Bengtsson (S)

Gunilla Johansson (S)

Landstinget

Sonia Lindell (V)

Thomas Stjernquist (MP)

Landstinget

Pierre Edström (FP)

Jonny Erlandsson (KD)

Det finns ett arbetsutskott bestående av sex ledamöter. Ledamöter under 2014 har varit
Pierre Edström, Jonny Bengtsson, Göran Backrot, Jonas Erlandsson, Lena Sjögren och
Hans Fritz. Arbetsutskottet har haft fem sammanträden, varav ett telefonsammanträde,
under året.
I länet finns det sex lokala samverkansgrupper. De omfattar Kalmar/Torsås,
Nybro/Emmaboda, Borgholm/Mörbylånga, Oskarshamn/Mönsterås/Högsby,
Hultsfred/Vimmerby respektive Västerviks kommuner. Försäkringskassan är
sammankallande i dessa grupper och samordningsförbundet deltar aktivt i dessa
grupper tillsammans med representanter från Arbetsförmedlingen, landstinget och
kommunerna. De lokala samverkansgrupperna fungerar dels som ett forum för
samverkan mellan parterna och dels som beredningsgrupp för samordningsförbundets
styrelse.
Styrelsen har tillgång till ett kansli med en heltidsanställd förbundschef. Tjänsten
innehas av Hans Eriksson och köps av Vimmerby kommun. Han biträder styrelsen,
ansvarar för förbundets administration och externa information samt stöttar de olika
insatser som finansieras av förbundet och övrigt stöd till utveckling av samverkan inom
länet.
Ekonomitjänster köps av Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun ansvarar för
tillsyn av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen.
Organisationsnr 222000-1859
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3.2 Omvärldsfaktorer som påverkar
Arbetslösheten har minskat under året. I december var 6,5 procent av arbetskraften i
länet arbetslösa, vilket är 2,0 procentenheter mindre än ett år tidigare. 3,2 procent var
öppet arbetslösa och 3,3 procent inskrivna i program med aktivitetsstöd.
Arbetsmarknadssituationen för unga och för utrikesfödda är sämre. I december var 10,7
procent av unga i åldern 18-24 år och 19,6 procent av utrikesfödda personer i arbetsför
ålder arbetslösa i länet. Arbetsförmedlingen uppger även att 64 procent av de
arbetslösa i länet är personer som ingår i det som definieras som utsatta grupper.
Den totala arbetslösheten är ungefär lika hög som i riket, medan den är 1,8
procentenheter högre för unga och 5,1 procentenheter högre för utrikesfödda. Det finns
även stora variationer i länets arbetslöshet där andelen arbetslösa i Hultsfred och
Högsby är mer än dubbelt så hög som den är i Mörbylånga kommun.
10,00%
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

Progr med akt.stöd
Öppet arbetslösa

Diagram 1, Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av befolkningen 16-64 år.

När det gäller ohälsotalet så har det börjat vända upp igen i länet i likhet med
utvecklingen i riket. Ohälsotalet i länet är ca 15 procent högre än det genomsnittliga
ohälsotalet i Sverige. Utbetalda dagar med sjuk- och aktivitetsersättning minskar något
medan antalet utbetalda dagar med sjukpenning ökar. Männen i länet hade i genomsnitt
7,0 utbetalda dagar med sjukpenning medan kvinnorna i genomsnitt fått 12,5 dagar
utbetalda under 12 månader. Den största ökningen av sjukskrivningar orsakas av en
ökad psykisk ohälsa.
Även ohälsan varierar mellan länets kommuner och Mörbylånga har även de lägsta
ohälsotalen medan Högsby kommun har de högsta.
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Diagram 2, Ohälsotalet i Kalmar län under 12 månader

I de aktiviteter som samordningsförbundet finansierar i länet så märks det en tendens
att de deltagare som remitteras ofta har problem med psykisk ohälsa och står långt från
arbetsmarknaden. Detta gör det svårt att hitta en väg till studier eller arbete och
inskrivningstiderna blir långa. Det är även många gånger svårt för projekten att hitta
arbetsgivare som anser sig ha möjlighet att ta emot praktikanter i sina verksamheter.
En faktor som påverkar styrelsens arbete med att planera och finansiera långsiktig
verksamhet är att besked om medel från staten lämnas sent på året vilket skapar
osäkerhet i beslutsprocessen och inför 2015 har tilldelningen från Försäkringskassan
sänkts med 37 procent, från 4,7 till 2,9 miljoner kronor.

3.3 Frågor som diskuterats och beslut som har fattats under året
3.3.1 Styrning och ledning
Styrelsen har under året fört en dialog med representanter för ägarna dels tillsammans
och dels genom att förbundschefen tillsammans med någon styrelseledamot har besökt
samtliga kommunledningar för dialog. Ägarrepresentanterna har formulerat ett förslag
till ny förbundsordning som under året godkänts av samtliga medlemmar i förbundet. I
ägardialogen har även beslutats om ändringen av två grundläggande principer för
förbundets styrning av resurserna. Beslut har dels fattats om att förbundets medel ska
disponeras i en gemensam kassa och dels att gränsen på tre år för insatser har tagits
bort så att styrelsen kan fatta beslut om medel även till långsiktig verksamhet.
Under året har några nya riktlinjer tagits fram. Det handlar om en kommunikationsplan
och riktlinjer för sociala medier. Slutredovisning har gjorts av projekt Vägknuten i
Oskarshamn, Mönsterås och Högsby kommuner.
Vid varje styrelsemöte redogör den förbundschefen för utvecklingen i förbundet både
ekonomiskt och verksamhetsmässigt i de olika projekten. I september presenterades en
skriftlig redovisning av det första halvåret.
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3.3.2 Beviljade medel
Styrelsen har under 2014 beslutat att bevilja medel till många nya projekt i länet. Det
handlar för det första om fem stycken så kallade Plug in-projekt i Oskarshamn,
Västervik, Vimmerby/Hultsfred, Mönsterås/Högsby och Emmaboda. Detta är
förebyggande insatser för gymnasieelever i riskzonen som tidigare drivits med stöd från
Regionförbundet och med medel från Europeiska socialfonden.
Styrelsen har även beslutat om medel till två nya arbetsrehabiliterande projekt: projekt
Vägknuten 2 i Oskarshamn/Mönsterås/Högsby och projekt Plattform Hultsfred/
Vimmerby. Vidare har styrelsen beslutat bevilja medel till projekt Kultur och hälsa – en
framtida rehabiliteringsmodell? som Kalmar läns museum ska driva i Emmaboda
kommun med start 2015 på uppdrag av Landstinget i Kalmar län.
Styrelsen har även beviljat medel till ett seminarium om arbetsintegrerande socialt
företagande. Flera konferenser om bemötande och samarbete samt några utbildningar i
en metod för arbetslivsinriktad rehabilitering som kallas Supported Employment.

4 Återkoppling till verksamhetsplan, budget och beslut under året
4.1 Uppföljning av verksamhetsplanen
Nedanstående mål är uppsatta i verksamhetsplanen för 2014. Redovisning av
måluppfyllelse kommenteras efter respektive målområde i kursiverad stil.
4.1.1 Mål för individinriktade insatser
Ett antal deltagare i olika individinriktade insatser ska uppnå egenförsörjning genom arbete eller
utbildning. Andelen som väntas nå detta mål kan variera efter målgrupp.
Det stora flertalet deltagare ska uppleva att de har fått ökad hälsa, bättre självkännedom och
förbättrad livskvalité genom att delta i olika samverkansaktiviteter.

Som framgår av redovisningen så är det 23 av 82 avslutade deltagare, eller 28 procent
som hade arbete eller studier vid avslut om man bortser från de projekt som haft andra
målsättningar och de deltagare där uppgift saknas om sysselsättning vid avslut.
Flertalet projekt har nått sina mål medan andra inte har gjort det. Orsaken till detta är
huvudsakligen att deltagarna stått långt ifrån arbetsmarknaden och att konkurrensen om
lediga arbeten är hård. En annan förklaring är att några projekt som avslutats under året
haft deltagare som endast varit med i projekten under en kortare tid.
Verkställande tjänstemannen ska följa utvecklingen i projekten och föra dialog med
projektledningen så att målen nås.
Tjänstemannen har följt utvecklingen i varje projekt genom direktdialoger med
styrgrupper och projektledningar samt har även träffat projektledare och personal både
vid start av nya projekt och för uppföljning av pågående insatser.

Resultatmålen har uppnåtts.
4.1.2 Mål för kompetensutveckling och förbättrad samverkanskultur
Att stödja och medarrangera gemensamma metod- och kompetensutvecklingsinsatser
för personal i de olika myndigheterna.
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Förbundet finansierade ett seminarium om arbetsintegrerande socialt företagande i
Högsby i mars som samlade ca 35 deltagare, både tjänstemän och politiker.
Det har hållits sammanlagt fem konferenser om bemötande och samarbete i Vimmerby,
Oskarshamn och Västervik som finansierats av samordningsförbundet. Sammanlagt
450 personer från de samverkande myndigheterna deltog vid dessa konferenser som
fick ett mycket gott betyg.
Vidare har förbundet kraftigt subventionerat 5 stycken fyradagars grundutbildningar i
Supported Employment1 där sammanlagt 73 personer från främst kommunerna har
deltagit. Dessa utbildningar har varit mycket uppskattade och användbara.
I början av november ordnades en uppskattad lunch till lunch-konferens på Stufvenäs
gästgiveri för styrelseledamöter, ledamöter i lokala samverkansgrupper och
projektledare med närmare 40 deltagare. Nationalekonomen Ingvar Nilsson talade
utifrån erfarenheter av utvärderingar i några samordningsförbund och beskrev ett
koncept som han kallar Samordningsförbund 2.0 och förbundschefen från
Samordningsförbundet i Hallands län, Samuel Grahn, redogjorde för hur man arbetar i
det förbundet.
Styrelseledamöter och förbundschef har även deltagit i den årliga konferens som
Nationella rådet för finansiell samordning anordnar varje vår och förbundschefen har
avslutat en utbildning om ledarskap i finansiell samordning.
Att stödja arbetet i de Lokala samverkansgrupperna.
Förbundschefen har endast missat ett av 25 sammanträden i de sex olika lokala
samverkansgrupperna i länet.
Att stimulera samverkan med andra goda krafter i samhället.
Ett samarbete har inletts med Regionförbundet i Kalmar län kring de Plug in-projekt som
förbundet nu finansierar och fler samverkansområden diskuteras. Även med
Coompanion och landstingets folkhögskolor har ett samarbete skett kring en eventuell
utbildning i arbetsintegrerande socialt företagande.
Dessutom har flertalet projekt en bred samverkan med andra myndigheter, föreningar,
företag och enskilda personer.

Målet för kompetensutvecklingsinsatser har uppnåtts.
Mål om informationsinsatser
Att informera politiker och tjänstemän i länet så de skall känna till förbundets uppgift och
veta vilken verksamhet som bedrivs.
Förbundschefen har tillsammans med olika styrelseledamöter besökt samtliga
kommunstyrelser eller deras arbetsutskott under året för dialog.

1

En internationellt välkänd och strukturerad metod för arbetslivsinriktad rehabilitering.
Organisationsnr 222000-1859

10(40)
Under 2014 besöktes kommunfullmäktige i Torsås, Borgholm, Mönsterås och Kalmar
kommuner av förbundschefen och projektledare från respektive kommuner för
information. Även landstingsfullmäktige informerades av förbundschefen vid ett
sammanträde i juni. Samtliga fullmäktigeförsamlingar har därmed besökts under
mandatperioden.
Att på olika sätt informera allmänheten i länet om den verksamhet som förbundet
finansierar.
informationen på hemsidan uppdateras regelbundet med information om projekten,
styrelsens arbete mm och via förbundets Facebook-sida ges på ett enkelt sätt korta
informationer om olika händelser som är av vikt. Vid årsskiftet hade 158 personer ”gillat”
sidan och det finns inlägg som setts av närmare 1 000 personer.
Flera projekt har informerat om sin verksamhet genom olika artiklar i dagspressen i
länet.

Målen om informationsinsatser har uppnåtts.
4.1.4 Mål gällande uppföljning/ utvärdering
Alla insatser/projekt som finansieras av samordningsförbundet ska följas upp och så
långt det är möjligt ska resultat i form av minskat bidragsberoende, sysselsättning och
upplevd hälsa beskrivas.
Samtliga individinriktade projekt redovisar uppgifter i SUS2 om deltagarna vid in- och
utskrivning i projekten vilket gör att det är möjligt att följa resultat i form av exempelvis
ändrad sysselsättning och ökad egenförsörjning. I enkäter som deltagarna lämnar vid
avslut kan åsikter och upplevelser om projekten fångas upp. Dessa sammanställs
sedan av förbundschefen. Projekten har även redovisat verksamheten i lägesrapporter
med självvärderingar för respektive styrgrupp och sammanfattningar till förbundets
delårs- och årsrapporter.
Utvärderingar ska göras av aktiviteter där det är särskilt intressant att undersöka
resultat, orsaker och effekter.
För närvarande är tre utvärderingar av utomstående utvärderare pågående. Det är en
följeutvärdering av projekt Navigatorskolan samt samhällsekonomiska utvärderingar av
projekten Innergården i Mörbylånga och Spåret i Västervik.

Målen om uppföljning/utvärdering har uppnåtts
4.1.5 Finansiella mål för god hushållning
Samordningsförbundet i Kalmar län ska bedriva en verksamhet med god ekonomisk
hushållning inom ramen för tilldelade ekonomiska medel.
Likviditeten ska göra det möjligt att fullgöra ingångna åtaganden och finansiera
utbetalningar till projekt som beslutats under förutsättning att budgetnivån bibehålls
under de kommande åren.
2

Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet
som administreras av Försäkringskassan.
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Förbundets tillgångar enligt balansräkningen har minskat från 15 931 302 kr till
11 497 020 kronor under 2014. Den höga likviditeten medför att det inte varit några
svårigheter att finansiera pågående projekt.

Finansiella målen har uppnåtts.
4.2 Stödjande av samverkan
En väldigt viktig aspekt av samordningsförbundens verksamhet är att stödja samverkan
mellan de fyra samverkande myndigheterna. Samordningsförbundet i Kalmar län gör
detta främst genom att finansiera och stödja de olika individinriktade projekt som
beskrivs i avsnitt 4.3 men förbundet ger även direkt stöd till insatser för att förbättra
samverkan mellan personal från myndigheterna.
Samordningsförbundet medverkar i och stödjer den samverkan som sker genom de sex
lokala samverkansgrupperna i länet. I dessa grupper träffas företrädesvis
verksamhetsansvariga chefer från de samverkande myndigheterna för att informera
varandra och diskutera gemensamma angelägenheter. Förbundschefen har deltagit i
alla utom ett av dessa sammanträden under året.
Förbundet har under året finansierat ett seminarium om arbetsintegrerande socialt
företagande med ca 35 deltagare, fem konferenser om bemötande och samarbete i
med sammanlagt 450 deltagare från myndigheterna samt subventionerat 6 fyradagars
grundutbildningar i Supported Employment3 för 73 personer.
Länskonferensen som hölls i oktober gav också ett bra tillfälle att diskutera
gemensamma frågor över myndighetsgränserna

4.3 Redovisning av insatser
Nedan följer en kort beskrivning av insatser som pågått under året. En indelning har
gjorts i arbetsrehabiliterande projekt, förebyggande projekt och ett kartläggningsprojekt.
Alla verksamhetsberättelser finns även att tillgå i samordningsförbundets diarium och på
förbundets hemsida.

4.3.1 Projekt med arbetsrehabiliterande inriktning
Förbundet har under året 2014 finansierat nedanstående individinriktade projekt med
arbetsrehabiliterande inriktning. Dessa projekt har under 2014 sammanlagt haft 167
deltagare enligt statistik från uppföljningssystemet SUS4. 90 är nya deltagare (varav 3
är anonyma i SUS) och 87 personer har avslutats.
Enligt redovisningen i SUS så har 23 av 87 personer (varav 82 unika individer) eller
26 procent av deltagarna (eller 28 procent av unika deltagare) ett arbete eller börjat
studera när deltagande i projekt har avslutats.

3

En internationellt välkänd och strukturerad metod för arbetslivsinriktad rehabilitering.
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Budget
antal
delt
30
25
30
25
15
5
7

Antal
Antal
Antal Antal till
Antal
nya
avslut Pågående
nya arbete el.
delt
delt
delt
delt
anonyma
studier
17
8
9
7
3
Innergården
34
16
34
11
Leva Livet
16
16
5
12
1
SAMBA
2
2
0
3
0
Spåret
9
2
2
7
0
Steget framåt
45
12
11
34
2
Tia
11
7
5
7
2
Vägen till självförsörjning
9
9
0
Vägknuten
30
24
24
12
12
3
4
Vägknuten 2
SUMMA
167
167
87
87
82
3
23
Tabell 1, Antal deltagare i insatser finansierade av Samordningsförbundet i Kalmar län under 2014.

En jämförelse av det totala antalet deltagare i arbetsrehabiliterande projekt i länet görs
med år 2011, 2012 och 2013:
Budget
Antal Antal nya
Antal avslut Andel avslut
antal
Antal Antal nya
avslut anonyma
Pågående
till arbete
till arbete
deltagare deltagare deltagare deltagare deltagare
deltagare eller studier eller studier
50
31
37,8 %
2011
128
178
114
82
8
57
44
42,3 %
2012
208
264
161
104
15
195
275
120
195
0
71
47
24,1 %
2013
26,4 %
2014
167
167
87
87
3
82
23
Tabell 2, jämförelse av insatsredovisning i SUS för 2011, 2012. 2013 och 2014.

Som framgår så har det varit färre deltagare i arbetsrehabiliterande projekt i länet under
det senaste året än under föregående år. Det beror på att flera projekt är nystartade och
inte har avslutat så många deltagare under året. Dessutom har vi haft många deltagare
i förebyggande projekt vilket redovisas under punkt 4.3.2.
Orsaken till att färre deltagare än tidigare avslutats till arbete eller studier under 2013
och 2014 är huvudsakligen att deltagarna stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden och
att konkurrensen om lediga arbeten är hård. Med hänvisning till detta får den uppnådda
andelen ändå anses vara ett gott resultat. Varje individ som kommer i egenförsörjning
är en vinst för samhället.
Åldersfördelning för de personer som skrivits in under året så ser ut enligt
nedanstående diagram.
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Ålder
16
14
12
10
Kvinna

8

Man

6
4
2
0
18-19 år

20-24 år

25-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60-64 år

Diagram 3, nyinskrivna deltagares ålder i insatser finansierade av Samordningsförbundet i Kalmar län
under 2014.

Deltagarnas medelålder 2014 är 29 år att jämföra med 2012 och 2013 då medelåldern
var 27 år, vilket beror på att vi då hade flera projekt med inriktning enbart på ungdomar.
55 procent av deltagarna är kvinnor, vilket kan återspegla att fler kvinnor än män är
sjukskrivna.
Utbildningsnivå

Utbildning

Grundskola
Gymnasium
Högskola/universitet upp till 1 år
Högskola/Universitet upp till 3 år
Högskola/Universitet mer än 3 år
Saknas/okänd
Annan eftergymnasial utbildning

Diagram 4, nyinskrivna deltagares utbildningsnivå i insatser finansierade av Samordningsförbundet i
Kalmar län under 2014.

I jämförelse med befolkningen i länet så har deltagarna en signifikant lägre
utbildningsnivå. 27 procent av befolkningen i arbetsför ålder i Kalmar hade inte
gymnasieutbildning 2012, medan 41 procent av deltagarna i projekten enbart hade
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grundskoleutbildning. Av de 10 procent där uppgift om utbildning saknas eller är okänd
(2 procent i länet) är det troligen merparten som inte ens har avslutad grundskola, vilket
gör att hälften av deltagarna kan antas sakna gymnasial utbildning.
Tid i offentlig försörjning
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25

2012

0,20

2013

0,15

2014

0,10
0,05
0,00
Upp till Upp till Upp till Upp till Upp till Upp till Upp till Upp till Upp till
1 år
2 år
3 år
4 år
5 år
6 år
7 år
8 år
9 år

10 år
eller
mer

Diagram 5, nyinskrivna deltagares tid offentlig försörjning i projekt finansierade av Samordningsförbundet
i Kalmar län under 2012, 2013 och 2014. Andel av det totala antalet.

Under 2012 var det 11 procent av deltagarna som fått offentlig försörjning i mer än fem
år medan motsvarande andel 2013 var 18 procent och 2014 15 procent.
Typ av försörjning vid start och avslut
45
40
35
30
25
20
15
10
5

Antal deltagare
före insats
Antal deltagare
efter insats

Diagram 6, utskrivna deltagares försörjning vid start och avslut i insatser finansierade av
Samordningsförbundet i Kalmar län under 2014.

Att det efter deltagande i en insats skett en ökning av antalet personer som inte har
någon offentlig försörjning stämmer med statistik från tidigare år liksom minskningen av
antalet personer som får försörjningsstöd. Att det skett en liten ökning av personer som
får sjuk- eller aktivitetsersättning (tidigare kallat förtidspension) kan förklaras med att
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man konstaterat att vissa deltagare inte har någon arbetsförmåga. De har då fått den
ersättning de har rätt till, vilket också är en vinst för individen.

4.3.2 Pågående individinriktade insatser
Här följer en kortfattad beskrivning av alla projekten. Fullständiga verksamhetsberättelser finns på samordningsförbundets hemsida. Först kommer en sammanfattning
av hela projektperioden från projekt Leva Livet som avslutades den 30 november.
Därefter kommer sammanfattningar av 2014 års verksamhet i projekt som fortfarande
pågår.
Projekt Leva Livets slutrapport, december 2011—november 2014
Syfte och mål
Projektet skulle tidigt identifiera och kartlägga behov av insatser, effektivisera
samverkansmyndigheternas tillgängliga resurser och kompetens samt stärka personer
som stod en bit från arbetsmarknaden. Målet var att 30 personer/år skulle delta i
projektet. 30 % av dessa skulle inom 90 dagar efter avslutad aktivitet ha fått ökad
egenförsörjning genom arbete eller studier.
Målgrupp
Projektet vände sig till unga vuxna 18-29 år med fysisk, psykisk eller social ohälsa som
var i behov av gemensamma insatser för att närma sig arbetsmarknaden och/eller
studier.
Tid för insats
Projektet påbörjades 111201 och avslutades 141130.
Personalresurser
Två heltidstjänster, varav en projekt- och vägledare samt en vägledare.
Metod
Leva Livet har väglett deltagarna individuellt med utgångspunkt från en kartläggning där
deltagarens behov stått i fokus. En handlingsplan med mål har upprättats. Målen har
brutits ner i delmål där fokus exempelvis har varit att skapa en förändringsprocess, hitta
strukturer, finna vägar ut mot praktik, arbete eller studier. Handlingsplanen har
kontinuerligt följts upp. Leva Livet har genomfört gruppaktiviteter med max 10 deltagare
åt gången. I gruppaktiviteterna har det ingått en tre-veckors kurs i kreativitet och
kommunikation med inriktning på personlig utveckling. Dessutom har studiebesök
ingått, föreläsningar av vägledarna, som använder sig av Arbetslinjen Klippans 7-Tjugometod, ekonomi-smart utbildning från Folkuniversitetet, temainriktade föreläsningar med
inbjudna föreläsare, filmvisning mm. När gruppaktiviteterna har tagit slut har deltagarna
oftast fått en passande praktikplats. Vägledarna har för det mesta tagit första kontakten
med arbetsgivaren för att göra en bedömning om det är en lämplig plats som
överensstämmer med deltagarens behov, intresse och önskemål.
Framgångsfaktorer
Gruppaktiviteterna har varit en framgångsfaktor då de hjälpt deltagarna att skapa
mening, social träning, rutin och struktur. Att vägledarna haft gott om tid och visat
empatiskt bemötande till varje deltagare har varit mycket uppskattat. Vi har hela tiden
utgått från individens möjligheter och intressen och tanken om att var och en har
huvudrollen i sitt eget liv. Vidare har vägledarnas helhetssyn och pedagogiska
kompetens med tillgång till olika metoder, skapat bästa individuella förutsättningarna för
deltagarna.
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Deltagarresultat
Budgeterat antal deltagare per år har varit 30. Under treårsperioden har 74 personer
varit inskrivna i Leva Livet. 44 personer var skrivna i Vimmerby kommun och 30 stycken
i Hultsfreds kommun. Fördelningen på kön har slumpmässigt varit 39 män och 35
kvinnor. Arbetsförmedlingen har remitterat 23 personer, Försäkringskassan 17,
socialförvaltningen i Hultsfred 14 och socialförvaltningen i Vimmerby 12, psykiatriska
öppenvården 7 personer och Hälsocentralen i Vimmerby har remitterat 1.
12 deltagare har gått till jobb och 14 deltagare har börjat studera (varav en gör hälften
av varje) vid avslut eller 90 dagar efter avslutat projekt. Det ger ett resultat på 33,8 % till
arbete eller studier. Av de deltagare som inte gått till jobb eller studier har sju flyttat från
kommunerna, två har fått barn, några har fått daglig sysselsättning enligt lagen om
särskilt stöd, ett par har fått sysselsättning enligt socialtjänstlagen, någon har fallit
tillbaks i missbruk, någon har ansökt om aktivitetsersättning och någon har sjukskrivits,
någon har gått till Gemensam kartläggning mellan Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan, någon har fått vidare hjälp på arbetsmarknadsenheten och några
jobbar Arbetsförmedlingen vidare med. Hade projektet förlängts hade vi valt att arbeta
vidare med en majoritet av det knappa tjugotal som var inskrivna vid slutdatum, då vi
inte ansåg att de var klara i projektet.
Malin Strömmert, Projektledare
TIA (Till och I Arbete) i Kalmar kommun
Syfte och mål
Syftet med projekt TIA är att ge resurssvaga personer, främst personer med
intellektuella funktionsnedsättningar, en varaktig lösning på sin försörjnings och
sysselsättnings situation. Extra fokus skall läggas på gruppen unga kvinnor som är en
extra utsatt grupp.
Det huvudsakliga målet under projekttiden är att 90% av de nuvarande anställda är kvar
i arbete efter 2 år.
Målet är också att 20 personer skall aktualiseras för samverkan under 3 år. Minst 40%
dvs. totalt 8 personer ska gå till arbete med eller utan anställningsstöd utifrån sitt
arbetsutbud på heltid eller deltid.
Målgrupp
Målgruppen för TIAs insatser är arbetslösa personer med intellektuella
funktionsnedsättningar som är i behov av extra stöd för att finna, få och behålla lämpligt
arbete eller sysselsättning.
Tid för insats
Ambitionen är att 70% inom 12 månader från aktualisering i samverkan ska ha kommit i
arbete alternativt ha bedömts och påbörjat arbetsmarknadspolitiska insatser mot arbete
eller sysselsättning.
Personalresurser
På TIA arbetar 1 projektledare om 100%, 2 handledare om 100%, 1 handledare om 50
% och under 2014 har ytterligare en handledare rekryterats om 50%. (3kvinnor 2 män).
TIA har också tillgång till en administratör om 25%.
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Metod
TIAs arbetsmetod består i kartläggning av deltagarens resurser för att i samverkan med
andra myndigheter kunna undanröja eventuella hinder och i förlängningen kunna
arbetsträna och arbetspröva mot rätt mål.
Förändringar under året
Under 2014 har projektet fått en ny projektledare som är rekryterad från
personalgruppen och den fd projektledaren har övergått till att arbeta som handledare
på halvtid pga ohälsa.
TIA har under 2014 fått en styrgrupp som har till uppgift att förbereda för hur projektet
och arbetsmetoden skall fortleva i framtiden. Styrgruppen består av representanter från
de olika myndigheterna. Under hösten har styrgruppen påbörjat arbetet med en
upphandling för utvärdering av TIA.
Under 2014 har utbildningsinsatser genomförts för personalen genom att en i
personalen har gått en utbildning i Supported Employment och en annan har gått en
utbildning i Arbetsförmågebedömning.
Framgångsfaktorer
Den största enskilda faktorn för framgång i projektet är den samverkan som sker mellan
myndigheter på individnivå.
Deltagarresultat (SUS)
 Budgeterat antal deltagare: 8
 Antal nya deltagare: 12
 Fördelning på remitterande myndighet: AF= 10, Soc =2
 Totalt antal deltagare under året (inkl. projektanställda): 34
 Antal avslutade deltagare: 11
 Antal till arbete eller studier: 4
 Antal till projektanställning i Kalmar kommun (ej avslutade i SUS): 5
Resultat för samverkan
Under 2014 har TIAs arbetsgrupp, med representanter från Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Landstingets vuxenhabilitering, Kalmar kommuns socialförvaltning
och omsorgsförvaltning, haft 11 st möten.
I arbetsgruppsmötena sker aktualisering av deltagare till projektet, där sker uppföljning,
utvärdering och avslut. Där sker också samverkan mellan myndigheter för att lösa
situationen för den enskilda deltagaren.
Inte minst viktig för arbetsgruppen är det informella informations- och kunskapsutbyte
som sker myndigheter emellan.
Styrgruppen för TIA har haft 3 möten under 2014.
För övrig myndighetssamverkan har projektledaren informerat om projekt TIA för
Gymnasiesärskolan i Kalmar, Sigys (Intresseförening för särskolor) konferens ”Bygga
broar”, man har också informerat andra myndigheter tex Polisen och Linné-universitetet,
man har informerat för kommunens politiker samt i den egna kommunala
organisationen.
Stina Randevall Hjärtstam, Projektledare
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Vägknuten i Oskarshamn, Mönsterås och Högsby kommuner
Syfte och mål
Projekt Vägknuten syftar till att effektivisera och fördjupa samverkan mellan
huvudmännen i projektet för att stärka enskilda individers möjligheter till egen
försörjning.
Målgrupp
Projektet vänder sig till personer med någon form av psykisk, fysisk eller social
funktionsnedsättning i åldersgruppen 18-50 år, med en prioritering av unga, som är i
behov av myndigheternas gemensamma insatser för att närma sig arbetsmarknad
och/eller studier. Följande kategorier kan vara representerade: arbetslösa, arbetslösa
som har sjukpenning/ aktivitetsersättning, anställda som har sjukpenning/
aktivitetsersättning men inte kan återgå pga. funktionshinder, personer med långvarigt
försörjningsstöd, mer än sex månader.
Tid för insats
0-12 månader, där en gruppverksamhet på 12 v är inkluderat, beroende på var man
befinner sig.
Personalresurser
1,75 vägledare 0,25 projektledare och administrativt stöd köps in med ca 0,40 tjänst.
Metod
TUBA-kartläggning (Tidig Utredning och Bedömning av Arbetsförmåga),
Självskattningsskala ” psykisk hälsa”, Individuell handlingsplan/ genomförandeplan,
Gruppverksamhet 12v, Individuell vägledning med MI – samtal och lösningsfokuserat
arbete.
Förändringar under året
Vår verksamhet har gjort en flytt och har nu nya lokaler i samma verksamhet som
Vuxenenheten Hantverksgatan 70 i Oskarshamn i form av ett kontor och ett
konferensrum för gruppverksamhet.
Framgångsfaktorer
En framgångsfaktor är att tillhörigheten till en grupp kan göra att deltagarna lyfter och
stöttar varandra och på så sätt ökar sin motivation att ta sig vidare och vågar utsätta sig
för situationer som tidigare hindrat dem. De tar sig tid att titta på sig själva, reflekterar
och ser sin egen roll i sammanhanget. Resurser, styrkor men också hinder blir mer
tydliga när deltagarna ingår i gruppen. En annan vinst av att arbeta i grupp är att de får
direkt positiv feedback både från sina kamrater i gruppen men också från vägledare och
föreläsare.
Deltagarresultat (SUS)
Budgeterat antal deltagare per år är 30st, nya deltagare för året är 24st, fördelningen på
remitterande myndigheter är Oskarshamn 13st, Högsby 4st, Mönsterås 7st.
Från Psykiatrin; 8st, Socialtjänsterna; 12st, Arbetsförmedlingen; 3st och
Försäkringskassan; 1st.
Totalt under året har vi arbetat med 24st varav 12st är avslutade. Av dessa har 4st gått
till arbete och 3st är föräldralediga. Dock inga till studier.
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Resultat för samverkan
I samverkan under sista halvåret har vi saknat Arbetsförmedlingen samt
Vuxenpsykiatrin som kanske kan bero på nya politiska beslut och personalbrist pga.
studier, sjukskrivningar och hög arbetsbelastning på de olika myndigheterna. Ett
samarbete med primärvården kommer att inledas i och med nästa år.
Magdalena Ågren, Projekt/ vägledare
Steget framåt i Borgholms kommun
Syfte och mål
”Steget Framåt” är ett Samordningsförbundsprojekt som drivs i socialförvaltningen
Borgholms kommun, för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Landsting,
kommun, Försäkringskassa och Arbetsförmedling har möjlighet att göra ansökningar till
projektet.
Målgrupp
Personer i åldern, 19-60 år som har psykisk ohälsa. Personerna är utan arbetsgivare
och uppbär ersättning från kommun, Arbetsförmedling eller Försäkringskassa.
Tid för insats
Projekttiden är slut sista augusti 2015. Vi stöttar projektets deltagare så länge projektet
pågår och motivation finns från deltagaren.
Personalresurser
Den lokala samverkansgruppen fungerar som styrgrupp.
Projektledare är LSS-chef och är budgeterad 0 % av projektets budget.
Två vägledare varav en arbetar 40% i projektet och en vägledare har under hösten gått
ner i tjänstgöringsgrad från 45% till 30%.
Metod
Kartläggning av tidigare arbetserfarenheter / skola.
Nätverksarbete, närstående och professionellt, allt efter deltagarens behov.
Användande av ESL, ”Ett självständig liv” en socialpedagogisk behandlingsmodell.
Studiebesök på, för deltagaren, intressanta arbetsplatser.
Stötta till att söka praktikplatser.
Förändringar under året
Upplösning av projektgrupp och närmsta styrgrupp är den lokala samverkansgruppen.
Vägledare arbetar mindre tid i projektet.
Inköp av nytt material till projektet.
En vägledare gått fyra dagars kurs i Supported Employment.
Framgångsfaktorer
Sökandet efter praktikplatser styrs av deltagarens motivation / intresse.
Nätverksarbete.
Projektet / vägledare finns kvar under lång tid vilket ger trygghet till deltagarna.
Deltagarresultat (SUS)
 Budgeterat antal deltagare; 15 personer
 Antal nya deltagare; 1 person
 Fördelning på remitterande myndighet: AF 2 personer och IFO Borgholms
kommun 5 personer.
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 Totalt antal deltagare under året: 9 personer
 Antal avslutade deltagare; 2 personer
 Antal till arbete eller studier; 0 personer

Resultat för samverkan
Nätverksarbete. Deltagarna upplever att det blir lyssnade på eftersom sökande efter
praktikplaster styrs av deras motivation och intresse.
Mathias Aineström, Projektledare
Projekt Innergården i Mörbylånga kommun
Syfte och mål
Innergården är ett projekt inom grön arbetslivsinriktad rehabilitering. Syftet är att pröva
nya metoder inom arbetslivsinriktad rehabilitering och undersöka om "grön" verksamhet
kan användas för fler målgrupper i Mörbylånga kommun. Mål: 30 % till arbete eller
studier 3 månader efter avslutad projekttid (1 år).
Målgrupp
Personer 18-64 år som är i behov av samordnade insatser från minst två myndigheter.
Tid för insats
Projektet pågår från 130101 till 151231.
Personalresurser
Handledare 80 % samt vägledare/projektledare 80 %.
Metod
Grön arbetslivsinriktad rehabilitering med arbetsträning i reell miljö med uppgifter inom
trädgårdsodling, djur, natur och kultur. Coaching, vägledning och
arbetsförmågebedömning.
Förändringar under året
Handledare har gått ner i tjänst till 50 % sedan 140912 och kommer att gå i pension
150201, rekrytering av ersättare pågår.
Framgångsfaktorer
Myndighetssamverkan, varje part gör sin del och tydligheten gör individen trygg i
processen, nätverksbyggandet via Resursteamet, meningsfulla aktiviteter i utemiljö med
naturlig friskvård, individuell anpassning, tidsaspekten - att skynda långsamt.
Deltagarresultat (SUS)
 Budgeterat antal deltagare: 30
 Antal nya deltagare 8
 Fördelning på remitterande myndighet: 6 AF, 2 FK/LT
 Totalt antal deltagare under året: 19
 Antal avslutade deltagare: 11
 Antal till arbete eller studier: 3 (27%)
Resultat för samverkan
Resursteamet har träffats 6 ggr under året. Öppet hus vid Öland spirar och
Skördefesten med ca 200 besökande, studiebesök samt besök från kommunens
enheter. Gemensam styrgrupp för projekten på Öland. Af gruppen har träffats på
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gården. Riksdagens utredningskontor, Peter Strand, har besökt gården samt besök av
riksdagsledamot Krister Örnfjäder (s). Lokala politiker har besökt gården. Utbildning i
Supported Employment för personal inom kommunen som arbetar med
arbete/sysselsättning (IFO, socialpsykiatrin mfl)
Eija Vartiainen, Projektledare
Projekt Vägen till självförsörjning i Torsås kommun
Syfte/ Mål
Projektet ska resultera i ökad försöjning och 30% av gruppen ska efter avslutad aktivitet
vara självförsörjande genom arbete eller studie. Inviduell genomförande plan ska
upprättas för alla deltagare och livskvalitet ska öka för de individer som deltar i projektet
Målgrupp
Modellen är tillämpningsbar på alla individer i arbetsför ålder, detta projekt är fokuserat
på åldersgruppen 30-45 år med socialt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, som är
behov av stöd och myndigheternas gemensamma insatser för att närma sig
arbetsmarknaden eller studier.
Tid / insats
Projektet startade 1 september 2013 och pågår till 31 december 2015.
Personalresurser
1 projektledare/vägledare på 100%
Metod
Torsåsmodellen 1-5 är framarbetad för att förbättra samverkan mellan berörda
myndigheter för individer med funktionsnedsättning. Modellen är framtagen utifrån
förutsättningarna i Torsås kommun.
Förändring under året
Den 1 september ersattes Monica Gullin av Lisbeth Segerdahl som projektledare.
Framgångsfaktorer
Studiebesök på olika arbetsplatser tillsammans med vägledare är ett av de viktigaste
momenten i projektet. Täta och regelbundna uppföljningar på praktikplatsen.
Vägledarens eget nätverk och förmåga att lösa problem i oförutsedda situationer är
avgörande före verksamheten.
Deltagarresultat (SUS)
Projektet är budgeterat för 7 deltagare och för närvarande är 6 personer inskrivna . Det
totala deltagande jan –dec är 8 st. Dessa är remitterade från Arbetsförmedlingen ,
kommunen , Försäkringskassan och landstinget.
Av dessa 8 är två självförsörjande, en har skrivits ut tidigare ur projektet pga. psykisk
ohälsa.
Resultat för samverkan
Samarbete i de individuella resursgrupperna har fungerat mycket bra och generellt sett
varit ett bra stöd för verksamheten. En effekt av det goda för en fungerande praktik
förbättras avsevärt då nödvändiga insatser snabbare identifieras.
Lisbeth Segerdahl, Projektledare
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Projekt SAMBA i Nybro och Emmaboda kommuner
Syfte och mål
Syftet är att motverka utanförskap och låsningar i systemen genom att återföra
individerna i målgruppen till rätt ersättning (arbete, studier eller myndighet) utifrån
individens förutsättningar. Syftet är även att skapa förutsättningar för personlig
utveckling och social trygghet, genom att jobba med personens självkänsla och
självförtroende.
Övergripande mål är att föra de inskrivna i projektet närmare arbetsmarknaden eller
hjälpa individerna till rätt ersättning. Individuella mål är att öka de inskrivnas möjligheter
att nå arbetsprövning, anställning eller studier, för att motverka ett bidragsberoende.
Målgrupp
Kvinnor och män mellan 25 - 60 år som haft lång arbetslöshet eller sjukskrivning vilket
medfört ett utanförskap. Personer som har sin ersättning och/eller stöd från någon av
myndigheterna IFF, FK, AF eller Landstinget. Även personer med lång arbetslöshet
beroende på språkliga hinder ingår i målgruppen.
Tid för insats
Projektet startade den 1 februari 2014 och den första deltagaren registrerades in den 13
mars. Projektet pågår till den 31 december 2015.
Personalresurser
1 projektledare på 100 %.
Metod
Metoden är uppdelad i två dimensioner. På det externa planet är metoden att inom
ramen för projektet etablera en plattform för kontakter med olika arbetsgivare.
Den andra dimensionen är riktad mot arbetet med klienten och är uppdelat på
kartläggning, process och verkställighet. Individer som har längst väg att gå genomgår
alla tre stegen medan de som står närmast arbetsmarknaden går direkt in i process och
verkställighet. Med hjälp av utvecklingstrappans fem steg kan sedan individens behov
matchas mot arbetsgivarens behov för att säkerställa en utveckling. Även om man i
vissa fall inte kan tillämpa arbetslinjen behövs utvecklingstrappan som underlag för
aktivitets- eller sjukersättning.
Förändringar under året
Det har inte skett några större förändringar under året. Det enda är att riktlinjerna har
blivit tydligare från styrgruppen när det gäller deltagare med missbruksproblematik.
Framgångsfaktorer
 Den samverkan mellan myndigheter som sker på individnivå. Där
myndigheterna sätter individen i fokus och använder sitt handlingsutrymme så
det gagnar deltagaren.
 Arbetsgruppen som består av representanter från de berörda myndigheterna, har
haft en kontinuitet vilket medför ett gemensamt tänk och bra förutsättningar för
deltagarna.
 En grundlig kartläggning innan arbetsprövning gör att deltagarna får en
handlingsplan utifrån sina förutsättningar.
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Deltagarresultat (SUS)
Projektet är budgeterat för max 30 deltagare per år. Det har varit 16st deltagare
inskrivna under 2014. Det är även 2st personer som erbjudits plats med avböjt efter
första träffen. Individ och familj i Nybro har haft 8st. inskrivna, individ och familj i
Emmaboda har haft 3st inskrivna. Arbetsförmedlingen i Nybro/Emmaboda har haft 5st
inskrivna. 5st deltagare har avslutats, 3 av dessa har fortsatt rehabilitering. En har fått
jobb och en har erhållit sjukersättning.
Resultat för samverkan
De inblandade myndigheterna beskriver att de fått ovärderlig draghjälp i ärenden som
varit väldigt långdragna. Projektet har även bidragit med ”avslut” i vissa ärenden.
Projektet har också blivit känt hos myndigheterna och detta har gjort projektledarens
arbete mindre komplicerat, då projektledaren är ett ”känt” ansikte. Alla myndigheter
beskriver att de får nytta av arbetsgruppens träffar eftersom de erhåller kunskaper och
förståelse för de andra myndigheterna. Undertecknad upplever även att samverkan
börjar ge ett individtänk istället för ett organisationstänk.
Ulf Arvidsson, Projektledare
Projekt Spåret i Västerviks kommun
Syfte och mål
Att förkorta vägen för den enskilde mot ökad egenförsörjning, effektivisera och öka
myndigheternas samverkan för att minska ”rundgång”, effektivisera genom tidig
identifiering och kartläggning av insats- och rehabiliteringsbehov. Projektets mål är att:
erbjuda insats för upp till 25 personer årligen varav 30% går vidare mot egen
självförsörjning inom 90 dagar efter avslutad insats.
Målgrupp
Projektet vänder sig till personer i yrkesverksam ålder från 16 år. Deltagaren
ska bedömas vara i behov av stöd från samverkansmyndigheterna inför
etablering eller återetablering på arbetsmarknaden och egen försörjning.
Deltagarna ska inte ha ett pågående missbruk.
Tid för insats
Insatstiden är individuell men överstiger inte 12 månader.
Personalresurser
En projektledare/handledare samt en handledare finansieras via projektmedel. Vidare
finns det ytterligare 4 handledare som arbetar i Knutpunkten och därmed finns
tillgängliga för projektets deltagare. En SAM-grupp bestående av handläggare från
respektive myndigheter samt styrgrupp med representation från respektive myndigheter
lägger också tid i projektet.
Metod
Spåret är integrerat i Knutpunktens ordinarie verksamhet. Vi har under hösten arbetat
fram ett nytt metodkoncept för Knutpunkten och Spåret där vi kommer att arbeta i 5
block samt ett infoblock, arbete&praktik, kropp&själ, rättigheter&skyldigheter,
studier&vägledning, föreningar&fritid.
Förändringar under året
Under hösten har de sista förberedelserna gjorts och vi hade våra första remissärenden
(2 st) i oktober som sedan startade i november. 5 remisser inkom i december varav 2
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antogs, 1 avvaktar vi med till nästa månad och 2 gick på återremiss. Utbyggnad och
renovering av våra lokaler har färdigställts under hösten och ytterligare personal (1 chef,
2 praktiksamordnare och 2 arbetslivskonsulenter) har flyttat in. Oklarheter kring
Arbetsförmedlingens möjligheter att remittera ärenden har klarats ut och en samverkan
har påbörjats med Satellitnavigeringsprojektet där Spårets projektledare nu sitter med i
Satellitnavigeringsprojektets projektgrupp.
Framgångsfaktorer
Lite tidigt i projektet för att kunna lyfta fram några tydliga framgångsfaktorer men vi
märker av en tydlig vilja till samverkan och till att hitta bra former för det. Vi kan också
se att vår tidigare erfarenhet av samverkan kan komma att ha en positiv betydelse för
projektets framgång.
Deltagarresultat
Budgeterat antal deltagare för 2014 var 10
Vi har fått in 7 remisser varav 2 deltagare är startade och pågående, 2 är på kö, 2 gick
på återremiss och 1 avvaktas med till nästa möte (jan 2015), inga är avslutade.
Resultat för samverkan
Sammanfattningsvis kan vi se ett stort intresse för samverkan som trots lite motig start
ändå har goda förutsättningar att bli framgångsrik.
Anja Coe, Projektledare

4.3.3 Projekt med förebyggande inriktning
Samordningsförbundet har under året finansierat sex projekt som riktat sig till
gymnasieungdomar, alltså varit av förebyggande natur. Navigatorskolan startade 2013
medan övriga projekt, som tidigare varit finansierade av ESF, började få medel från
samordningsförbundet under 2014.
Budgeterat
antal

Verkligt antal

Navigatorskolan

12

23

Plug in i Emmaboda

10

11

Plug in i Oskarshamn

50

152

Plug in i Vimmerby/Hultsfred

50

52

Plug in Mönsterby

45

60

Satellitnavigering

SUMMA

60

25

227

323

Projekt Navigatorskolan i Kalmar kommun
Syfte och mål
Övergripande mål är att fånga upp ungdomar som inte befinner sig i skolans värld eller
har stora svårigheter i den traditionella skolan. De ska erbjudas en plattform där de kan
växa och känna sig trygga och hitta sin väg till arbetslivet och delaktighet i samhället.
Målgrupp
Projektets målgrupp är ungdomar mellan 16-20 år som haft stora svårigheter i
grundskolan, har stora kunskapsluckor, låg social kompetens, låg uthållighet mentalt
och fysiskt samt låg problemlösningskapacitet. De har utbredd skoltrötthet, saknar tilltro
till vuxna samt har en negativ framtidstro.
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Tid för insats
Projektet startades 8 januari och pågår fram till 31 december 2015.
Personalresurser
Två handledare/projektledare på vardera 100 procent och en lärare på 100 procent.
Metod
Navigatorskolan fungerar enligt medlevarprincipen, allt görs tillsammans.
Kommunikation värdesätts högt och det är ofta samtal som pågår, det kan handla om
personliga funderingar men likväl om saker runtomkring. Ambitionen är att ha en
beställare/kund till arbetsuppgifter i ateljé och verkstad för att visa eleverna en mer
tydlig bild av kopplingen mellan utfört arbete och ersättning. Varje elev ska studera och
alla elever har minst en timmes studier på schemat i veckan.
Förändringar under året
På personalfronten har det varit stora förändringar under året. Läraren Siv Romberg fick
en rektorstjänst och ersattes av Maria Blixte. Projektledaren Malin Gruvhagen har bytt
tjänst, men jobbade kvar deltid på Navigatorskolan medan hon successivt påbörjade sitt
nya jobb. Catarina Jonsson, ungdomscoach KIA har varit extra stöd under
höstterminen. Navigatorskolan har dock fungerat som vanligt och under hösten haft en
elevgrupp med bättre närvaro än tidigare.
Prov har gjorts att utöka elevernas studier genom att Maria har haft undervisning med
1-4 elever samtidigt. Detta har fungerat bra och samtidigt har det blivit lugnare i
verkstaden. Ett bagerirum för att kunna skapa sysslor och utrymme till alla under
fredagarnas matlagning.
Under höstterminen har ett UF-företag startats inom Navigatorskolan och huvudsyftet
med detta nya grepp är att försöka höja motivationen beträffande arbetsinsats inom vår
produktion. Det uppstår nu en möjlighet att tjäna pengar på egen utförd produktion.
Framgångsfaktorer
- Möjligheten att, på ett flexibelt sätt, varva studier med praktiskt arbete.
- Att personalen fungerar som ett arbetskollektiv skapar närhet och trygghet.
- Ett bra samarbete med lärarkår, studie- och yrkesvägledare, praktiksamordnare
och rektor. Ett IM-program som kan erbjuda många lösningar är en tydlig
framgångsfaktor.
- Ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen. Viktigt att ungdomarna ser att det
går att komma närmare arbetslivet även utan en gymnasieutbildning.
- Verksamhetens uthållighet med ungdomar som känns ”hopplösa”. Oftast så
kommer det en positiv förändring till slut.
- Samarbete med andra aktörer är viktigt men ofta svårt och tidskrävande.
- Extern utvärderare som löpande besöker verksamheten.
- Verksamhetschef Ann-Charlotte Hedström och rektor Jens Nilsson jobbar med
implementering av Navigatorskolan.
- Att detta arbete sker på rätt nivå då personal lätt ”drunknar” i verksamhetens
vardagsbekymmer.
- Många kundrelaterade produktionsuppdrag. Både stora, lätta och svåra uppdrag.
Vissa uppdrag har uppmärksammats via media vilket varit mycket positivt.
Deltagarresultat
Navigatorskolan har haft 23 elever inskrivna under året på heltid eller deltid.
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Resultat för samverkan
Referensgrupp från de fyra myndigheterna har träffats vid två tillfällen samt
gymnasieförbundet deltar. Främst är det med Arbetsförmedlingen och landstingets
hälso- och sjukvård som det finns beröringspunkter med. Samverkan sker vidare med
Plug in, ungdomspolisen, socialtjänsten med flera. Samverkan är ofta knuten till någon
av eleverna. Ett viktigt mål är att kunna lyfta helhetsperspektivet kring vissa ungdomar.
Kalle Berg, Maria Blixte, Kajsa Pernbert
Projekt Satellitnavigering i Västerviks kommun
Syfte
Projekt Satellitnavigering syftar till att minska avhoppen i gymnasieskolan genom ett
ökat samarbete och en gemensam arena för stöd till unga i åldern 16-20 år som riskerar
att inte fullfölja sin skolgång.
Mål




Andelen elever som avbryter sina gymnasiestudier ska minska med minst 30 %
under läsåret 2014/2015 jämfört med läsåret 2013/2014.
I en långsiktig vision fullföljer samtliga unga i målgruppen sin gymnasieutbildning
Av andelen ungdomar som avbryter sina studier ska minst 50 % återgå till studier
eller arbeta
I syfte att förebygga studieavbrott skapas en arena med gemensamma
utgångspunkter och rutiner. Implementering sker under projekttiden

Målgrupp
Målgruppen är ungdomar mellan 16-20 år som riskerar att avbryta gymnasiestudierna
eller riskerar att inte nå gymnasieexamen. I målgruppen ingår även ungdomar som är
under 20 år och som inte är inskrivna på gymnasiet och som saknar slutbetyg från
gymnasieskolan.
Tidsplan
Delprojekt 1: 20140401-20141031
Delprojekt 2: 20141101-20151231
Personalresurser
En person, Hans Larsson, finansierad av projektet samt en person, Mattias Vernersson,
finansierad av Västerviks kommun. Ytterligare en person har rekryterats för projektet
under hösten och startade sitt arbete 1 november.
Metod
Projektet omfattar två delar; dels förebyggande åtgärder inom gymnasieskolan och dels
stöd inför arbete eller återgång till studier. Inom gymnasieskolan skapas strukturer och
samarbete i förebyggande syfte.
Förändringar under året
Inga.
Framgångsfaktorer
Kontakt har etablerats med ungdomar som inte har någon sysselsättning i form av
arbete eller skolgång. Individuell coaching har på börjats med 12 ungdomar som själva
valt att ta emot hjälp och stöd.
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Deltagarresultat
I Västerviks kommun omfattas målgruppen av omkring 60 ungdomar per läsår. Ett
arbete med 12 ungdomar har påbörjats.
Resultat för samverkan
Ett samarbete har etablerats mellan Arbetsförmedlingen, socialförvaltningen, enheten
för arbete och kompetens samt Västerviks gymnasium. En styrgrupp har konsoliderats
med deltagare från ovan och ett konstruktivt arbete har tagit sin början.
Hans Larsson, projektledare
Projekt Plug in i Vimmerby och Hultsfreds kommuner
Syfte och mål
Syftet med aktiviteten är att minska avhoppen i gymnasieskolan så att fler fullföljer sin
skolgång med fullständiga betyg.
Målgrupp
Målgruppen är 16-20 åriga elever som är i riskzonen att hoppa av sina gymnasiestudier
eller påbörjat sina gymnasiestudier men inte avslutat dem med godkända betyg. I
Vimmerby berör projektet 15-25 elever som bedöms vara i riskzonen att hoppa av sina
studier. I Hultsfred 15-40 elever.
Tid för insats
1/4 2014-31/12 2015
Personalresurser
Projektledare Linda Ungsäter i samverkan med skolans övriga organisation.
Metod
Vimmerby
I samverkan med pedagoger, rektorer och elevhälsan har projektledaren arbetat riktat
mot specifika elever för att stödja eleverna att finna den inre drivkraften.
Detta har skett genom motiverande samtal, skapande av fungerande studieteknik
utifrån elevens behov samt gett eleverna extra stöd vid rester. Allt för att ge eleverna en
trygg och stabil grund för lärandet. Projektledaren har även öppnat upp skolan en kväll i
veckan för att ge eleverna extra tid i skolan för att arbeta med rester samt få lite extra
stöd och hjälp i olika situationer.
Samtlig personal har även genomgått 2,5p i ”Att motivera när ingen motivation finns” i
samarbete med Jönköpings Högskola vilket har gjort att ytterligare samtal kring elever i
riskzonen har skett. Antal aktiva elever i projektet:15 st, varav 3 st nya ,0 avhopp.
Hultsfred
Under året har arbetet kring riskzonselever fördjupats genom att fokus har lagts på
skolans bemötande. Projektledaren har arbetat med struktur, coachning, mentorskapet
samt planerat för uppstart av Mindsetutbildning för personal (VT 2015). Detta arbete
skall leda till ett långsiktigt tänk kring elever i riskzonen samt att hitta bra arbetsmetoder
för att få elever redo för ett utvecklande lärande.
Detta har skett i samverkan med rektorer, pedagoger och elevhälsan.
Antal aktiva elever i projektet:15 st, varav 10 nya, 0 avhopp.
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Förändringar under året
Vimmerby
Större fokus på rutiner och tillvägagångssätt i samverkan med elevhälsan för att skapa
tydligare struktur för tidigare insatser.
Hultsfred
Fokus på personal och elevbemötande för att skapa bättre förutsättningar för alla elever
att må bra i sitt lärande.
Framgångsfaktorer
Bra bemötande och trygga relationer på skolan är grunden för att nå framgång.
Öppen dialog mellan vuxna och elever skapar en trygghet till bra lärande. Snabba
insatser och en nära samverkan inom skolan och med externa aktörer minskar att
eleverna hamnar mellan olika instanser.
Deltagarresultat
Antalet deltagare varierar på de olika skolorna beroende på elevernas behov och i
vilken fas de befinner sig i. Fokus ligger idag på att skapa bra grunder och trygghet i
lärandet vilket sker hos pedagoger och övrig personal på skolan samt arbetet med
strukturer och rutiner vilket kan förbättra för alla elever.
Nya elever tillkommer efter samtal med elevhälsan och i samråd med rektorer.
Inga avhopp har skett under perioden. Dock har vi elever med stor frånvaro vilket vi
arbetar aktivt med genom olika åtgärder.
Resultat för samverkan
Samverkan mellan arbetsmarknadsenhet, socialförvaltning, fritidsverksamhet,
integrationsenheten och grundskolan
Ett exempel på bra samverkan som skett under året är få till ett återinförande av praon,
i Vimmerby Kommun .Detta för att skapa bra förutsättningar för våra elever att
förberedes för val av gymnasieutbildning samt skapa nätverk ute i arbetslivet. I
Hultsfred sker nära samverkan med socialförvaltning, arbetsmarknadsenhet och
fritidsverksamheten för att skapa ett helhetstänk kring ungdomarna i kommunen vilket i
sin tur leder till snabbare och effektiva insatser.
Linda Ungsäter, Projektledare
Projekt Plug in i Oskarshamns kommun
Syfte och mål
Syftet med projektet är att öka möjligheterna för eleverna att fullfölja sin utbildningsplan
genom aktiviteter som anpassas till individen. Öka elevernas motivation, ge positiva
upplevelser av skolan och lägga grunden till ett gott liv.
Målet är att minimera antalet avhopp från undervisningen och få ungdomar inom KIA
(kommunala informationsansvaret) att delta i aktiviteter för att närma sig skola eller
yrkesliv. Ge positiva upplevelser av utbildning. Utöka och skapa samverkan med olika
aktörer ex socialförvaltning, Arbetsförmedling, föreningar etc.
Målgrupp
Ungdomar mellan 16-20 år som riskerar att inte fullfölja sin gymnasieutbildning. I
målgruppen ingår även elever inom KIA.
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Tid för insats
Tidsperiod 1: 2014-04-01 - 2014-12-31.
Personalresurser
1 tjänst fördelad på flera personer.
Metod
1. Få ungdomar att komma igång via KIA genom vykort, uppsökande verksamhet.
2. Aktivitet inom KIA och Introduktionsprogrammen (IM). Individuell plan
3. Fortsatta studier inom nationellt program eller arbete.
Framgångsfaktorer
- Olika motivationshöjande insatser för elever på IM, studieresa Stockholm med
besök i riksdagshuset hos Håkan Juholt, Marching for love, föreläsning med
Petter.
- Cykelprojekt (KIA o IM) och Industritekniska programmet (IN) resor och arbete i
Estland.
Deltagarresultat
- Budgeterat antal deltagare är cirka 50 elever
- Antal nya deltagare, 5 fjärde kvartalet samt 70 elever på Petters föreläsning
- Totalt antal deltagare, 152 elever (varav 64 med avslut på våren och 70 på
Petters föreläsning)
- Antal avslutade deltagare, inga utöver de 70 som deltog i Petters föreläsning.
Resultat för samverkan
Höstterminen 2014 har inga avhopp från IM. Av fyra elever som slutat har tre flyttat till
annan ort och en har börjat arbeta. Frånvaron på IM har minskat från 21,6 % (varav
34,7 % på IM migration) på VT2014 till 14,4 % (varav 19,8 % på IM migration) på
HT2014. Närvaron totalt på skolan var 89,5 % höstterminen 2014.
Anette Swärd
Projekt Plug in i Mönsterås och Högsby kommuner
Syfte och mål
Att samtliga ungdomar ska fullfölja sina studier samt att de elever som befinner sig i
riskzon för avbrott ska få individanpassade åtgärder. Ungdomar som redan befinner sig
utanför gymnasieskolan ska erbjudas en individanpassad aktivitet. Projektet ska även
öka samarbetet mellan socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och landstinget. Projektet
ska också arbeta fram former för hur arbetet ska fortsätta efter projekttidens slut.
Målgrupp
16-20 åringar med behov av stöd och omsorg för att klara av gymnasieskolan.
Tid för insats
20130203-20141231
Personalresurser
Kommunerna har anställt en projektledare/coach för att ta tidig kontakt med de elever
som har hög frånvaro och börjar få svårigheter i skolan.
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Metod
Aktiviteter inom projektet är individanpassade, vilket innebär att coachen träffar och
genomför aktiviteter med ungdomar utifrån deras behov. Detta kan innebära fika,
promenad, studiebesök eller annan form av sysselsättning. Fokus är att ha ungdomen i
centrum och låta denna, genom motiverande samtal, utvecklas och finna sin väg och
formulera sina framtidsdrömmar.
Förändringar under året
Enligt beslut av styrgruppen ska projektledaren fokusera mer på utredning av hur
motivationsarbetet ser ut i kommunerna samt ta fram en verktygslåda i motiverande
arbete för skolpersonalen i kommunerna.
Framgångsfaktorer
Det har visat en stor framgång att träffa ungdomar utanför skolan, lyssna på dem om
deras tankar, känslor och idéer om framtiden. Att fika med ungdomarna skapar en
känsla av samhörighet, välvilja och vänskap som får ungdomarna att öppna sig
snabbare för hjälp.
Deltagarresultat
- Budgeterat antal deltagare: 25
- Antal nya deltagare: 14
- Totalt antal deltagare: 86
- Antal avslutade deltagare: 25
Resultat för samverkan
Samverkan ser olika ut i kommunerna. I Högsby har projektet närmare kontakt med
socialtjänsten som ringer om någon ungdom är i behov av hjälp. I Mönsterås
samarbetar projektet med kartläggningsprojektet M2 för att minska arbetslösheten för
ungdomar.
Emma Ebintra, projektledare
Projekt Plug in i Emmaboda kommun
Syfte och mål
Ett projekt i samverkan mellan social- och bildningsförvaltningen och
arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen med inriktning på
aktiviteter/sysselsättning för ungdomar i utanförskap som befintlig kommunal
verksamhet har svårt att fånga upp. Vid behov samarbetar projektet med Landstinget
och Försäkringskassan i Kalmar län.
Verksamheten med dess inriktning ska för ungdomarna fungera som en språngbräda till
studier, praktikplats, daglig verksamhet eller arbete på ordinarie arbetsmarknaden.
Att utanför traditionella ramar i unik miljö utveckla och fördjupa samverkansformerna
mellan bildnings- och socialförvaltningen i det viktiga arbetet med ungdomar.
Målgrupp
Ungdomar i åldern 16-19 år med sociala problem som befinner sig i någon form av
utanförskap.
Tid för insats
2014-07-01 – 2015-12-31
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Personalresurser
Två personer en från bildningsförvaltningen och en från socialförvaltningen arbetar en
halvtid vardera i projektet
Metod
Arbetsmetoder som har använts är samtal enskilt och i grupp, samtal med ungdomens
nätverk, motiverande samtal, KASAM - kort, åtgärdsplaner, studiebesök och aktiviteter
av olika slag.
Förändringar under året
Förändringar under året har varit att ungdomarna som vi startade med har i hög
utsträckning kommit vidare i sin planerade handlingsplan/studieplan
Framgångsfaktorer
En framgångsfaktor är vår småskalighet som gör att vi kan fånga upp ungdomar snabbt
som är på väg in i ett utanförskap
Deltagarresultat
 Budgeterat antal deltagare: Mellan 10-15 elever
 Antal nya deltagare: 11
 Antal avslutade deltagare: 9
 Antal deltagare som studerar: 6
Resultat för samverkan
Samverkan och samordning sker med kontinuerliga träffar i styrgruppen där deltagare
knyts till projektet. Styrgruppen består av en enhetschef socialförvaltningen,
socialchefen tf bildningschef och en rektor för Vilhelm Mobergsgymnasiet. Styrgruppen
och projektet har mycket goda kontakter med övriga myndigheter som arbetsförmedling,
försäkringskassa och övriga skolor i regionen.
Claes Petersson, biträdande rektor

4.3.4 Samhällsekonomiska effekter av individinriktade projekt
Det är inte helt enkelt att fastställa de samhällsekonomiska effekterna av
arbetsrehabiliterande projekt, men några försök har gjorts. Nationella nätverket för
samordningsförbund (NNS) gav nyligen ut en rapport, Samhällsekonomiskt resultat av
insatser inom samordningsförbunden perioden 2007 till 2014, som är den bästa
beräkningen hittills av samhällets vinster med finansiell samordning.
Rapporten bygger på 58 utvärderingar av det samhällsekonomiska resultatet av
insatser som finansierats av samordningsförbund i landet. Slutsatsen blir att i
genomsnitt så är den samhällsekonomiska intäkten per deltagare för de utvärderade
insatserna 82 000 kronor per år. Det innebär att den genomsnittliga återbetalningstiden
för insatserna är 12 månader på samhällsnivå. På aktörsnivå så är återbetalningstiden
för landsting/regioner nio månader, för kommuner tio månader och för
Försäkringskassan 20 månader. För Arbetsförmedlingen däremot är intäkten i
genomsnitt negativ eftersom de ofta får bidra med lönesubventioner för deltagare som
får arbete.
Till de samhällsekonomiska vinsterna kan läggas individernas övriga vinster såsom
bättre hälsa och mående samt ökad livskvalitet för både dessa individer och personer i
deras omgivning.
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4.3.5 Kartläggningsprojekt
Förbundet har också finansierat ett kartläggningsprojekt, projekt M2 i Mönsterås
kommun.
Projekt M2 i Mönsterås kommun
Syfte och mål
 Främja och effektivisera samverkan mellan nyckelaktörerna och fastställa
samverkansrutiner mellan dessa samt klargöra samverkansmyndigheternas olika
ansvarsområde vad gäller utredningar och insatser för målgrupperna
 Kartlägga och identifiera individer inom målgrupperna och deras behov av stöd
för att komma närmre arbetsmarknaden i form av sysselsättning, studier eller
arbete
 Kartlägga vilka individer som kan få behovet av insatser eller utredningar, bl.a.
gällande rehabilitering, tillgodosedda inom tillgängliga resurser hos
samverkansmyndigheterna
 Identifiera och ge förslag på insatser som bör skapas och utvecklas lokalt inom
Mönsterås kommun som kan främja vägen mot arbetsmarknaden och motverka
arbetslöshet
Målgrupp
(1) Unga vuxna som är beroende av försörjningsstöd, (2) Individer som får försörjning
på annat håll men som kan utvecklas genom rehabiliterande insatser, (3)Individer med
utländskt ursprung som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden.
Personalresurser
Projektledare (1,0) som arbetar i samverkan med projektgrupp och styrgrupp.
Metod
Projektets senaste period har haft kartläggning av nyckelaktörer, målgrupperna och
behov i fokus – något som till stor del gjorts tillsammans med berörda aktörer. Fortsatt
handledning av ungdomarna har även fortsatt, där metoder som riktas mot Supported
Employment, Mindset och MI har varit prioriterat (redovisas längre ner.).
Förbättringsförslag riktat mot kartläggningsprojektet arbetas upp i samtid mer
kartläggningen.
Förändringar under året
I samråd med ansvarig chef och aktörer inom styrgrupp har vissa områden inom
kartläggningen avgränsats, vilket är följande:
 Ålderskategorin 18 – 25 (-30) år har valts som främsta prioritet att fokusera till,
inom samtliga av projektets målgrupper. Oavsett tillhörande av projektets tre
målgrupper ligger problemet i den stigande arbetslösheten i relation till den unga
åldern och även eventuellt nutida eller framtida bidragsberoende, samt det
faktum att många ungdomar inte på egen hand kan ta för sig gällande deras
framtid.
 Projektet vänder sig till de målgrupper som står långt från arbetsmarknaden, men
som i dagsläget eller med hjälp av rehabiliterande insatser kan kvalificeras som
arbetsföra. Därmed, särskilt gällande målgrupp 2, har det vid kartläggning lagts
stort fokus på de som har något lättare ohälsa och/eller funktionsnedsättning.
 Kartläggningen av målgrupper kommer ske på gruppnivå i samverkan med
aktörer som arbetar tätt med respektive målgrupp. Det har förekommit fåtal
ostrukturerade intervjuer/samtal med enskilda individer som har tillhört, tillhör
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eller som högst troligt kommer tillhöra någon av målgrupperna för projektet.
Anledning till detta är främst med anledning av integritetsskäl. Arbetssättet har
dock gett en god helhetsbild av de olika målgrupperna samt att det ur ett
tidsrelaterat perspektiv gav bred och djup information.
Carolina Engquist, projektledare

5 Analys av det ekonomiska resultatet
5.1 Resultat
Inbetalningarna från medlemmarna under året är 9 400 000 kronor, ränteintäkterna
151 426 kronor och kurs- och konferensavgifter 100 500 kronor.
Utbetalningar till olika projekt uppgår till 11 472 136 kronor vilket är nästan 2 miljoner
kronor mindre än det som anslagits av styrelsen. Gemensamma kostnader är 1 287 349
kronor och avser kostnader för administration, viss utbildning och utvärdering.
Vid årets slut finns 6 904 454 kronor innestående som varit tänkta för olika projekt i de
olika kommunerna. Det finns därutöver 2 878 914 kronor i eget kapital som enligt
tidigare beslut varit tänkt att använda för utbildningar och utvärderingar.
Utfall 2014
Intäkter för administration

Budget
2014

Medlemsbidrag för administration
Ränteintäkter
Summa intäkter

1 100 000
180 000
1 280 000

Kostnader, administration mm

Budget
2014

Personalkostnader

Utfall
1 100 000
151 426
1 251 426
Utfall

Differens
0
-28 574
-28 574
Differens

847 000

829 621

17 379

3 000

2 557

443

250 000

147 188

102 812

Trycksaker och porto

4 000

33 256

Hemsida och it

5 000

6 470

-1 470

10 000

7 718

2 282

Redovisningstjänst

170 000

135 575

34 425

Utvärdering

150 000

32 500

117 500

50 000

71 815

-21 815

1 000

930

70

10 000
1 500 000

19 719
1 287 349

Representation
Utbildning/information/studiebesök

Sammanträdeskostnader

Sakkunnigt biträde – revision
Bankkostnader
Oförutsett
Summa administrativa kostnader

Organisationsnr 222000-1859

Kommentarer

-29 256 Bl a Rollups

-9 719 Bl a NNS
212 651

34(40)
Intäkter för insatser

Budget
2014

Medlemsbidrag
Kurs- och konferensavgifter
Summa intäkter för insatser

8 300 000
0
8 300 000

Budgeterade insatser 2014 enligt
styrelsebeslut

Budget
2014

Utfall

Differens

8 300 000
100 500
8 400 500
Utfall

0
100 500
100 500
Differens

TIA i Kalmar kommun

900 000

900 000

0

Vägknuten i Oskarshamn,
Mönsterås och Högsby kommuner

250 000

98 729

151 271

Leva Livet i Vimmerby och
Hultsfreds kommuner

1 460 000

1 099 595

Steget Framåt i Borgholms
kommun

540 000

392 916

147 084

Navigatorskolan i Kalmar kommun

2 022 000

1 869 478

152 522

Innergården i Mörbylånga kommun

1 174 000

1 074 700

99 300

427 500

332 497

95 003

1 062 000

915 030

146 970

Vägen till självförsörjning i Torsås
kommun

550 000

405 143

144 857

SAMBA i Nybro och Emmaboda
kommuner

780 000

513 555

266 445 Startade 1/2

1 700 000

1 626 836

73 164 Startade 1/2

620 286

451 174

169 112 Startade 1/3

Plug in i Oskarshamns kommun

300 000

250 734

49 266 Startade 1/3

Plug in i Vimmerby och Hultsfreds
kommuner

337 500

328 348

9 152 Startade 1/3

Plug in i Mönsterås och Högsby
kommuner

337 500

330 877

6 623 Startade 1/3

Ett stöd på vägen i Högsby
kommun

193 491

0

Plug in i Emmaboda kommun

192 000

100 381

91 619 Startade 1/7

Plattform Hultsfred/Vimmerby

108 000

40 225

67 775 Startade 1/12

35 000

35 545

M2 I Mönsterås kommun
Spåret i Västervik

Vägknuten 2 i Oskarshamn,
Mönsterås och Högsby kommuner
Satellitnavigering i Västervik

Seminarium om socialt företagande
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Konferenser om bemötande och
samarbete

251 591

240 220

11 371

Utbildning i Supported Employment

450 000

456 497

-6 497

13 600

9 657

3 944

KUR 2
SUMMA

13 704 468 11 472 136 2 156 284

5.2 Ekonomisk utveckling
Förbundets tillgångar enligt balansräkningen har minskat från 15 931 302 kr till
11 497 020 kronor under 2014. Under 2015 räknar förbundet med att förbruka i stort
sett hela det sparade kapitalet.
Innestående medel för verksamhet inom samordningsförbundet
30 000 000
25 000 000
20 000 000
Annat

15 000 000

Individinsatser
10 000 000
5 000 000
0
År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015
Diagram 7, Tidigare och förväntad utveckling av innestående medel i Samordningsför bundet i Kalmar län

5.3 Balanskrav
Medel har använts av förutbetalade medel från 2007 – 2011 och är således balanserat
varför någon reglering av negativt resultat ej är aktuell.

5.4 Allmänna redovisningsprinciper
Redovisningen har skett i enlighet med den kommunala redovisningslagen och de
rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning eller dess
företrädare. Sammantaget innebär det att Samordningsförbundet i Kalmar läns
redovisning i allt väsentligt överensstämmer med god redovisningssed. De
redovisningsprinciper som ligger till grund för denna är fortlevnad, konsekvens,
försiktighet, kontinuitet, periodisering och öppenhet.
Byte av redovisningsprincip har skett from 2008 vilket innebär att sedan dess bokförs
endast bidrag som använts i projekt under året som intäkt.
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Förbundet har tidigare haft som princip att en kommuns insatta medel för verksamhet
inte ska användas för en annan kommuns aktiviteter. Denna princip ändrades av
representanter för förbundets ägare vid ett möte i december. Fortfarande redovisas i
bilaga hur mycket pengar som varje kommun har betalat in till förbundet och hur mycket
som har använts till varje projekt. Däremot har inte kommunerna längre några
innestående medel utan all behållning är nu länsgemensam.
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Resultaträkning
Intäkter
Intäktsjustering 05-07

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Lämnade bidrag
Rörelseresultat

Not

1

2
3

Resultat före finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

2014-01-01 2013-01-01
-2014-12-201331
12-31
9 500 500
3 107 559

10 510 008
1 749 772

12 608 059

12 259 780

-2 029 267 -1 277 360
-10 730 218 -11 159 772
-151 426
-177 352

151 426
0

306 324
128 972

0

128 972

14-12-31

13-12-31

92 500
234 517
327 017

0
150 295
150 295

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

11 170 003
11 497 020

15 781 007
15 931 302

Summa tillgångar

11 497 020

15 931 302

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserad vinst/förlust
Årets resultat

2 878 914
0

2 749 942
128 972

Summa eget kapital

2 878 914

2 878 914

3 120 898
85 706
3 697 847
621 142
1 092 513
8 618 106

6 228 457
85 706
3 697 847
645 654
2 394 724
13 052 388

11 497 020

15 931 302

Årets resultat

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordran moms

Kortfristiga skulder
Int skulder förutbet Bidrag 05-07
Int skulder förutbet Bidrag 08
Int skulder förutbet Bidrag 11
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Leverantörsskulder

Summa eget kapital och skulder
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Noter

2014-01-01 2013-01-01
-2014-12-201331
12-31

Not 1 Intäktsjustering 05-07
Under 2014 har förutbetalda bidrag från 05-07 ianspråktagits
med
totalt 3 107 559 kr (1 330 218 + 1 777 341 kr) pga att
förbundets
verksamhet dragit större resurser än vad som erhållits i intäkter.
Not 2 - Övriga externa kostnader
Adm tjänster
Resekostn
Övriga kostn
Konsultarvoden
Kompetens i Samverkan
Kurs o Konferensavgift

Not 3 - Lämnade Bidrag
Lämnade bidrag till projekt - 2013
Not 4 - Upplupna kostnader
Tia kvartal
DIVA
Grön Rehabilitering kv 4
SVUNG
Revisionsarvode
Projektidé under 3 mån
Vägknuten
Sociala Företag
Leva Livet
Klivet
Navigatorskolan
Steget Framåt
Drive
O1
H3
Vimmerby kommun
Big Travel
Södra Dalarnas Samordningsförbund
Posten
Norstedts Juridik

1 017 011
36 333
100 306
32 500
732 262
110 855
2 029 267

141 526
1 277 360

Bilaga 1

Bilaga 1

20 000

20 000

601 142
625 654

621 142
Not 5- Leverantörsskulder
Hultsfred, Leva Livet och Plattform
Kalmar, TIA
Mönsterås, M2
Torsås, Vägen till självförsörjning
Västervik, Spåret
Västerviks kommun, Sociala företag
Södra Småland
ITSAM
Torsås, Förbättrad samverkan i Torsås
Nybro, Drive och DIVA
Vimmerby kommun
Organisationsnr 222000-1859

972 513
19 343
97 840
46 138

645 654

273 978
225 000
103 442
110 493
379 600
168 117
9 750
281
148 360
371 442
217 684
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Kalmar, Navigatorskolan och TIA
Mörbylånga, Innergården
Posten
Egna utlägg, H Eriksson
Oskarshamn, Vägknuten
Borgholm, Steget framåt
1 092 513

Finansieringsanalys
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder
Medel från den löpande verksamheten

695 522
273 500
200
120
413 273
96 475
2 394 724

2014-01-01 2013-01-01
-2014-12-201331
12-31
0
-176 722
-4 434 282
-4 611 004

128 972
191 032
-2 155 094
-1 835 090

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Medel från investeringsverksamheten

0

0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Medel från finansieringsverksamheten

0

0

-4 611 004
15 781 007
11 170 003

-1 835 090
17 616 097
15 781 007

ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Bilaga 1

Använda projektmedel jan-dec 2014

Projekt
Innergården
Leva Livet
M2
Navigatorskolan
Plattform
Plug in
Plug in
Plug in
Plug in
SAMBA
Satellitnavigering
Spåret
Steget Framåt
TIA
Vägen till
självförsörjning
Vägknuten

102 346
225 000

107 013
134 240
238 230
98 341
225 000

88 430
61 354
108 292
47 270
158 984
124 851
297 200
101 104
225 000

Kvartal 4
259 100
233 753
103 442
470 152
40 225
162 304
117 664
107 293
53 111
186 539
192 083
379 600
91 125
225 000

Tot
projektkostn
jan-dec
1 074 700
1 099 595
332 497
1 869 478
40 225
250 734
328 348
330 877
100 381
513 555
451 174
915 030
392 916
900 000

61 446
98 729
1 300 928

127 724
579 733
3 237 961

105 480
445 961
2 858 303

110 493
601 142
3 333 026

405 143
1 725 565
10 730 218

Borgholms kommun

Insatta
medel
107 268

Fördelning
4,6%

Emmaboda kommun

90 140

3,8%

Hultsfreds kommun

Kommun
Mörbylånga
Vimmerby,Hultsfred
Mönsterås
Kalmar
Hultsfred,Vimmerby
Oskarshamn
Hultsfred,Vimmerby
Mönsterås,Högsby
Emmaboda
Emmaboda/Nybro
Västervik
Västervik
Borgholm
Kalmar

Kvartal 1
295 600

Torsås
Oskarshamn,Högsby,Mönsterås

456 788

Kvartal 2
271 800
612 967
119 083
459 208

149 330
115 292
61 019

136 554

5,8%

Högsby kommun

57 324

2,4%

Kalmar kommun

640 116

27,3%

Mönsterås kommun

129 533

5,5%

Mörbylånga kommun

143 684

6,1%

Nybro kommun

195 869

8,4%

Oskarshamns kommun

264 428

11,3%

69 001

2,9%

Vimmerby kommun

154 826

6,6%

Västerviks kommun

361 257

15,4

Samtliga kommuner

2 350 000

100%

Landstinget i Kalmar län

2 350 000

Torsås kommun

Försäkringskassan

Summa intäkter
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4 700 000

9 400 000

Kvartal 3
248 200
252 875
109 972
483 330
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Revisionsberättelse för àr 2014
Information
Ekonomichef Carina Cerafiani redovisar revisionsberättelsen ftir år 2014.
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige i respektive medlemskommun beviljar
ansvarsfrihet fiir styrelsen samt de enskilda ledamötema i densamma.
Revisorerna har giort fiiljande bedömning:

-

att verksamheten

bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

tillfredsställande sätt,
att rfüenskaperna i allt väsentligt är rättvisande,
att direktionens intema kontroll har varit tillräcklig, samt
att resultatet enligt årsredovisningen är fürenligt med de finansiella mål och
verksamhetsmål som direktionen beslutat om. Direktionen har beslutat om
42 verksamhets- och finansiella måI. Måluppffllelsen är god då 86 procent av
samtliga mål uppnås och 10 procent uppnås inte.

Å¡sredovisning samt revisionsberättelse såinds till medlernskommunerna fÌir beslut om
ansvarsfrihet i kommunfullmåiktige.

Beslut
Styrelsen tar informationen

till protokollet.

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningsberättelse

sammanfattning år 2014
• Kalmarsunds gymnasieförbunds första karriärstjänster har inrättats under 2014. Arbetet
med meriteringsprogram för särskilt yrkesskickliga lärare fortsätter.
• Följeforskningen av införandet av 1-1 satsningen Digital kompetens inom förbundet har redovisats och fortsätter under 2015.
• År 2014 var sista året som arbetet med Digital kompetens bedrevs i projektform. Från och
med 2015 ingår Digital kompetens i den ordinarie verksamheten.
• Kalmarsunds gymnasieförbund har ansökt till Skolverket om att få arrangera nationella
idrottsutbildningar i fotboll, innebandy, fäktning och simning. Alla ansökningar har godkänts och intag till dessa utbildningar görs till hösten 2015.
• Gymnasieförbundet har även ansökt om ett flertal YH-utbildningar, varav utbildningen
köks- och restaurangchef godkändes. Utbildningen är förlagd till Ölands Gymnasium
och Halltorps Gästgiveri.
• I slutet av 2014 delade Kalmarsunds gymnasieförbund ut sitt första jämställdhetspris.
Pristagare var Pia Larsson och Annika Mevik från Lars Kaggskolan. De belönades för sitt
bokprojekt där elever och lärare på naturvetenskapsprogrammet läser böcker som
belyser jämställdhets- och värdegrundsfrågor.
• Måluppfyllelsen för gymnasieförbundets olika mål inom de prioriterade områdena uppgick till 89 procent.
• Kalmarsunds gymnasieförbunds resultat uppgår till 10,7 mkr.
• Budgetavvikelserna på de olika skolorna uppgår till -4,8 mkr.
• Under 2014 investerades det för 4,7 mkr.
• Kalmarsunds gymnasieförbund hade den 15 september 3 005 elever som studerade
inom förbundets skolor.
• Personalkostnaderna uppgick totalt till 261 mkr och står för 50 procent av gymnasieförbundets totala kostnader.
• Sjukfrånvaron var för helåret 3,73 procent i förhållande till total arbetstid.
• Medelåldern bland tillsvidareanställda var vid årsskiftet 48,5 år.
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Förvaltningsberättelse

Styrelseordförande har ordet
Under år 2014 har Kalmarsunds gymnasieförbund stått inför ett antal
utmaningar. Vi har kostymanpassat vår verksamhet nedåt med
nästan 25 miljoner samtidigt som förbundsstyrelsen formulerat
42 delmål i budgetdokumentet. Förbundet uppvisar för 2014
en måluppfyllelse på 89 procent och ett positivt ekonomiskt
resultat på 10,7 mkr. Fantastiskt bra!
Gymnasieförbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare och vi
arbetar för att bilden av skolan som arbetsplats ska vara positiv för att eleverna i framtiden ska nå goda resultat och för att
kunna rekrytera bra medarbetare. Ett led i detta arbete har varit
att under år 2014 fortsätta satsningen på yrkesskickliga lärare. Vi vill
höja statusen och ge fortsatta karriärmöjligheter för lärare. Från och
med augusti 2014 har förbundet inrättat 15 karriärtjänster med syftet att
utveckla verksamheten i alla våra skolor.
Digital kompetens har avslutat sin projektform under 2014 och kommer från och
med nästa år att ingå i den ordinarie verksamheten. Tillgången till datorer och
digitala verktyg har ökat för både elever och lärare vilket ställer nya krav och nya
möjligheter på undervisningen vilket i sin tur påverkar hur lärarna planerar och
genomför sitt uppdrag. Vi kommer att fortsätta under 2015 med såväl processledning som kompetensutveckling inom IKT. Den trådlösa pedagogiken är här
för att stanna.
I slutet av 2014 delade Kalmarsunds gymnasieförbund ut sitt första jämställdhetspris. Priset gick till två medarbetare på Lars Kaggskolan för sitt bokprojekt kopplat
till naturvetenskapsprogrammet, där både lärare och elever läser böcker för att
belysa jämställdhets- och värdegrundsfrågor. Jämställdhetspriset är ett viktigt led
i förbundets jämställdhetsarbete.
Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder idag väl fungerande verksamheter inom
alla verksamhetsområden men vi strävar så klart alltid efter att bli ännu bättre.
Resultatförbättringar måste därför ständigt stå i fokus för att eleverna ska nå sina
mål. Det är extra roligt att gymnasieförbundet har goda resultat i måluppfyllelsen
bland våra elever när det gäller trygghet och trivsel, samt när det gäller särskilt stöd.
Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som under året har arbetat för att
gymnasieförbundet ska nå våra uppsatta mål. Tack vare Er har vi i år kommit upp i
89 procents måluppfyllelse. Bra jobbat!
Kalmar i februari 2015
Mona Jeansson
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Förvaltningsberättelse

VISION
Inom Kalmarsunds gymnasieförbund har alla
studerande nått sina kunskapsmål och som fria och ansvarstagande
människor - berikade med kunskaper och färdigheter - lämnar de
gymnasiet väl rustade för att möta yrkeslivet och vidare utbildning.
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Förvaltningsberättelse

Kalmarsunds gymnasieförbunds organisation

Styrelse
Presidiet

Arbetsutskott

Förbundschef
Förbundskontoret

Skolområdeschef

Skolområdeschef
Planeringschef

Jenny Nyströmsskolan

Lars Kaggskolan

Stagneliusskolan

Axel Weüdelskolan
Skolenhet AW1
Lärvux, Gruv,
SFI

Skolenhet LK1
NA
Skolenhet LK2
EE, TE, VF

Skolenhet ST2
EK, HA

Skolenhet LK3
IM

Skolenhet ST3
SAbet

Stage4you Academy
Skolenhet S4Y1
ESes, ESmu, HVstyl, SFI, (Lärvux)

Ölands Gymnasium
Skolenhet ÖG1

RL, HT, Gruv, (Lärvux), Gyvux, SFI

Skolenhet AW2
Gyvux, YH,
Uppdrag

Skolenhet LK4
BA, FT, HV

Mandatfördelning styrelsen
Kalmarsunds gymnasieförbunds högsta beslutande organ
är styrelsen. Styrelsen består av fem förtroendevalda från
Kalmar, samt två från vardera Borgholm, Mörbylånga
och Torsås. Ordförande är Mona Jeansson (S) och vice
ordförande är Marcus Johansson (C).

Miljöpartiet
de gröna (1)
Vänsterpartiet
(1)

Socialdemokraterna
(4)

Mandatfördelning
Centerpartiet
(3)

Moderaterna
(2)
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Förvaltningsberättelse

fem år i sammandrag
2014

2013

2012

2011

2010

3 005

2 983

3 144

3 374

3 550

2 407

2 447

2 567

2 720

2 887

598

536

577

654

663

704*

809*

951*

1 004*

972

Kommunbidrag och övriga statsbidrag

418

443

459

469

465

Nettokostnader i % av kommunbidrag och
statsbidrag

98%

100,3%

98,6%

95,0%

99,8%

Nettokostnader tkr/elev

136

149

144

132

139

Nettokostnader (mkr)

Antal elever inom förbundet 15 sep

Från förbundets kommuner
Från andra kommuner
Elever från förbundet som studerar hos annan
huvudman

Kalmarsunds gymnasieförbund

408

445

452

445

465

Finansnetto (mkr)

0,4

0,9

1,8

2,2

1,2

Årets resultat (mkr)

10,7

-0,5

8,3

25,8

2,1

72

61

61

53

27

106

110

112

98

125

Eget kapital (mkr)
Total låneskuld (mkr)

84

63

66

83

87

Soliditet

Likvida medel (mkr)

40%

36%

35%

35%

18%

Antal tillsvidareanställda

494

512

520

526

550

Antal årsarbetare inkl. visstid och timanställda

551

568

602

605

615

Löner och ersättningar (mkr)

261

264

266

265

294

367

-1 326

1 172

-175

-135

-1 441

259

-2 426

-963

1

Verksamheternas utfall mot budget (tkr)
Förbundskontoret
Lars Kaggskolan
Stagneliusskolan
Jenny Nyströmsskolan inkl Gymnasiesärskolan
Axel Weüdelskolan

350

-598

-3 580

1 285

1 765

-2 367

-1 817

-4 747

-1 454

-1 080

2 186

-804

677

442

-184

Ölands gymnasium inkl. komvux

-404

-739

-508

1 028

228

Stage4you Academy inkl komvux

-3 160

-3 046

-499

697

-1 241

-537

-224

-130

327

-311,6

789

Kost (ingår fr.o.m. 2014 i enheternas resultat)

x

Skola-Arbetslivcentrum

x

x

x

Ingelstorpsgymnasiet

x

x

x

*Elever på Ingelstorpskolan räknas som externa på grund av försäljning av skolan.
x Nedlagd/såld verksamhet
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Omvärldsanalys, Händelser och Resultat
Kalmarsunds gymnasieförbund har under de senaste sex
åren kostymanpassat sin verksamhet nedåt med närmare
20 procent. De kommande åren kommer elevunderlaget
att ligga stilla, vilket betyder att förbundet klarat av den
stora utmaningen med minskande elevkullar. De kommande åren 2015-2018 kommer cirka 12 procent av de
tillsvidareanställda medarbetarna ha gått i pension men
överlag ses inga större svårigheter att säkerställa kompetensförsörjningen. Däremot kan det bli en utmaning
längre fram, då alltfler anställda uppnår pensionsåldern
samtidigt som bristen på kvalificerade lärare ökar.
Bilden av skolan som arbetsplats måste förändras för
att det i framtiden ska vara möjligt att rekrytera duktiga
medarbetare. Under de senaste åren har skolans problem
hamnat i fokus, nu är det dags att vi lyfter fram de fördelar
och möjligheter skolan har som arbetsplats. Gymnasieförbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare och kommer
att fortsätta sin satsning på särskilt yrkesskickliga lärare
samt genom införandet av lektorer. Dessa insatser höjer
statusen och karriärmöjligheterna för lärare.
IT – användningen och IT – kompetensen kring hur
datorerna ska användas som pedagogiska verktyg i
undervisningen behöver ytterligare utvecklas de kommande åren. Tillgången till datorer och digitala verktyg
har ökat kraftigt för både elever och lärare inom alla skolformer, men detta är ingen garanti att IT används mer i
undervisningen. Kalmarsunds gymnasieförbund skall
fortsätta att ligga i framkanten inom detta område vilket
kommer att kräva stort behov av kompetensutveckling
hos både lärare och rektorer.

Väsentliga händelser under året

Under 2014 har Kalmarsunds gymnasieförbund fortsatt
med att utveckla och förstärka både den yttre och inre organisationen genom ett flertal olika insatser. En av dessa
aktiviteter har varit det fortsatta arbetet med meriteringsprogram för yrkesskickliga lärare. Meriteringsprogrammet

Arete ger läraren en dokumenterad kvalitetsstämpel som
yrkesskicklig lärare till glädje både för sig själv och till
nytta för Kalmarsunds gymnasieförbund. Målet är att utveckla verksamheten i alla förbundets skolor så att eleverna når kunskapsmålen samt får med sig nödvändiga
kunskaper ut i vuxenlivet. Förbundet har från och med
augusti inrättat 15 karriärstjänster och ytterligare 15
tjänster kommer att inrättas år 2015.
För att öka gymnasieförbundets attraktivitet, genom fler
valmöjligheter för framtida och nuvarande elever, så har
ett flertal ansökningar gjorts till Skolverket och Myndigheten för Yrkeshögskolan. Till Skolverket har gymnasieförbundet ansökt om fyra nationella idrottsutbildningar
med syftet att eleverna ska kunna kombinera elitidrott
och utbildning med målsättningen att kunna nå nationell
elit. Ansökningarna omfattar fotboll, innebandy, simning
och fäktning. Alla ansökningar har godkänts av Skolverket. Kalmarsunds gymnasieförbund har även ansökt
om ett flertal yrkesutbildningar hos Myndigheten för
Yrkeshögskolan. Fyra nya ansökningar har genomförts:
Gastronomisk kock, Köks- och restaurangchef, Kulinarisk
destinationsutvecklare samt BE@M – Broadcasting, Event
and Management. Utav dessa ansökningar så har YHmyndigheten beslutat att godkänna utbildningen köks-

Kostnadsfördelning

Finansiering

0%

14%

10%

Driftsbidrag från
medlemskommunerna

1%
8%

Hyresintäkter
Interkommunal ersättning

16%
17%

Försäljning mm
77%

Administration

6%

Undervisning
47%

Skolmåltid
Fastigheter
Interkommunal ersättning

Statsbidrag

4%

Övrigt
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7 635

8 000

6 000

4 000

2 186

2 000
367

350

748

0

-2 000

-11

-1 441

-1 153
-2 367

-4 000
-3 149

Gemensamt

Förbundskontoret

Lars Kaggskolan

Stagneliusskolan

Jenny Nyströmskolan inkl gymnasiesär

Axel weudelskolan

Ölands Gymnasium

Ölands Gymnasium komvux

Stage4you Academy

Stage4you Academy Komvux

Enheternas utfall för 2014
och restaurangchef. Yrkesutbildningen omfattar 20 platser
som är förlagd till Ölands Gymnasium och Halltorps Gästgiveri. Övriga aktiviteter/projekt som gymnasieförbundet
fortsatt att verkställa under året är projektet PLUG IN där
förbundet arbetar aktivt med att minska antalet studieavbrott från gymnasieskolorna inom Kalmarsunds gymnasieförbund.
I slutet av 2014 delade Kalmarsunds gymnasieförbund
ut sitt första jämställdhetspris, som ett led i arbetet med
SKL:s projekt Hållbar jämställdhet (inom förbundet kallat Together).
Pia Larsson, bibliotekarie, och Annika Mevik, lärare i matematik och fysik, från Lars Kaggskolan fick ta emot 5000 kr
vardera. De belönades för sitt bokprojekt där elever och
lärare på naturvetenskapsprogrammet läser böcker som
belyser jämställdhets- och värdegrundsfrågor.

Årets resultat

Kalmarsunds gymnasieförbund resultat för 2014 uppgår till 10,7 mkr. Inom skolområdena finns dock större
budgetavvikelser där enheternas samlade resultat visar
ett underskott om 4,5 mkr. (Övriga kommentarer till
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enheternas avvikelse redovisas under varje enhets
verksamhetsberättelse).
Under gemensam verksamhet återfinns kostnader för
projektet digital kompetens som i och med bokslut 2014
övergår till ordinarie verksamhet och finansieras därmed
inte längre centralt i projektform. Under 2014 belastade
projektet de centrala verksamheterna med 13,8 mkr.
Resultatet innebär att gymnasieförbundet även detta år
klarat av att inhämta det besparingsbeting, minskning av
16-19 åringar, som belastade verksamheten i början av året
med ca 25 mkr. Det positiva resultatet innehåller projektintäkter om 7 mkr för ett ESF-projekt som avslutades
under 2013. Enligt försiktighetsprincipen bokfördes inte
projektintäkterna under 2013 då finansiären inte kunde
garantera en utbetalning för förbundets kostnader.
Färre och färre ansöker om att få inackorderingsbidrag
(år 2010 - 324 stycken, år 2014 - 161 stycken) vilket gör
att kostnaden sjunker, kostnaden blir ca 1,6 mkr lägre än
budgeterat. Även kostnaden för tilläggsbelopp/elevassistenter och busskort blev lägre än budget, 1,7 mkr
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respektive 1,1 mkr. Totalt utfall för de gemensamma
verksamheterna är minus 3,4 mkr.
Antalet elever som går i utbildning anordnad av andra
huvudmän fortsätter att minska. År 2011 var antalet 1035
för att till 2013 minska till 874. År 2014 var antalet 758
elever. Detta resulterar i att även den interkommunala
kostnaden för dessa elever sjunker.
Resultat mot budget interkommunala ersättningar 2011-2014 (tkr)
Gymnasieelever
2014

2013

2012

2011

Interkommunala kostnader

År

8 232

11 147

15 156

15 814

Interkommunala intäkter

3 414

9 124

-3 230

-3 355

11 646

20 271

11 926

12 459

Summa

olika utbildningsanordnare som gymnasieeleverna söker är:
År

2014

2013

2012

2011

Elever som studerar i andra
kommuner

139

103

156

215

Fristående skolor i Kalmar

603

716

762

766

17

56

55

54

758

874

972

1035

Fristående skolor övriga landet

Totalt

Även intäkterna för de interkommunala ersättningarna
fortsätter att öka då antalet elever från andra huvudmän
som går i utbildning anordnad av förbundets skolor blir
fler. År 2013 var antalet 576 stycken och antalet 2014 ökade till 593 stycken. Totala positiva utfallet för de interkommunala ersättningarna är i bokslut 2014 11,6 mkr.
Gymnasieelever
Antal Elever från andra kommuner som studerar på Gymnasieförbundets skolor, Genomsnittlig intäkt 2011-2014
2014

2013

2012

2011

561*

539

561

597

113 900 kr*

106 900 kr

95 800 kr

94 300 kr

Antal elever
Intäkt per elev genomsnitt
*inkl. Asperger elever

gymnasiesärskoleelever
Antal Elever från andra kommuner som studerar på Gymnasieförbundets skolor, Genomsnittlig intäkt 2010-2013
Antal elever
Intäkt per elev
genomsnitt

2014

2013

2012

2011

32

37

42,5

52,5

327 800 kr

325 900 kr

309 500 kr

297 000 kr

Under 2013 bytte förbundet pensionsadministratörer och
i och med detta var det en del initiala frågeställningar runt
premier, utredningsgrader och skulder. Detta resulterade i
en osäkerhet i prognosen som förbundet fick ta hänsyn till.
Nu har Skandia gjort en ny pensionsskuldprognos med mer
tid och större underlag till sitt förfogande och förbundets
skuld i bokslutet uppgår därför till den av Skandia beräknade. Detta medför ett positiv utfall för pensionsskuldens
förändring med 2,9 mkr inklusive löneskatt vilket innebär
en total pensionsavsättning om 1,8 mkr. Nedan tabell visar
andel återlånade medel för förbundets pensioner.
Pensionsmedel och pensionsförpliktelser

2014

2013

2012

2011

2010

Avsättning för pensioner

1,8

4,7

3,1

3,2

2,6

Ansvarsförbindelse

41,3

46,4

42,9

39,2

36,8

Särskild avtalspension

0,0

0,0

0,5

0,0

14,4

Totala pensionsförpliktelser

43,1

51,1

46,6

42,4

53,8

Återlånade medel

43,1

51,1

46,6

42,4

53,8

Tabellen ovan visar förbundets pensionsmedel och pensionsförpliktelser uppställt
enligt rek 7.1

Kalmarsunds gymnasieförbund har beslutat att lösa in
delar av sin pensionsskuld. Syftet med beslutet är att
fördela pensionskostnaderna. Förbundet valde 2014 att
genomföra denna tidiga lösning för att bädda för framtidens utmaningar. Förbundet kan då välja att lägga sin
tid och energi på förbundets huvuduppgift – elever och
verksamhet. Denna lösning minskar risken att de framtida pensionskostnaderna tränger undan andra verksamhetskostnader och satsningar inom förbundets område.
Semesterlöneskulden sjönk i jämförelse med bokslut
2013 med 2,9 mkr. Totalt utfall för området pension är
positivt med en marginal om 0,5 mkr.
Gymnasieförbundet har sedan 2011 erbjudit nationell
idrottsutbildning (NIU) inom bl. a. fotboll. Utbildningen
har varit kopplad till en inriktning på ett program och förlagd till en skola. Detta har möjliggjort ett helklassupplägg av utbildningen där förbundet, genom att förlägga
även gymnasie- och programgemensamma ämnen i anslutning till Guldfågeln Arena, på ett berikande sätt har
kunnat varva programmets obligatoriska kurser, med träning inom sporten. Förbundet har idag tre utbildningslokaler på Guldfågeln Arena. Inför 2015 omöjliggörs ovan
beskrivna helklassupplägg, då Skolverket kräver att huvudmän som beviljats bedriva NIU-verksamhet måste
koppla utbildningen till minst fyra nationella program,
varav ett ska vara yrkesprogram. Därmed finns inte längre möjlighet att förlägga/bedriva undervisning i andra
kurser än idrottkurser på Guldfågeln Arena.
Under 2014 fasades fyra gymnasieprogram ut på Stage4you Academy i Torsås: bygg- och anläggning, industritekniska, samhällsvetenskapsprogrammet - inrikt-
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ning räddning och säkerhet, samt yrkesintroduktionen.
Lokalavtal avseende lokal nyttjad av bygg- och anläggningsprogrammet löper dock till sista juni 2017 men förbundet bedriver idag ingen verksamhet i lokalen.
Ovan beskrivna lokalers avtal har hanterats i bokslut 2014
då verksamheten i dem har upphört.
Avstämning balanskrav
Enligt kommunallagen ska kommuner och kommunalförbund göra en avstämning mot balanskravet. Detta
innebär att gymnasieförbundet ska redovisa ett positivt
resultat efter avdrag och tillägg. I praktiken klarar ett kommunalförbund balanskravet om intäkterna överstiger
kostnaderna. Om kommunalförbundet redovisar underskott ska motsvarande belopp återföras senast det tredje
året efter bokslutsåret. 2013 redovisade förbundet ett resultat om minus 0,5 mkr men efter avdrag/tillägg för digital kompetens (styrelsen beslutade vid årsredovisningen
2011 att 22 mkr av förbundets egna kapital skulle disponeras
för att täcka initialkostnaderna för digital kompetens då
medlemskommunerna inte finansierade kostnaden) så
uppgick det balanserade resultatet till plus 12 mkr. I år
uppvisar förbundet ett resultat om 10,7 mkr. Projektet
Digital kompetens har under 2014 genererat kostnader
om 13,8 mkr men då man endast kan använda sig av den
avsättning som är gjord för att balansera resultatet så
kan endast 5,4 mkr av kostnaderna balanseras sedan är
avsättningen förbrukad. Resultatet innebär dock att förbundet inte behöver återställa något resultat.
Följande tabell visar förbundets avstämning av balanskravet de senaste fem åren.
Avstämning mot balanskravet (mkr)

2014

2013

2012

2011

2010
2,1

Årets resultat enligt resultaträkningen

10,7

-0,5

8,3

25,8

Digital kompetens

5,4

12,5

4,1

-22

Balanserat resultat

16,1

12,0

12,4

3,8

2,1

Investeringsredovisning
Kalmarsunds gymnasieförbund har ett ekonomiskt mål att
finansiera sina investeringar med egna medel. Målet bedöms över en fem års period som innefattar det aktuella
budgetåret och de fyra senaste bokslutsåren. Resultat,
avskrivningar och förändring av pensionsskuld ger ett
prognostiserat utrymme för investeringar på 72,3 mkr.
Målet är därmed uppnått då förbundet har en investeringsvolym på totalt 23,3 mkr sett under avstämningsperioden.
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Självfinansiering
investeringar

Totalt

2014

2013

2012

2011

2010

Resultat

46,5

10,7

-0,5

8,3

25,8

2,1

Avskrivningar

24,0

2,8

2,9

3,8

4,6

4,8

Förändring av pensionsskuld

1,8

-2,9

-3,1

-0,1

-13,8

14,7

Utrymme

72,3

10,6

-0,7

12,0

16,6

21,6

Investeringar

23,3

4,7

3,9

3,4

2,9

3,7

Under året har förbundets enheter nyttjat 4,7 mkr av
budgeterat utrymme om 5,2 mkr. 1,2 mkr avser flytten av
förbundets administrativa kontor vilket budgeterades till
0,9 mkr. Flytten genomfördes för att i största möjliga mån
rymma förbundets enheter i ”egna lokaler”. Nu återfinns förbundskontoret i Lars Kaggskolans lokaler på Stagneliusgatan. Förbundet har på det sättet reducerat kostnaderna för hyra av lokaler.
2,3 mkr avser investeringar på Stagneliusskolan (budget 1,7
mkr) där 1 mkr avser ombyggnation i skolans aula, köket
har bytt ut ugn och skärmaskin. Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och
kommunikation har köpt in ett antal kameror och skolan
har köpt in nya inventarier generellt och till Aspergerenheten.
Jenny Nyströmsskolan har installerat en projektor och tillgodosett signalöverföring i skolans aula. Även restaurang- och
livsmedelsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet
har gjort mindre investeringar i programmens undervisningsmaterial. Nya kontorsstolar och bord till enheten
generellt har köpts in. De digitala coachernas rum har
kompletterats med lämpliga åtgärder men där har inte
hela den avsatta budgeten använts. Totalt uppgår enhetens investeringar till 0,3 mkr på Jenny Nyströmsskolan
inklusive gymnasiesärskolan av 0,9 mkr i avsatta medel.
Investeringar på Axel Weudelskolan uppgår 2014 till 0,2 mkr
och avser inköp av förvarings-/laddskåp. Axel Weudelskolan hänger med i satsningen på Digital kompetens och har
under året leasat in nya datorer för att på ett bättre sätt
tillgodose elevernas grundförutsättningar att genomföra
studierna. För att tillgodose säkerhetskrav så har enheten
investerat i dessa skåp. Man har även gjort smärre ombyggnationer i fastigheten. Budgeterade medel var 0,3
mkr vilket lämnar ett litet överskott.
Lars Kaggskolan har gjort en hel del investeringar inom eloch energiprogrammet. Stort antal av dessa är dock en
konsekvens av reformeringen GY11 och kostnader som
uppstår till följd av den belastar den avsättning som finns
för detta ändamål. Av denna anledning använder inte
Lars Kaggskolan sin budget fullt ut 2014. I övrigt har skolans kök investerat i ny skärmaskin och fordonsprogrammet
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i nya omklädningsskåp och högtryckstvättar. Totalt 0,7 mkr
av budgeterat 1,2 mkr.
Stage4you Academy har uppdaterat hantverksprogrammets
undervisningsmaterial enligt den plan som fanns inför
året (0,1 mkr).
Ölands Gymnasium och komvux har inte nyttjat sitt investeringsutrymme om 0,1 mkr då verksamheten inte har haft behovet under året.

4 000
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2 000
0
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334

Redovisning 2014

930

300
160

100
0

60
53

Budget 2014

Investeringsredovisning mot budget 2014

Framtid och förväntad utveckling

Utöver de minskade elevkullarna så är en utav de nuvarande ekonomiska utmaningarna finansieringen av
den trådlösa pedagogiken. Inför 2015 har gymnasieförbundet ett behov av en medfinansiering från medlemskommunerna för att fortsatt kunna öka kvaliteten i
undervisningen och att ta tillvara de möjligheter som
öppnar sig med informations- och kommunikationstekniken (IKT). Digital kompetens, ett omfattande
uppdrag att utbilda och att ge eleverna moderna IKTkunskaper och samtidigt motverka en utveckling där de
digitala klyftorna mellan olika grupper tenderar att öka.
I ett gränslöst utbildningssystem, som är öppet dygnet
runt och där all kunskap bara är några knapptryckningar bort, duger inte längre enbart den traditionella synen
på lärande. Förutom en förändrad pedagogik ställs det
helt nya krav på kritiskt tänkande och tolkning av information. Skolan måste därutöver motverka de digitala klyftorna i samhället och här är gymnasieförbundet
ledande inom det regionala utbildningsutbudet. Inte
minst för Kalmar län, är det ytterst viktigt med en ITinfrastruktur på plats, för att kunna ta tillvara de möjligheter som IKT erbjuder. Kommunerna måste se möjligheterna med digitaliseringen och det är en nödvändighet att skolorna ligger i framkanten för att lyckas utbilda
morgondagens arbetskraft.
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måluppfyllelse
Under år 2014 har Kalmarsunds gymnasieförbund arbetat med 8 prioriterade områden som delats upp i 42 olika delmål.
Måluppfyllelsen för 2014 är 89 procent, vilket är en ökning i jämförelse med året innan då måluppfyllelsen var 82 procent.
Delmålen redovisas nedan enligt fem olika definitioner. Varje mål och uppdrag redovisas i ett kapitel för sig.

TABELL Måluppfyllelse 2014
Mål
ALLA ELEVER SKA NÅ KUNSKAPSMÅLEN
Minst 92 % av eleverna ska erhålla slutbetyg.

86%

Minst 87 % av eleverna på högskoleförberedande program ska ha grundläggande behörighet till högskola/universitet.

86%

Maximal andel av elever i årskurs 1 som avbryter studierna får högst uppgå till 3 %.

3%

Andel studerande som slutför påbörjade kurser inom grundläggande vuxenutbildning ska vara minst 66 %.

80%

Andel studerande som slutför påbörjade kurser inom gymnasial vuxenutbildning ska vara minst 71 %.
Andelen elever som byter studieväg mellan årskurserna ska minska.

81%
Går ej bedöma

Genomströmningen av elever som påbörjar och fullföljer en gymnasieutbildning inom tre år skall öka.

83% m 79%

Den totala närvaron i samtliga årskurser ska öka.

87% g 87%

Det systematiska kvalitetsarbetet ska stärkas för att säkra likvärdigheten i de utbildningar som förbundet erbjuder.
Öka antalet gymnasiala lärlingsplatser inom förbundet.

Ja
18 k 36

Utveckla och fördjupa samarbetet med företag, arbetsliv och universitet.

Ja

Förutsättningar för rektors pedagogiska uppdrag skall stärkas.

Ja

ELEVEN I CENTRUM - TRYGGHET OCH TRIVSEL
Eleverna ska ange minst 4,8 gällande påståendet ”som helhet fungerar vår skola bra”.

5,1

Eleverna ska ange minst 4,2 gällande påståendet ”på min skola respekterar vi alltid varandra”.

4,7

Flickor och pojkar, män och kvinnor ska ges de bästa förutsättningar för att nå goda resultat.

Ja

Alla elever ska ha likvärdig tillgång till alla kompetenser om elevhälsan.

Ja

Flickor och pojkar ska ha likvärdig tillgång till alla kompetenser inom elevhälsan.

Ja

ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD
Eleverna ska ange minst 4,2 gällande påståendet ”jag får det stöd jag behöver i skolan när jag har svårigheter i skolan”.

4,4

Öka möjligheterna för elever med kognitiva svårigheter att med teknikstöd klara sin skolgång och i större utsträckning nå uppsatta mål.

Ja

Identifiera och erbjuda utbildningsinsatser, coaching och framtidsplanering för den ungdomsgrupp i åldern 16-20 år som idag befinner sig utanför
skolans värld eller som ej har lyckats i den traditionella skolan.

Ja

Delta i kartläggning av kommunens och landstingets insatser för barn och ungdomar som har, eller riskerar få psykisk ohälsa.

Ja

DIGITAL KOMPETENS
Elevers digitala kompetens ska höjas och digitala klyftor därmed suddas ut.

Ja1

Lärarnas digitala kompetens ska stärkas.

Ja

Under genomförandet av satsningen Digital kompetens, bedrivs följeforskning i samarbete med Linnéuniversitetet, med mål att återföra de iakttagelser som
har gjorts till projektet genom dialog under arbetets gång.

Ja

EKONOMI I BALANS
Kalmarsunds gymnasieförbunds investeringar ska självfinansieras till 100 % över en rullande femårsperiod.
Andel elever från medlemskommunerna som studerar vid skolorna inom Kalmarsunds gymnasieförbund ska uppgå till minst 70 % (3KVH).

Ja
75%

Förbundets enheter ska inspireras till verksamhetsutveckling och ökad måluppfyllelse. Nyskapande tankar och idéer kan därmed skapas och spridas.

Ja

Ökad förbundssamverkan kopplat till utbildningsbudet i förbundet.

Ja

Kalmarsunds gymnasieförbund ska aktivt söka möjligheterna till övrigt finansiellt stöd inom de prioriterade områdena.

Ja

14 | ÅRSREDOVISNING 2014

Måluppfyllelse

SFI OCH YRKESUTVECKLING
Andel studerande som slutför påbörjade kurser i svenska för invandrare (SFI) ska vara minst 77 %.

91%

Närvaron i SFI-undervisningen för vuxna ska uppgå till minst 80 %.

82%2

Flexibiliteten, kvaliteten och individanpassningen inom SFI-undervisningen ska öka.

Ja

Utveckla samverkan med andra aktörer i regionen kring SFI, så att samhällets olika resurser bidrar på ett effektivt sätt. Kopplingen till arbetsintegration bör förstärkas.

Ja

Ta initiativ till att det i medlemskommunerna upprättas en gemensam väglednings-, kartläggnings- och uppföljningsfunktion.

Ja

JÄMSTÄLLDHET
Premiera goda insatser i förbundets verksamhet som bidragit till en ökad jämställdhet.

Ja

Flickor och pojkar, män och kvinnor ska ges likvärdigt inflytande och delaktighet.

Ja

Undervisningen bedrivs och planeras utifrån ett genusmedvetet/normkritiskt perspektiv där frågor kring genus, jämställdhet, jämlikhet och demokrati
har genomslag i det vardagliga arbetet. Kunskap om genusmedveten undervisning ökar.
Flickor och pojkar, män och kvinnor ska ha lika möjligheter till god utveckling.

Delvis
Ja

En jämnare fördelning av flickor och pojkar ska eftersträvas på alla utbildningar.

6 av 16

En jämnare fördelning av män och kvinnor ska eftersträvas vid nyrekryteringar.

Ja

Kvinnor och män, pojkar och flickor har lika möjligheter att kunna kombinera föräldraskap med en god utveckling i arbetet och i studier.

Ja

EN SKOLA PÅ VETENSKAPLIG GRUND
Antalet forskarutbildade lärare ska öka. Undervisningen ska i högre utsträckning vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Ja

Stimulera yrkesskickliga lärare att kunna göra karriär inom läraryrket.

Ja

1 Ja för digitala klyftor men bägge målen är inte uppnådda.
2 S4Y och ÖG är ej med i statistiken men resp. rektor bedömer att de uppnått målet. Närvaroregistrering sker manuellt.
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Uppföljning av verksamhetsmål
Alla elever ska nå kunskapsmålen

Axel Weüdelskolan når goda resultat inom grundläggandeoch gymnasial vuxenutbildning. Under året har skolan
arbetat med ökad måluppfyllelse som fokus genom att
införa kontinuerliga kursutvärderingar och ge lärarna
kompetensutveckling i formativ bedömning. Inom de
administrativa rutinerna har också gjorts förbättringar
gällande närvarorapportering och rutiner vid inskrivning
och avskrivning av elever. Skolan har, för eleverna, också
tagit upp vikten av en kontinuitet i studierna för höga
studieresultat. Genom att sätta en organisation och struktur i planeringen av kvalitetsarbetet där delaktighet är en
viktig del räknar skolan med att höja kunskapsresultaten.
Skolan har vidareutvecklat det entreprenöriella lärandet genom att genomföra ett arbetslagsarbete med utgångspunkt i NUTEKs bok Så tänds eldsjälar – en introduktion till
entreprenöriellt lärande.
Kontakten med yrkeslivet har förbättrats för eleverna genom
införandet av de nya spåren inom vuxenutbildningen: Yrkesspåret,
Akademiska spåret, Språkspåret och Näringslivsspåret. Språkpraktikplatser
har ökat tack vare hårt arbete men behöver mer personal för
att öka ytterligare. Den formaliserade kontakten med arbetsgivare sker genom lärlingsråd för utbildningarna inom Lärvux
och ett programråd för utbildningarna inom vårdsektorn.
Inledande diskussioner har förts kring ett länsövergripande
vård- och omsorgscollege med trolig start under våren 2015.
Utvecklingsarbetet vid Jenny Nyströmsskolan präglas i hög
grad av arbete mot högre måluppfyllelse både vad avser socialisationsmål och kunskapsmål. Skolan har under
senare delen av vårterminen och under inledningen av
höstterminen arbetat med att ta fram en ny handlingsplan för att tidigt fånga upp elever som halkar efter i sina
studier. Förändring i arbetsgången ska medföra att fler
elever når målen och att större andel når målen inom
tre år. Skolan har tagit in en relativt stor andel elever på
programinriktat individuellt val samt elever på nationellt
program med dispens från behörighetskravet i engelska.
Dessa elever har ofta en lång väg att gå för att bli behöriga
och på det sättet nå ett examensbevis.
Analysen av resultaten gällande andelen elever med examensbevis och behörighet till högskolestudier har även resulterat
i ett uppdrag till ämneslagen att reflektera och analysera vad
eleverna har svårt för i deras ämnen och komma med förslag
på hur skolan kan arbeta för att fler elever ska nå målen inom
tre år.
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Skolan fortsätter sitt aktiva arbete med att minska elevernas frånvaro. Hösten 2014 har skolan ändrat sina rutiner
för uppföljning av elevfrånvaron både för eleverna på
gymnasieskolan och på gymnasiesärskolan. Förhoppningen är att det ska leda till att skolan snabbare fångar upp
elever som uteblir från skolan av olika anledningar.
Det systematiska kvalitetsarbetet har förbättrats och
därmed stärkts genom en ökad systematik och ökad lokal
förankring av delar av det som mäts i 3KVH-enkäten Skolledningen har under året genomfört flertalet utvärderingar
(bl.a. avsatt tid för kollegialt lärande) där resultatet analyserats och legat till grund för nästkommande läsårs prioriterade
mål. Diskussioner förs för att föra det systematiska kvalitetsarbetet än längre så att det även når elever och föräldrar,
vilket skollagen föreskriver.
Skolan har inte kunnat öka gymnasiala lärlingsplatser då
skollagen föreskriver eleven i centrum och de elever som kommer in på restaurang- och livsmedelsprogrammet samt
hotell- och turismprogrammet idag i samtliga fall väljer
att gå in i klasser med skolförlagda utbildningsvägar.
Innevarande elever anses inte ha en vilja att gå program-

Uppföljning verksamhetsmål

mens lärlingsform, varför utökandet av antalet platser
kommer att ske när nuvarande platser fyllts.
För att vidareutveckla det entreprenöriella lärandet,
stimulerar och uppmuntrar skolan till olika samarbetsprojekt inom programmen. Exempelvis hade det estetiska programmet med inriktningarna dans, musik och
teater en gemensam föreställning som eleverna skrev
material till. Naturvetenskapsprogrammet (NA) åker på
de årliga Natur, Medicin och Teknikdagarna i Lund där de
under två dagar besöker öppna föreläsningar. Detta för
att stimulera eleverna till att eventuellt fortsätta studerande naturvetenskapliga disciplinerna. NA har gjort Nobelmiddagen till en tradition där föreläsare från universitetet kommer till skolan och föreläser om Nobelprisen för
våra naturvetare under festliga former. Skolledningen
anser att samarbetet inom skolan på elev/individnivå
skulle kunna utvecklas kring t.ex. gymnasiearbetet.
Samarbetet i branschråd fungerar bra inom restaurangoch livsmedelsprogrammets inriktning bageri och konditori, på hotell- och turismprogrammet, barn- och fritidsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet men
det är svårt att få igång inriktningen kök och servering
på restaurang- och livsmedelsprogrammet. Det fungerar
bra att få fram platser till arbetsplatsförlagt lärande (APL)
för det antal elever som skolan har idag. Dock krävs en
del samplanering med vuxenutbildningen inom vårdoch omsorg eftersom vi använder samma platser.
Lars Kaggskolans elever på naturvetenskapsprogrammet
är fortsatt mycket studiemotiverade med goda resultat.
Under första skolveckan var det fler elever än vanligt som
var tveksamma över sitt förstahandsval, naturvetenskaps-

programmet. Eleverna önskade istället att läsa ekonomieller samhällsvetenskapsprogrammet. Medarbetarna
på skolan måste hjälpa studie-och yrkesvägledarna på
grundskolan med underlag så att de blir mer precisa i sin
vägledning av eleverna, samtidigt som arbetslaget vidare
undersöker vilka andra bakomliggande orsaker som kan
finnas till viljan att byta program.
Skolan har också i övrigt goda resultat men tyvärr orkar
inte alla elever “i mål” alla år, trots att lärare, elevhälsa
och rektorer arbetar målmedvetet med att alla ska nå
alla kunskapsmål. På fordon- och transportprogrammet
saknar en stor andel av eleverna tillräckliga kunskaper i
svenska och engelska från grundskolan vilket är en stor
bidragande orsak till att flera inte fick ett examensbevis.
Personalen får arbeta ännu mer mot detta mål och bl.a.
arbeta för att komma in tidigare med verksamma åtgärder när skolgången inte fungerar. Samma åtgärder räknar
skolan med ska få effekt på en ökad genomströmning av
elever som genomför sin gymnasieutbildning inom tre
år. Värt att notera är att skolan alltid har några elever som
varje år genomgår ett utbytesår i fram för allt USA, vilket
innebär att de inte kan fullfölja sina studier inom tre år.
Lars Kaggskolan jobbar kontinuerligt med att utveckla
det formativa lärandet och lyfter det ständigt i arbetslag
och ämneslag kopplat till GY-11 och modern skolforskning. Elever som har behov av stöd och hjälp oavsett
om de siktar högt eller nöjer sig med betyget E har
möjlighet att nyttja Resurscentrum.
Skolan har ökat antalet gymnasiala lärlingsplatserunder
året. Dock är det fortfarande en mycket liten andel sökande som visar intresse för utbildningsformen.
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Skolan har vidareutvecklat det entreprenöriella lärandet genom ett ökat antal företag inom konceptet Ung
Företagsamhet (UF) på naturvetenskapsprogrammet,
teknikprogrammet och individuellt alternativ inriktning
Navigatorskolan. Skolan har lagt in kursen entreprenörskap och
företagande som en fördjupningskurs i naturvetenskapsprogrammet och hantverksprogrammets inriktning frisör.
Alla yrkesprogram på skolan har aktiva branschråd och
ett bra samarbete med respektive bransch. Det manifesterats bl.a. i att tillgången APL-platser i allmänhet är god.
Det finns en del problem att få platser till vissa inriktningar inom el- och energiprogrammet.
Merparten av eleverna på Stage4you Academy kommer från
andra kommuner än Torsås. Det innebär att många elever
pendlar från Kalmar och Karlskrona eller, om de kommer
längre ifrån väljer att bosätta sig i Torsås. Det ställer mycket
stora krav på trivsel och mognad. Om inte boendesituationen eller pendlingen fungerar så väljer eleven att avbryta
sina studier för att börja på en skola i hemkommunen. En
del elever anser att det tar allt för mycket tid och väljer då
en skola närmare hemmet. Under läsåret 2014/15 inleds
arbetet med att hitta på olika kvällsaktiviteter via elevkåren
och Torsås kommuns fritidsgård.
För att få alla elever att nå kunskapsmålen och för att en
större andel ska klara av sin gymnasieutbildning inom
tre år på Stage4you Academy kommer en rad åtgärder
att genomföras. Pedagogisk utveckling drivs genom olika projekt som bygger på vetenskaplig grund och som
drivs av särskilt yrkesskicklig lärare (SYL), rektor och
IKT-pedagog1 tillsammans med övrig personal bl.a.
studieteknik - strategier för inlärning, pedagogisk utveckling genom kollegialt lärande med fokus på klassrummet utifrån den didaktiska triangeln2.
Förbättringsåtgärder som vi arbetar med långsiktigt och
aktivt är: främja närvaro, tidiga stödåtgärder och ökad
trivsel. Skolan har under läsåret infört nya rutiner och nytt
arbetssätt gällande närvaron/frånvaron. Elevhälsateamet
kommer att utreda låg närvaro och föreslå åtgärder i ett
tidigt stadium. Skolan strävar efter att i en tidigare fas
än tidigare upptäcka elever med behov av särskilt stöd
genom; lästest, kurator-, hälso- och mentorsamtal samt
överlämning från grundskolan. Mentorskapet ska bli tydligare vad gäller coachande arbetssätt för att skapa en
inre motivation hos eleven.
Stage4you Academy kommer fortsätta arbetet att utveckla entreprenöriella lärandet genom att alla elever
läser kursen entreprenörskap och företagande inom program1
2

IKT= Informations- och kommunikationsteknik
Innehåll, syfte och metod
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fördjupningen. Karaktärsdelen inom det estetiska programmet är entreprenören Stage4you AB ansvarig för med god
erfarenhet av entreprenörskap inom musikbranschen.
Alla elever har möjlighet att starta företag genom UF inom
kursen entreprenörskap och företagande eller gymnasiearbetet.
Skolan samarbetar med företrädare för arbetslivet i
branschrådet så att utbildningen speglar yrkesrollens
framtida behov. Tillgången på APL-platser samt att platserna speglar framtidens yrkesroll är på rådets agenda. Just nu
har skolan tillräcklig tillgång till APL-platser.
Arbetet på Stagneliusskolan med att ha ett formativt förhållningssätt fortskrider och skolan erbjuder förstärkningstid till elever
som riskerar att inte nå målen och för att försöka få fler elever att
fullfölja sin gymnasieutbildning inom tre år. Skolan har också
påbörjat en översyn av lokaler för att skapa mer ändamålsenliga sådana med tydliga hemvister för eleverna.
Kontinuerliga informationsinsatser när det gäller likabehandling, kränkning, nätmobbing m.m. har genomförts mot elever och personal. Skolan har påbörjat ett
projekt, mobilt lärande för eleverna på idrottsakademierna för
ökad måluppfyllelse. När det gäller elitsatsande ungdomar
har det varit svårt för flera att klara sina studier på grund
av många tävlingar, resor och träningsläger. Dessa elever
måste få en möjlighet att följa undervisningen trots att
de inte är på plats i klassrummet.
Eleverna på handelsprogrammet är i större utsträckning i
behov av särskilt stöd och kompensatoriska hjälpmedel.
Arbetet med detta fortsätter skolan att utveckla. Stagnelius-

skolan ser tydligt att pojkarna har en lägre måluppfyllelse
vilket medfört att skolan startat en genusinventering.

hemkommunen vilket påverkar andelen elever som fullföljer utbildningen inom tre år på skolan negativt.

Stagneliusskolan har arbetat fram en utvecklingsplan
som systematiskt har implementerats, utvärderats och
reviderats. Resultatet av detta genomsyrar ännu inte
verksamheten fullt ut. Kopplingen mellan det systematiska kvalitetsarbetet och elevernas måluppfyllelse är
otydlig.

Ölands Gymnasium har en hög måluppfyllelse inom
gymnasial vuxenutbildning. Skolan har endast ett fåtal
studerande inom grundläggande vuxenutbildning. Flera
av dem har inga starka band till orten och har då många
gånger flyttat till annan ort och, av den anledningen avbrutit studierna. Vissa kurser, exempelvis samhällskunskap,
anordnar skolan inte själva utan köper från Axel Weüdelskolan.

För att öka antalet gymnasiala lärlingsplatser informerar
skolan eleverna på gymnasiemässan. Skolan planerar
för, och startar lärlingsutbildning, men eleverna avbryter
sina studier i förväg på grund av att de saknar det sociala
sammanhang som finns i skolan när de gör den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.
Skolan utvecklar och fördjupar samarbetet med företag,
arbetsliv genom att eleverna startar och driver UF-företag
på handels- och ekonomiprogrammen. Däremot är inte
den pedagogiska inriktningen där man förstärker eleverna vilja att samarbeta, vara kreativa och skapande ännu
så tydlig på skolan.

För att eleverna skall trivas i skolan är det viktigt att de är
nöjda med skolmaten, att det finns ett fungerande elevkårsarbete och värdegrundsarbete.
Skolan har upprättat ett matråd som består av kostchefen
i Borgholms kommun, bespisningspersonal, två elever per
årskurs samt rektor. Möten kommer ske minst en gång
per termin. Under det första möte som träd i kraft uttrycktes förståelse för allas åsikter. Elevernas synpunkter
på skolmaten på Viktoriaskolan respekterades och vissa
åtgärder utlovades omgående.

Det är svårt att etablera branschråd. Skolan har bjudit in
till möte men det har tyvärr inte kunnat genomföras
eftersom detta inte är något som prioriteras av branschen. Trots detta är tillgången på APL-platser tillräcklig.

Rektor har schemalagt möten med elevkårens styrelse
pga. att tidigare möten glömts bort eller ibland ställts
in pga. av andra aktiviteter. Det har dock varit svårt att få
elevkåren ta tag i/ ta ansvar för mer än nöjesbiten, vilket är
något som skolan fortsätter arbeta med.

Samtliga elever som slutade på Ölands Gymnasium i våras
fick examensbevis. Flertalet hade även med sig grundläggande högskolebehörighet. Elever som kommer från
kommuner utanför gymnasieförbundet och samverkansområdet flyttar ibland hem och fullföljer utbildningen i

Ölands Gymnasium har arbetat vidare med värdegrundsoch jämställdhetsfrågor utifrån ett normkritiskt perspektiv.
Skolan har haft en temavecka under våren 2014 kring
normkritik där både elever, lärare och skolledning var
delaktiga. Nytt projekt planerat av eleverna kommer ske i
början av februari 2015.
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Efter Skolinspektionens besök och påpekande om att alla
elever inte får tillräcklig utmaning i undervisningen har
skolan arbetat mer ämnesintegrerat med teman så som
att ge mer praktik och, med särskild QD-tid där “duktiga”
elever har kunnat gå upp en årskurs i yrkesämnena. Skolan har också arbetat med olika projekt för att ge eleverna
rätt utmaning och arbetet med detta fortsätter.
Antalet gymnasiala lärlingsplatser har ökat. Hotell- och
turismprogrammet bedrivs endast som lärlingsutbildning.
Att gå lärlingsvarianten kräver mer av eleven än en reguljär
utbildning. Ett stort intresse är nödvändigt för att klara
en lärlingsutbildning. Skolan fortsätter att informera om
lärlingsutbildning vid mässor, öppet hus och vid skolinformationer.
Entreprenörskap är ett av skolans tre profilområden.
Målet är att så många elever som möjligt ska driva ett
UF-företag under utbildningen. Under 2014 har vi haft
ett Sommar UF-företag. UF har besökt skolan vid tre olika
tillfällen för information till elever; ett tillfälle då samma
info gavs till elever såväl som personal för att peppa alla.
Eleverna på restaurang- och livsmedelsprogrammet ansvarade för maten (catering) vid UF-mässan i mars 2014,
och ett antal elever fick vara med på Oskarsgalan 2014
tillsammans med Tommy Myllimäki.
Samarbetet med företag/arbetsgivare har breddats under hösten 2014. Skolan samarbetar med LRFs gårdar
(Ekologiska som traditionella), Grönt Centrum i Torslunda
(studiebesök och odling av grönsaker), Ekerum, Strand
Hotell och Hotell Brofästet i Kalmar. Eleverna har ett stort
antal APL-platser runt om i Sverige att välja mellan.

Den organisationsförändring som trädde i kraft inom
Kalmarsunds gymnasieförbund hösten 2013, hade bland annat som mål att skapa förutsättningar för rektor att utföra det nationella uppdraget att i högre grad verka som
pedagogiska ledare över verksamheten. För att möta
kraven i de nationella och lokala styrdokumenten krävdes
en tydligare ledningsorganisation inom förbundets skolor,
där ansvar och befogenheter följs åt. Genom att förstärka
antalet rektorer i förbundet och genom att avlasta flertalet rektorer att vara personalansvariga för icke undervisande
personal, skapades bättre förutsättningar för det pedagogiska uppdraget. Samtidigt har förbundskontoret stöd
och servicefunktion förstärkts till respektive rektor och
skolområde med såväl kvalificerad ekonomisk support
som stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Även inom
området Human resources (HR) och i det systematiska arbetsmiljöarbetet finns det personalspecialister vid förbundskontoret som stödjer rektors arbete.
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Under 2014 har samtliga rektorer och chefer påbörjat ett
organisationsanpassat ledarutvecklingsprogram som avslutas hösten 2015. Syftet med utvecklingsinsatsen är att
utveckla ledarskapet och att förbundets chefer skaffar sig
nödvändiga kunskaper för att kunna ”dra åt samma håll”.
Programmet ska utveckla organisationen på flera nivåer
och målet är att stärka såväl förbundets ledningsstuktur
som det coachande ledarskapet på individuell nivå.
Flera av förbundets rektorer studerar på den statliga befattningsutbildningen för skolledare - Rektorsutbildningen.
Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng (hp) och behandlar tre områden:
• skoljuridik och myndighetsutövning (10 hp)
• mål- och resultatstyrning (10 hp)
• skolledarskap (10 hp)

Uppföljning verksamhetsmål

Eleven i Centrum

Axel Weüdelskolan har under året arbetat med elevernas arbetsmiljö bl.a. i form av en antirökkampanj och ljudisolering av
klassrum. Likabehandlingsplanen har diskuterats på skolan
och medfört ett arbete med information och samtal för att
motverka och förebygga diskriminering och kränkande behandling. Planen har varit på remiss till Studeranderåden
som finns på alla verksamheter och därmed får alla
möjlighet att lämna synpunkter hur arbetet med tryggheten och trivseln bedrivs på skolan. Specialpedagoger och
stödpersonal finns tillgängliga i anslutning till studierummet.
Arbetet med de individuella studieplanerna har förändrats
och ett nytt digitalt stöd för det arbetet har underlättat både
för det administrativa arbetet och för tillgängligheten för
eleverna.
Eleverna ger Jenny Nyströmsskolan höga poäng på påståendet ”som helhet fungerar vår skola bra”. Detta innebär dock inte
att personalen på skolan slår sig till ro utan det arbetas
ständigt med frågor om elevernas trivsel och trygghet.
För att försäkra sig om en lugn och trygg skolmiljö även
vid oroliga omständigheter har skolan vid enstaka tillfällen tagit hjälp av ordningsvakter för att säkra en trygg
miljö för elever och personal.
Skolan har hela tiden arbetat målmedvetet för att eleverna på introduktionsprogrammen ska vara integrerade
med all annan verksamhet och inte lyftas ut som en särgrupp. Året innehöll en satsning på integrering av utrikesfödda elever på Jenny Nyströmsskolan. Anledningen till det
arbetet var att resultatet av elevenkäten 3KVH visade att det
förekom trakasserier och kränkningar utifrån diskrimineringsgrunderna religion och etnicitet. I slutet av vårterminen
2014 samarbetade elever från restaurang- och livsmedelsprogrammet med elever från introduktionsprogrammens
språkintroduktion (IMS) för en internationell marknad på
skolan. Det var gemensam matlagning och maträtter från
olika länder serverades elever och personal. De utrikesfödda eleverna uppträdde i olika dansuppvisningar klädda i olika folkdräkter.
Lärare på IMS tog initiativet till en fotbollsturnering förlagd till sportlovsveckan. Med tanke på att avsikten med
fotbollsturneringen var ett försök till integrering var denna satsning lyckad. Cirka 25 elever deltog. Kvinnliga elever som gick på IMS har på eget initiativ använt bildsalen
för att måla och teckna. Aktiviteten har skett efter avslutad
skoldag och tillsammans med svenskfödda elever. Två elever från IMS har genom skolkuratorns försorg haft en konstutställning på ett bibliotek i Kalmar.
Kvinnliga elever från IMS har under vårterminen haft
kontinuerliga samtalsträffar med en skolkurator, en

skolsköterska och svenskfödda skolkamrater. Målet med
dessa gruppsittningar var att de utlandsfödda eleverna
skulle få kunskaper om det svenska samhället och om
svenska seder och bruk.
Lärare har utbildats i det pedagogiska materialet Machofabriken,1 som är ett metodmaterial och ett verktyg i elevarbetet för ökad jämställdhet och förebyggande arbete
mot våld.
Även på Lars Kaggskolan ger eleverna skolan höga poäng
i trivselenkäten 3KVH. Skolan arbetar mycket med elevdemokrati och elevinflytande genom till exempel inflytandetrappen där lärarna arbetar med klassråd i klassrummen,
programvisa inflytanderåd på programnivå och sedan Lars
Kaggskolans inflytanderåd. Under de veckovisa lotsmötena
diskuteras frågor rörande inflytande, trygghet och trivsel.
Klassernas elevskyddsombud har fått utbildning i frågor
runt den psykosociala miljön. Skolan har lagt stort fokus
på att utveckla introduktionsveckan så att mottagandet
av eleverna i årskurs 1 blir så bra som möjligt och därmed
stannar på programmet. Skolan jobbar dessutom med
att förebygga frånvaro och främja närvaro genom bl.a.
snabb inkoppling av elevhälsateamet (EHT) vid frånvaro.
Projekt initierade av elevhälsateamet och särskilda projekt
i och mellan arbetslagen rörande tolerans och jämställdhet
har genomförts. Eleverna på naturvetenskapsprogrammet
och introduktionsprogrammens språkintroduktion (IMS)
har samarbetat för att öka den ömsesidiga förståelsen för
varandra och för att främja möten och dialog mellan elever
på olika program. Eleverna i årkurs 1 på naturvetenskapsprogrammet har haft ett bokprojekt under temat hållbar
jämställdhet. Grupper av elever har tillsammans med
personal problematiserat kring bokens innehåll. Skolan
har haft temadagar för elever i årskurs 3 under rubriken
Glöd under snö där tyngdpunkten lagts på ung sexualitet,
sexuell läggning samt könsöverskridande identitet eller
uttryck. Målsättningen har varit att öka elevernas kunskaper och att förebygga fördomar.
Lars Kaggskolan sökte tillsammans med Jenny Nyströmsskolan och Stagneliusskolan fondmedel hos Länsstyrelsen
för att kunna arbeta förebyggande mot hedersrelaterat
våld och förtryck. Skolorna genomförde en gemensam
föreläsning med Arkan Asaad (för årskurs 2, 3 och introduktionsprogrammen). Arkan berättar om sina upplevelser av att växa upp i Sverige med en annan etnisk bakgrund.
Målsättningen har varit att öka elevernas kunskaper om
kulturer, traditioner och rätten att välja sitt eget liv.
På IMS har skolsköterskan och kuratorn haft tjejgrupper där
samtalen har berört ämnen såsom mänskliga rättigheter,
1 Machofabriken är ett metodmaterial och ett verktyg i elevarbetet för
ökad jämställdhet och förebyggande arbete mot våld.
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sexuell hälsa och hur det kan vara att komma till Sverige
från ett land med annan religion och kultur. Målsättningen har varit att öka elevernas kunskaper om sin egen
kropp, sexualitet, kultur, tradition och rätten att välja sitt
eget liv. På IMS har killarna fått ta del av föresläsning och
deltagit i diskussionsgrupper med Farhad Khaghani från
organisationen Noaks Ark. Farhad problematiserar kring
synen på sexualitet i olika kulturer.
Stage4you Academy erbjuder kreativa utbildningar där öppenhet råder för olika sätt vara. Det råder närhet mellan
alla som verkar på skolan och respekten för varandra är
mycket tillfredsställande. Skolan kommer fortsätta sitt
arbete med respekt för allas lika värde genom att ha en
levande likabehandlingsplan och ha en närhet mellan
elev och personal så att personalen på ett tidigt stadium
får vetskap om bristande respekt.
För att ge eleverna de bästa förutsättningar för att nå goda
resultat jobbar skolan aktivt med trygghet och trivsel.
Trivseln på Stage4you Academy har alltid varit hög där
aktiviteter initierade av skolan både på dagtid och på
kvällstid för ökad trivsel såsom idrottsdagar, filmkvällar, matlagning, konserter etc. är vanliga. Regelbundna utvecklingssamtal med mentor kompletteras med
möjligheter för samtal med kurator eller skolsköterska
för att tidigt komma tillrätta med otrygghet. Skolan har
hög trivsel och kränkande behandling är väldigt sällsynt. Om kränkande behandling skulle förekomma så
har vi ett mycket bra och aktivt elevhälsoteam och
framarbetad rutin.
När det gäller studiero, trygghet och trivsel så har Stagneliusskolan fortsatt satsa på att utbilda mentorer i ledarskap,
teambuilding, tydlighet, kommunikation, normer och
värden, respekt och ansvar. Detta ger resultat och eleverna ger skolan högre poäng i år än förra året på trivselenkäten 3KVHs frågor inom detta område.
Under året har elevhälsan följt upp, på arbetslagsmötena, utvecklingen i klasserna med arbetet kring de områden klasserna valt att fokusera. De arbetar med de
värdegrundande frågorna och försöker tydliggöra både
likabehandlingaplanen och våra olika regler i klasserna.
Samarbetet mellan EHT och arbetslagen håller på att utvecklas så att elevhälsans roll tydliggörs både för elever
och för lärare i arbetslagen.
Projektmedel från Länsstyrelsen används till föreläsning
av Arkan Asaad Mitt liv och rätten att välja - berättelsen om
heder, arv, kärlek och försoning under läsåret. Årskurs
1 erbjuds föreläsning och diskussioner med Sara Lund/
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Claes Schmidt om normer och värderingar som styr våra
liv och hindrar oss att tänka logiskt. Årskurs 2 erbjuds
föreläsning av samlevnads- och genusexperten Sandra
Dahlén. Eleverna arbetar i basgrupper och andra gruppkonstellationer, som främjar möte och dialog mellan
elever i klassen. För basgruppernas sammansättning ansvarar mentorerna.
Elevhälsan besöker årskurs 1 och informerar om och diskuterar nätvett, digitala avtryck och nätskydd.
De begrepp för elevers och personals etiska och värdegrundsmässiga förhållningssätt på Stagneliusskolan och
som definierats genom Stagg-andan uttrycks istället i likabehandlingsplanens vision och läsårets uppsatta mål samt
i skolans ordningsregler, dokument som är underlag för
diskussioner i klasserna.
Ölands Gymnasium får höga poäng från eleverna i trivselenkäten 3KVH. För att få en än högre måluppfyllelse
kommer skolan att ha gemensamma morgonmöten på
måndagar samt en TV-skärm med samma information på
både på skolan och på Halltorp för att minska risk för
informationsmissar.
Planen för att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever är känd av personal och elever i årskurs 2 och 3. En ämnesintegrerad temavecka med normkritik i fokus genomfördes, vilken gav eleverna en ökad
medvetenhet i området. Ett nytt ämnesintegrerat tema
genomförs i början av februari 2015. Ett arbete som i år
planerats till största del av elever i årskurs 2 i kursen entreprenörskap.

Elever i behov av särskilt stöd

Gymnasieförbundet har deltagit i workshop, inom
PSYNK-Kalmar, vid framtagande av kartläggningen av
förbundets, Kalmar kommuns och Landstinget i Kalmar
läns insatser. Kartläggningen har legat till grund för en
gemensam webbportal där medborgare och professionella kan hitta information om och kontaktuppgifter till
olika aktörer inom området psykisk ohälsa. Webbportalen
finns länkad på varje skolas hemsida. Projektet har också
lett fram till ytterligare förslag på ett antal förbättringsåtgärder. Framtagande av kommunikationsplan, utbildningsinsatser, sekretess, PRIO, SIP, föräldrastödsprogram,
genomgång/rensning av befintliga överenskommelser m.m. Projektet har också initierat framtagande av
samverkansdokument mellan skola-BUP och socialförvaltning-BUP. Under 2014 har PSYNK-arbetsgruppen
reviderat en matris för samverkan som ska ligga till grund
för utveckling av och upprättande av identifierat behov
av samverkan. Gruppen har haft möten 2 ggr per termin
och ger ett forum för nätverk och erfarenhetsutbyte samt
information om olika utvecklingsprojekt och aktiviteter
hos deltagande aktörer. Verksamhetschefen för Landstingets nyinrättade ”första linje” inom psykisk ohälsa bland
barn och ungdomar ”Barn och ungdomshälsan” ingår i arbetsgruppen. Bristen på primärvård för den målgruppen var
något som identifierades inom PSYNK vid den inledande
kartläggningen. Det är därför glädjande och värdefullt
att få information om verksamheten som är under uppbyggnad och beräknas vara i drift 2016.
Under hösten 2013 bildades en arbetsgrupp i gymnasieförbundet bestående av en specialpedagog, två IKTpedagoger och en skolområdeschef med uppdraget att
finna former för att säkra den kompetens som byggdes

upp under projektet Teknikstöd i skolan, ett regeringsuppdrag
som administrerades av Hjälpmedelsinstitutet, och som
pågick 2011-2013. Arbetet i gruppen har pågått under
hela verksamhetsåret och har också breddats till att innefatta ”det inkluderande specialpedagogiska perspektivet” med syfte att
på sikt sprida specialpedagogisk kompetens till alla lärare. På initiativ av gruppen genomfördes också workshops
för förbundets samtliga specialpedagoger för att ta reda
på hur man skulle kunna använda digitaliseringen för inkludering.
Under vårterminen 2014 utvecklades nya utbildningsalternativ för ungdomar inom introduktionsprogrammets
individuella alternativ genom att planera tre nya verksamheter anpassade för ungdomar med speciella förutsättningar
och specifika behov. Alternativen som benämndes Bas,
Resurs och Förstärkning startades upp i samband med höstterminsstarten och togs emot mycket positivt av eleverna
och innebar en kvalitetshöjning inom hela programmet.
För att stärka elevernas möjlighet att få god arbetslivspraktik tillsattes under året en tjänst som arbetsmarknadscoach. Effekten av detta innebar att eleverna, inom introduktionsprogrammen, nu på ett annat sätt än tidigare
kan erbjudas relevant yrkespraktik av god kvalitet.
Under 2014 fortsatte gymnasieförbundet sin satsning på
ungdomscoachen. Ungdomscoachen har till uppgift att
kontakta och följa upp ungdomar 16-20 år i våra medlemskommuner, som inte slutfört gymnasiet och inte har
någon fast sysselsättning, och erbjuda dem coachning
och framtidsplanering.
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På Axel Weüdelskolan arbetar elev, studie- och yrkesvägledare och lärare i ett nära samarbete vid upprättandet av individuella studieplaner. Specialpedagoger och
stödpersonal finns tillgängliga i samband med elevernas
studierum. Skolan har utökat tillgängligheten till teknikstöd genom att öka antalet bärbara datorer och surfplattor.
På Jenny Nyströmsskolan får elever i behov av särskilt stöd
inom gymnasieskolan stöd i skolans studiehall. Arbetet
där kommer att förädlas genom att förtydliga skolans
rutiner så att allas profession tas tillvara. Skolans speciallärare kommer att få ett ökat ansvar som sammanhållande
länk för att säkerställa detta. Det finns också en vilja från
skolledningen att kunna bemanna studiehallen i ännu
högre grad med lärare inom ämnena matematik, svenska
och engelska.
Som ett svar på efterfrågad utbildning för elever som
inte vill eller får vara mottagna i gymnasiesärskolan men
ändå har extraordinära resursbehov samt, ofta, multipla
diagnoser startades hösten 2014 introduktionsprogrammen individuellt alternativ med de lokala inriktningarna
bas respektive förstärkt prägel. Dessa inriktningar vänder sig
till de elever som befinner sig allra längst ifrån att nå
kunskapsmålen för grundskolan.
Alla elever på Lars Kaggskolan ger, skolan i stort, ett
högt betyg i trivselenkäten 3KVH när det gäller skolans möjlighet att ge stöd. Skolans resurscentrum är en
mycket viktig och central del i skolans verksamhet. Resurs-
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centrum kan ge stöd i flera kurser och det finns en specialpedagog och speciallärare på plats. Speciallärare arbetar
direkt mot eleverna samt gör screeningtester i samband
med skolstarten för att tidigt upptäcka en problematik.
Specialpedagog arbetar bl.a. som handledare mot lärarna i arbetslagen. Under terminen görs täta avstämningar
mellan rektor, elevhälsateamet och resurscentrum. Introduktionsprogrammen har numera även tillgång till den
specialpedagogiska kompetens som resurscentrum kan
erbjuda.
Arbetslagen analyserar elevernas studieresultat genom
att flera gånger per termin gå igenom alla klassers studieläge och resultat i nära samarbete med elevhälsans personal.
Eleverna på fordon- och transportprogrammet behövde
mycket en-till en-hjälp, vilket inte kunde realiseras fullt ut
på grund av resursbrist. Elevgrupper hade svårt att hantera friheten med datorn och gjorde annat än lektionsrelaterade uppgifter, vilket resulterade att de inte gick ut
till de praktiska momenten utan satt kvar i klassrummet
och nyttjade datorn. Skolan har nu infört nya regler och
anvisningar för datoranvändare.
Individuellt alternativ inriktning - Navigatorskolan fortsätter att utvecklas tillsammans med Socialförvaltningen i Kalmar kommun. Samarbetspartnerna arbetar för att
elever på Navigatorskolan ska känna trygghet, delaktighet
och meningsfullhet för att öka deras kapacitet i studierna och/eller närma sig arbetsmarknaden. Satsningen på
Ungdomscoachen har fortsatt och är nu ett reguljärt in-

slag inom gymnasieförbundet med lokalintegrering på
Navigatorskolan. Denne har till uppgift att kontakta ungdomar 16-20 år som inte slutfört gymnasiet och inte har
någon fast sysselsättning, och erbjuda dem coaching och
framtidsplanering.
På Stage4you Academy finns ett tätt samarbete mellan elev,
mentor, vårdnadshavare och elevhälsoteamet för att på
ett tidigt stadium upptäcka om någon enskild elev har
behov av stöd för att klara sina studier. Skolan arbetar
brett för att stärka elever med särskilda behov både genom
tillgång till speciallärare och genom extra lektioner för de
elever som kommit efter av olika anledningar.
På Stagneliusskolan ger eleverna skolan höga poäng i trivselenkäten 3KVH när det gäller stöd i skolan. Handels- och
administrationsprogrammet får de högsta poängen och
det beror på att behovet är stort och mycket resurser
läggs här. Se ovan under Alla elever ska nå kunskapsmålen.
Skolan har de senaste åren arbetat mycket konsekvent
med våra elever som är i behov av särskilt stöd och når
målen vad gäller trivselenkätens påstående “jag får det stöd
jag behöver…”. Detta har också resulterat i att de flesta elever
klarar samtliga sina kurser på minst godkänd nivå. Dock
kvarstår mycket att göra på handelsprogrammet.
Skolan arbetar utifrån skollagens krav på att uppmärksamma, utreda, dokumentera och följa upp våra elever. Undervisande lärare gör tillsammans med eleven en kartläggning
när de uppmärksammar att eleven får svårigheter i en kurs.
Stagneliusskolan har mentorskonferenser enligt ett rul�lande schema så att varje klass gås igenom fyra gånger/
år och våra speciallärare och specialpedagoger är ute i
klassrummen i större utsträckning idag. Skolan försöker
också arbeta mer med olika anpassningar för eleverna i
klassrummen. Projektet Teknikstöd i skolan har också varit en
framgångsfaktor. De senaste två åren har skolan något
som de kallar studietid. Tid som tagits från undervisningen där det finns möjlighet för eleverna att träffa de olika
lärarna i klassrummen, göra studiebesök, ta igen missade
moment etc.
I intervjuer och andra enkäter säger sig eleverna på Ölands
Gymnasium vara nöjda med möjligheterna till stöd. Tyvärr
utnyttjar inte de som allra mest behöver stöd möjligheterna. Tid för stöd ligger schemalagt vid två 90-minuters
pass per vecka.
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Kalmarsunds gymnasieförbunds satsning på Digital kompetens
har följts på nära håll av forskare från Linnéuniversitetet
i samarbete med naturvetenskapslärare från förbundet.
Forskningen är inriktad på att öka kunskapen om lärares
utveckling av sin praktik och om rollen av autenticitet i
undervisningen. Införandet av 1-1 dator ställer nya krav
och ger nya möjligheter och kommer därigenom att påverka hur lärarna genomför sin undervisning.
Lärare har förändrat sin undervisning vilket har gett eleverna ett mer autentiskt förhållningssätt till utbildning.
Autentiska aktiviteter ska likna det som finns i samhället
idag och motiverar eleverna till lärande. Prov har ersatts
med alternativa examinationsformer såsom användning
av presentationsprogram, wikipediaartiklar, publicering
av fakta på Googlesites med mera. Läroböcker har ersatts
med öppna lärresurser, och rapporter har ersatts med
radio och podcastar. Föreläsningar har ersatts med flipped
classroom vilket innebär att läraren vänder på den traditionella föreläsningen i klassrummet och ger webbaserade
genomgångar som hemläxa istället. Dessutom jobbar
eleverna mer i grupp och lär av varandra, och istället för att
plugga fakta får de lära sig att lösa etiska dilemman.
IenannandelavprojektettittarLinnéuniversitetetpåvilketsätt
lärarna omdefinierar sin undervisning och sitt lärande i naturkunskapen där de utvecklar sin praktik med hjälp av digitala
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resurser. Vidare hur lärarnas uppfattning av allmänbildning
förändras när de med hjälp av IKT utvecklar autentiska
lärandesituationer och vad som händer med elevernas
diskurs när en uppgift förändras mot mer autentisk. Lärarnas möten, där de diskuterar lektionsmoment spelas in.
Undervisningsmoment utvärderas med elevenkäter och
elever intervjuas. All data analyseras av forskare och
forskarstudenter. Forskningsrapporter och artiklar kommer att publiceras löpande under följeforskningen. Följeforskningen fortsätter under 2015.
Axel Weüdelskolan har under året gett utbildning för personal
i flera steg inom IKT både när det gäller nya program och
datorn som pedagogiskt verktyg samt sörjt för en datorsupport både för personal och för elever. Lärarnas kompetens inom området ökar succesivt och under våren
2015 beräknas alla lärare genomfört den grundläggande
utbildningen. Skolan har nått en viss spetskompetens i
att göra hemsidor via Google Sites och användandet av
Google Classroom.
Inköp av nya datorer och omorganisation av befintliga
datorer med avskaffande av datasalar har öka flexibiliteten i lärandet. De elever som deltar i våra projekt visar stora
framsteg gällande sin digitala kompetens. Även andra elever
vars lärare själva använder datorn som ett pedagogiskt verktyg visar framsteg. Skolan behöver förtäta datorbeståndet för
att uppnå en ännu större måluppfyllelse.

Jenny Nyströmsskolans Digitala Coacher är en grupp elever som
varit betydelsefulla för digitaliseringen, de har stöttat
både elever och lärare. Samverkan mellan IKT-pedagog
och skolledning har lett till att utvecklingsområdet kring
kollegialt lärande har involverat IKT-delar utan att de
har fått ett eget fokus. Genom workshops på KPT-dagar,
“Lära-tillsammans-pass”, samverkan mellan IKT-pedagog och
klass, pedagogisk pub, teach-meet stärks lärares digitala
kompetens.
Det är svårt att bedöma hur mycket elevers digitala kompetens har höjts under året. Med det kan konstateras att
lärarna använder i ännu högre grad olika digitala verktyg i sin
undervisning vilket gör att elevernas digitala kompetens höjs.
På de nationella gymnasieprogrammen har en tydligare
koppling knutits mellan biblioteket och ett ämne eleverna
läser i årskurs 1 (naturkunskap i de flesta fall) för att eleverna ska få en tydligare anknytning mellan informationssökning och ett ämne de läser.
I det kollegiala lärandet som vi haft under året har digitaliseringen kommit in som en naturligt förstärkande del. Vi
har under läsåret 14/15 digital litteracitet1 som ett prioriterat område i skolans utvecklingsplan. Lärarna på skolan använder i relativt hög utsträckning de olika verk1 litteracitet (av engelska literacy ’läs- och skrivkunnighet’), begrepp
använt för verksamheter som är relaterade till läsande och skrivande
(källa NE.se)

tygen inom Google Apps For Education (GAFE) och har i
hög utsträckning tagit till sig de digitala verktygen som
en naturlig del i sin lektionsplanering. Kompetensutveckling inom IKT har framför allt bedrivits ur ett individuellt
behov och varit inriktat på det som lärare efterfrågat i sin
undervisning.
Datorn är ett naturligt verktyg för så gott som alla lärare
på Lars Kaggskolan och den används som ett verktyg bland
andra. Datorn har på fler sätt underlättat undervisningssituationen där eleverna och lärare kan kommunicera via
nätet och dela arbetsuppgifter och inlämningar med varandra. Elevers digitala kompetens har höjts och datorn är
ett naturligt redskap i samtliga kurser. Skolan har fått tillgång till ytterligare en IKT-pedagog som har nya idéer och
tankar om hur vidare IKT-utveckling ska ske på skolan. En
ny Digital kompetensgrupp har bildats i vilken arbetet med utvecklandet av den digitala kompetensen fått ett uppsving.
Lärarnas digitala kompetens har inte stärkts i paritet med
skolans målsättning och skolledningen har satt upp en
handlingsplan via LIKA2.
Bibliotekarie med stor kunskap om informationssök och
källhantering knöts till arbetet med gymnasiearbete för att
höja kunskapsnivån inom detta område. På introduktions2 LIKA är ett verktyg för utvärdering och utveckling av skolans digitalisering initierat av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
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grupp, Digitala Coacher och IKT-pedagogen är en del av
detta arbete. De digitala resurserna är en integrerad del av
undervisningen nu. Ett antal utbildningar i Wikipedia och
sociala medier har genomförts samt har en reviderad IKTplan upprättats. Lärarnas digitala kompetens har stärkts
under året inom kompensatoriska hjälpmedel, multimediala verktyg, kommunikation (Bedömning för lärande) och grundläggande hantering (säkerhetskopiering,
källkritik), juridik, ergonomi samt kollegialt lärande dvs.
delakultur.

programmen är det tydligt att datorn bidrar till att
minska digitala klyftor och stärka elevernas inlärningsprocess genom att förbättra tillgången till kompensatoriska hjälpmedel.
På Stage4you Academy har pedagogerna samt övrig personal
ökat sin digitala kompetens. Skolan har under läsåret,
utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, påbörjat en digital utveckling genom SYL, rektor och IKTpedagog utifrån pedagogiska och didaktiska spörsmål.
Ett arbete som kommer fortgå under 2015. Skolan utarbetar en handlingsplan/vision gällande IKT som framkommit genom LIKA-värdering3 och kompetensutvecklar
kontinuerligt genom olika filmprojekt, Google Classroom
etc. Denna positiva utveckling medför att skolan märker
av en kvalitetshöjning av den digitala kompetensen även
bland eleverna. Skolan har kommit en bit på vägen men ser
fortsatta behov av sökhjälp, multimedia, struktur på dokument och liknande som man måste arbeta mer aktivt mot.
Inom det digitala lärandet på Stagneliusskolan är målet att
skapa en öppen lärmiljö, med flexibla lokaler och ändamålsenlig utrustning. Genom att satsa på kollegialt lärande har
flertalet lärcirklar bildas på skolan, där lärare får arbeta
tillsammans med olika pedagogiska frågor. Några av lärcirklarna har direkt inriktning på användning av de digitala
verktygen i klassrummet. Tack vare bidrag från verksamhetsfonden har ett klassrum på skolan möblerats om för att underlätta arbete med digitala resurser och modern pedagogik. Andelen lärare som undervisar enligt modellen flipped classroom
ökar och många ämnesgrupper har lagt upp gemensamma
sidor med kursmaterial till eleverna. En välfungerad IKT3 LIKA är ett verktyg för utvärdering och utveckling av skolans digitalisering, Sveriges Kommuner och Landsting.
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Satsningen på digital kompetens både i form av utbildningsinslag från externa föreläsare och av skolornas egna IKTpedagoger har för samtliga lärare på Ölands Gymnasium medfört nya förutsättningar för att använda digitala verktyg på
ett adekvat sätt i undervisningen. Skolans IKTpedagog har varit på skolan i regel en dag i veckan under
året. Kvaliteten har ökat, alla lärare använder Google
kalender, delar dokument med varandra, skolledning och
elever, flertal lägger upp sina lektioner på Sites, använder
formulär för utvärderingar etc. Spännvidden mellan de
som har hög respektive låg digital kompetens har dock
ökat under året. Då flera av lärarna har hög digital kompetens och använder datorn i den dagliga klassrumssituationen har också den digitala kompetensen ökat
bland eleverna. Med undantag för ett fåtal har elever och
lärare hög digital kompetens.
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Ekonomi i balans

SFI och yrkesutveckling

Målet att öka förbundssamverkan i utbildningsutbudet
syftar till att öka samverkan mellan utbildningar inom
gymnasieförbundet.

Axel Weüdelskolan har under året genomfört ett projektarbete för att öka integrationen och genomströmningen vilket
har lett till en omorganisation som startade i augusti 2014
och den 1 januari 2015 implementeras den fullt ut. Styrgruppen för nya SFI består av representanter från Kalmar
kommun (näringsliv och arbetsmarknad, invandrarservice,
Kunskapsnavet och Socialförvaltningen), arbetsförmedlingen i Kalmar och representanter från skolan. Skolan har förbättrat samarbetet med övriga aktörer i näringslivet för
att bl.a. öka elevernas möjlighet att kombinera skola och
praktik.

Under året har utbildningarna inom naturvetenskapsprogrammet på Lars Kaggskolan och Jenny Nyströmsskolan utvecklat en samverkan inom ramen för kursutbudet på programmen. Samverkan avser både ledning och lärarresurser och berör både inriktningsval och
programfördjupningarna.
Se avsnitt under rubriken Årets resultat.
Kalmarsunds gymnasieförbund ska aktivt söka möjligheterna till övrigt finansiellt stöd inom de prioriterade målområdena.
Under året har statsbidrag inom områdena Alla elever skall
uppnå kunskapsmålen, SFI och yrkesutveckling och En skola på vetenskaplig
grund sökts och beviljats.

Skolan har nått målet för ”andel studerande som slutför påbörjade
kurser” med bred marginal (81 procent närvaro) och målet
för närvaron (82 procent) är också uppnått. Tydligare information till eleverna gällande skolans inställning till närvaro/frånvaro och konsekvenserna av frånvaro är en orsak.
Dessutom har skolan genomfört tydligare avbrottsrutiner
med snabbare handläggning som följd.
Flexibiliteten, kvaliteten och individanpassningen inom
SFI-undervisningen har ökat genom att erbjuda kursstart
6 ggr/år samt individuella starter kontinuerligt vid behov.
Kontinuerliga bedömningar av varje elevs kunskaper
görs för en optimal hastighet genom SFI.
Upprättandet av en gemensam väglednings-, kartläggnings- och uppföljningsfunktion för vuxenutbildning i
medlemskommunerna är ett pågående arbete som har
initierats från flera olika håll.
Stage4you Academy har idag en mycket hög måluppfyllelse
vad gäller SFI-verksamheten. ”Andel studerande som slutför påbörjade kurser” i SFI är hela 96 procent. Vi kommer fortsätta
att utveckla vår SFI-undervisning genom att vi numera
digitaliserar undervisningen, vilket förhoppningsvis ökar
slutförandet av påbörjade kurser. Elevens digitala kompetens utvecklas och förutsättningarna för en etablering på
arbetsmarknaden ökar. Det här skapar ökande möjligheter för flexibelt och individanpassat undervisning för samtliga fem aspekter; hör-, läsförståelse, muntlig interaktion,
muntlig produktion samt skriftlig färdighet. Kontinuerlig
feedback och att pedagogen kan följa elevens utveckling
på ett helt annat sätt ger ökad möjlighet för ett funktionellt andraspråk och därmed ökad måluppfyllelse. En hög
närvaro bidrar också till det goda resultatet. Lärarna har
ett nära samarbete med arbetsförmedlingen (minst en
gång per månad) och integrationsenheten (en gång per
vecka). De kommer fortsätta på den inslagna vägen och
fördjupa samarbetet med dessa myndigheter för att finna ytterligare förbättringar. Övriga aktörer är studie- och
yrkesvägledaren, arbetsförmedlingens etableringslots,
Folkuniversitet med flera.
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Måluppfyllelsen inom SFI på Ölands Gymnasium är hög och
de allra flesta slutför sina kurser. Andelen har dock minskat
från 86 procent till 83 procent läsåret 2013-14 vilket beror
på flytt från kommunen men även på föräldraledigheter.
Närvaron i SFI-undervisningen är svår att mäta. Skolan har
haft en grupp elever som haft en distanslösning där närvaron inte förts. Under hösten har skolan infört ett nytt sätt
för registrering.
Skolan har utvecklat samverkan med andra aktörer i regionen kring SFI. Sedan några år tillbaka har Borgholms kommun ansvaret för de asylsökandes undervisning medan
invandrare av andra skäl och de som lämnat etableringen
återfinns på Ölands Gymnasium. Skolan har täta kontakter med arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen (som erbjuder praktikplatser inom vård och omsorg för invandrare
som visar intresse för arbete och utbildning inom vården),
Röda korset, kyrkan, Cityföreningen med flera aktörer.
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Jämställdhet
Axel Weüdelskolan har under året genomfört en rad olika
åtgärder för att främja jämställdhet. Skolan har representanter i förbundets jämställdhetsgrupp och har under året
genomfört en utbildning för personalen i jämställdhetsfrågor. Eleverna har erbjudits en teaterföreställning som
behandlar jämställdhetsfrågor. Frågor kring genus och
jämställdhet behandlas under lektionstid och i studeranderåden. Skolan har gjort en utvärdering med efterföljande
diskussion om jämlikhet och demokrati och även genomfört en betygsjämförelse ur genusperspektiv. Analysen av
betygen ur ett genusperspektiv görs av arbetslagen.
På Jenny Nyströmsskolan finns genusfrågan som en stående
punkt inom de olika arbetslagen på skolan. Skolan har tittat
på trivselenkäten 3KVH och ser att det fortfarande finns skillnader mellan tjejer och killar om man analyserar ur ett genusperspektiv. Skolan har utökat antal håjjare till sju stycken. Fem för ungdomsgymnasiet och två för gymnasiesärskolan för att kunna täcka det behov som behövs på en
stor skola. Ett av målet är att både elever och lärare syste-
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matiskt utbildas i att förstå sociala normers inverkan för
identitet och förhållningssätt. Utbildning i Machofabriken1
har getts till mentorer och de har lyft metoden i klasserna. Det är svårt att se resultatet efter endast en omgång.
Temat behöver återkomma vid ett flertal tillfällen. Skolan
kommer fortsätta med Machofabriken kontinuerligt i årskurs 1.
Skolan har gjort genus- och jämställdhetsanalys av
betygsstatistik genom att mentorer tillsammans med
rektor i arbetslagen har diskuterat tillgänglig statistik och utifrån detta resonerat om vilka orsaker till
ojämlikhet som kan finnas. Frågan kommer vidare att
diskuteras efter att skolan har fått två elevkullar som avslutat sitt program och då kan en mer fullständig jämförelse göras. I skolans strävan i att få en jämnare fördelning
av flickor och pojkar har skolan sett till att få jämn fördelning mellan könen på personerna som vi exempelvis ser i
gymnasiekatalogen. Vård- och omsorgsprogrammet har
varit ute i grundskolorna med manliga lärare och elever
för att visa hur viktigt det är att män söker vårdutbildningar. Vid gymnasiemässan har elever från båda könen
valts ut att representera sin utbildning och skolan.
Lars Kaggskolan har haft en lokal arbetsgrupp kring jämställdhet med en representant per program. Skolan har t.ex. arbetat med bokprojekt, föreläsare, diskussioner i arbetslagen
angående hur man kan öka antal sökande vad gäller underrepresenterat kön. Bokprojekt har fungerat väl, så väl att
de drivande medarbetarna Annika Mevik, lärare i matematik och fysik, och Pia Larsson bibliotekarie fick ta emot
Kalmarsunds gymnasieförbunds första jämställdhetspris.
För att nå en jämnare fördelning av flickor och pojkar har
skolan arbetat genusmedvetet med programkatalogens
utformning och informationssatsningen under gymnasiemässan och vid gymnasiedagen. Trots dessa satsningar
har skolan som helhet inte fått en jämnare fördelning mellan könen på programmen. Värt att notera är att teknikprogrammet har jämnare fördelning mellan könen än
riket i övrigt (23 procent mot 16 procent) när det gäller
andelen flickor på programmet.
Stage4you Academy har idag en jämn könsfördelning på det
estetiska programmet. Tyvärr så finns det inom programmet en ojämn könsfördelning mellan de som sjunger
(övervägande flickor) och de som spelar ett instrument
(övervägande pojkar). Hantverksprogrammet hår- och
makeupstylist har skolan haft mycket svårt att locka
pojkar trots att det lyfts fram goda exempel i samband
med informationsinsatser. Personalen försöker stärka alla
elever att våga vara sig själva och inte vara “rädda” för att
bryta könsmönster. Skolan har riktade aktiviteter för att
fler tjejer ska hålla på med teknik inom musiken.

Stagneliusskolan har under året systematiskt arbetat efter
den utvecklingsplan skolledningen förankrat i medarbetargruppen. I utvecklingsplanen finns jämställdhet som ett prioriterat område med redovisade handlingar som är tänkta
att leda till uppfyllelse av de förbundsövergripande målen inom området. Jämställdhetsplanen är ett dokument
som är känt bland både elever och personal. Skolan har
genomfört en genusinventering i varje kurs och inventerat
fördelningen av betyg mellan könen. Det skiljer sig i vissa
enstaka kurser och skolledningen har påbörjat en dialog
med berörda ämneslag kring detta. Genusmedvetenheten ökar på skolan men den genomsyrar inte den dagliga
verksamheten - men det finns en ambition att göra detta.
Utvecklingsarbetet fortsätter under våren där vår ambition
och målsättning är att vår undervisning bedrivs och planeras utifrån ett genusmedvetet och normkritiskt perspektiv
kontinuerligt i den dagliga verksamheten.
Samtliga arbetslag har startat ett arbete utifrån Togethermanualen2. Det har blivit en jämnare fördelning mellan
könen på två av skolans fyra program vid en jämförelse
av de två senaste antagningarna till årskurs 1. Trenden
är inte tydlig men värt att notera är att på ekonomiprogrammet antogs fler pojkar än flickor för första gången
på tre år.
Ölands Gymnasium är delaktig i förbundets jämställdhetsarbete och har tre håjjare. Under läsåret lades fokus på
jämställdhetsarbetet med gymnasieungdomarna utifrån
enkätresultaten i trivselenkäten 3KVH.
Undervisningen bedrivs och planeras utifrån ett genusmedvetet och normkritiskt perspektiv där arbetslagen
HT/RL respektive Komvux har upprättat genusstrategier.
Skolan har varje läsår ämnesövergripande temadagar
eller temavecka som planeras av elever/lärare och övrig
personal. Dagarna har varit uppskattade av eleverna.
Skolan har också gjort genus, - och jämställdhetsanalys
av könsuppdelad betygstatistik.
Det är inga svårigheter att ha en genusmedveten information under gymnasiemässa, gymnasiedagen och vid
skolinformationer. Däremot gör skolan den bedömningen att det är tillfälligheter som gör att det ett år är fler pojkar än flickor som söker restaurangprogrammet medan
sökbilden ett annat år kan vara tvärtom.

2 Gymnasieförbundets manual för stöd för hur personalen på ett
systematiskt sätt integrerar jämställdhet så att arbetet åstadkommer
en förändring i riktning mot en mer jämställd verksamhet.

1 Machofabriken är ett metodmaterial och ett verktyg i elevarbetet för
ökad jämställdhet och förebyggande arbete mot våld.
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En skola på vetenskaplig grund
Under år 2014 har tre medarbetare i Kalmarsunds gymnasieförbund bedrivit forskning inom ramen för sina tjänster.
Lärarna har kombinerat forskarstudierna på 50-80 procent, med att undervisa på deltid. En av forskartjänsterna
är knuten till följeforskning Digital kompetens och handlar om
att öka kunskapen om lärares utveckling av sin praktik
och om rollen av autenticitet i undervisningen. Introducerandet av datorer, en dator per elev, ställer nya krav och
ger nya möjligheter och kommer därigenom att påverka
hur lärarna genomför sin undervisning. Lärares förmåga
till förändring är väsentlig för att upprätthålla och öka
undervisningens kvalité och är därför ett betydelsefullt
motiv för forskning.
Två medarbetare är doktorander inom ramen för forskarskolor kring yrkesämnenas didaktik. Avsikten med forskarskolan är att stärka den praxisnära ämnesdidaktisk kunskapsutveckling inom ämnet. De forskarutbildade lärarna ska utöver undervisning kunna sprida ämneskunskaper till andra
lärare och/eller bedriva forskning som gynnar undervisningen.
Satsningen skall ses som ett led i att kompetensutveckla
lärarna och, i förlängningen, stärka elevernas kunskaper.
Därtill förutsätts de forskarutbildade lärarna kunna bidra
till förbundets och skolans utveckling.
Kalmarsunds gymnasieförbund har under läsåret 2014/15
inrättat 15 befattningar som Särskilt Yrkesskickliga Lärare
(SYL) och förbundet kommer att fortsätta med satsningen
på skickliga lärare. Planen är att det ska finnas ca 35-40
särskilt yrkesskicklig lärare inom förbundet inom några
år. Gymnasieförbundet vill förbättra elevernas resultat
genom att de bästa lärarna får möjligheter att sprida
goda arbetssätt samt stärka och inspirera kollegor och
på så sätt bidra till att allt fler elever får del av en bättre undervisning. Förbundet vill också stimulera yrkes-
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skickliga lärare att kunna göra karriär inom läraryrket,
utan att behöva sluta undervisa. Kalmarsunds gymnasieförbund kommer även att fortsätta med satsningen på
att meritera skickliga lärare genom en extern bedömare.
Under det gångna läsåret har 11 lärare meriterats i Aretes
meriteringsprogram, vilket ger läraren en möjlighet att
dokumentera och synliggöra sin yrkesskicklighet och få
den bedömd i ett meriteringssystem grundat i relevant
forskning.
På Axel Weüdelskolan har lärarna genomfört en utbildning
inom formativ bedömning. Under året har en särskilt
yrkesskicklig lärare fått i uppdrag att koppla aktuell forskning till skolans utvecklingsarbete.
En lärare inom ämnet vård- och omsorgsarbete på Jenny
Nyströmsskolan studerar inom forskarlyftet och beräknas
vara licensierad under våren 2015.
Lars Kaggskolans utvecklingsplan och projektet kollegialt
lärande har vid upprepade tillfällen hänvisat till modern
forskning (Wiliam1, Timperley2 och Hattie3) kring skolan.
Med hjälp av skolans lärare med uppdraget som särskilt
yrkesskicklig lärare kommer skolan fortsätta driva skolutveckling kopplad till skolforskning. Projektet kollegialt
lärande tar sin utgångspunkt i Dylan Wiliams fem nyckelstrategier4 i att följa lärande. Rektorerna upplever att skolans lärare är duktiga på att utmana eleverna i att kritiskt
granska, pröva och se sammanhang i en större helhet.
1 http://www.dylanwiliam.org/
2 https://unidirectory.auckland.ac.nz/profile/h-timperley
3 http://www.education.auckland.ac.nz/en/about/staff/j.hattie.htm
4 Tydliggöra mål och kunskapskrav, Organisera effektiva diskussioner
och aktiviteter som utvecklar och som synliggör levers lärande, Ge
feedback som hjälper eleverna framåt, Aktivera eleverna som resurser
för varandras lärande och Aktivera eleven som ägare av sitt eget
lärande.
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Lärare som är engagerade i följeforskningen kring digital
kompetens tillsammans med Linnéuniversitetet utvecklar
sin lärargärning kopplat till autenticitetsbegreppet. Elever
på naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet
har varit på Natur, Medicin -och Teknikdagarna i Lund för att
få direkt koppling till utbildning och forskning på universitet.
På Stage4you Academy kommer läraren som har uppdraget
som särskilt yrkesskicklig lärare att skapa diskussionsunderlag gällande senaste forskning inom pedagogik
och didaktik.
Stagneliusskolan har under året haft en lärare som arbetat
halvtid för att forskarutbilda sig på halvtid. En anställd
lärare är redan forskarutbildad. Skolan är också väl representerad när det gäller särskilt yrkesskickliga lärare (SYL).
I augusti 2014 förordnades sju av skolans lärare på en begränsad tid som SYL.
Den lärare som är ansvarig för och, som har lagt upp kursen naturkunskap 2 på Ölands gymnasium ingår i ett nätverk
mellan förbundets gymnasieskolor och Linnéuniversitetet. En av utgångspunkterna är ”Hur man hittar sätt att jobba med 1-1”.
Lärarna som ingår i nätverket ges möjlighet att göra
minst ett projekt och få det bedömt och blir, av forskare
och kollegor, visad på vägar att gå. En av skolans lärare
har genomgått Meriteringsprogrammet Arete och har
fått en av förbundets uppdrag som särskilt yrkesskicklig
lärare.
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Patientsäkerhetsberättelse
Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen
(2010:659), PSL, att gälla. Enligt den nya lagen ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska skrivas senast
den 1 mars varje år. Rutin för patientsäkerhetsarbetet
inom Kalmarsunds gymnasieförbund finns dokumenterad i verksamhetsplan för skolhälsovården.
Rapportering av risker, tillbud och negativa händelser är
en stående punkt på dagordning i skolhälsovårdens yrkesnätverk som träffas 1 ggr/månad. Under året har det
inkommit fyra avvikelserapporter till verksamhetschefen.
Tre av dem är relaterade till det digitala journalsystemet
PMO. Det har varit inloggningsproblem, problem med
funktionen i kringutrustning samt driftsavbrott. Problemen är relaterade till nuvarande serversupport. En ny
upphandling av serverdrift pågår med tydlig kravspecifikation. Barn- och ungdomsförvaltningen i Kalmar kommun är systemägare och ansvarar för upphandlingen.
En avvikelse handlar om journalanteckningar på fel elev.
Rättelse gjordes omgående och som följd på detta infördes en ny rutin. Den nya rutinen går ut på att alltid fråga
eleven om namn och personnummer även om eleven är
känd sedan tidigare. Den verksamhetsspecifika metodboken revideras löpande för att överensstämma med aktuell lagstiftning och underlätta i det dagliga arbetet. En
länsövergripande metodbok är framtagen och tillgänglig
för förbudets skolhälsovård.
Vaccinationsmottagningen har efter starten 2012/2013
blivit en del av ordinarie verksamhet inom skolhälsovården. Samarbetet med asyl- och flyktinghälsan är väl
etablerat. Vaccinationsrekommendation görs av smittskyddsläkare och vaccinationsordination görs av skolläkare. Rutiner för säker hantering finns och följs. Alla vacci-
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nationer dokumenteras i PMO och Inera. Samtliga elever
inom fordonsprogrammet och byggprogrammet/måleri
har genomgått spirometriundersökning och obligatorisk
läkarbedömning. Enligt rekommendation från socialstyrelsen och krav från Kalmar kommun har eleverna inom
vård- och omsorgsprogrammet samt barn- och fritidsprogrammet blivit screenade för tuberkulos inför sina
praktiker i kommunal verksamhet.
All personal inom skolhälsovården har adekvat utbildning och arbetar utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Alla skolsköterskorna har utöver
grundutbildning en specialisering för arbete inom skolan inklusive vaccinationsbehörighet. Skolhälsovårdens
nätverksträffar har innehållit fortbildningsinsatser inom
journalhanteringssystem, övervikt, hud, diabetes, anorexi- och självskadebeteende samt jämställhetsarbete.
Skolsköterskorna har dessutom deltagit i 2 dagars skolsköterskekongress och vårdförbundets inspirationsdag
för skolhälsovården i länet. Skolhälsovården har deltagit
i länsövergripande träff med BUP, SIP-utbildning i socialförvaltningens regi samt 2 utvecklingsdagar tillsammans
med grundskolan med temat ”Vägledning för elevhälsan”
(Skolverkets och Socialstyrelsens gemensamma publikation 2014-4-3). Studiebesök har genomförts på Barnahus
och Ungdomsmottagningen i Kalmar. Skolsköterskorna
har regelbunden handledning av legitimerad psykolog.
Elever och närstående involveras i patientsäkerhetsarbetet genom samråd vid akuta ärenden där medgivande
alltid krävs från vårdnadshavare/myndig elev vid planering och genomförande av åtgärder. Dialog förs med
vårdnadshavare/myndig elev, rektor och övrig elevhälsa
vid enskilda elevärenden.
Samtliga mål i verksamhetsplanen är uppnådda.

Personalförhållanden

Personalförhållanden
Antal anställda

Av Kalmarsunds gymnasieförbunds samtliga anställda är
89,7 procent tillsvidareanställda vilket är en minskning
med 0,4 procentenheter sedan 2013. I siffran för anställda ligger månadsavlönade inklusive vilande anställningar, dock inte de anställda som vikarierar på annan befattning. Antalet månadsavlönade (tillsvidareanställda och
visstidsanställda) minskade från 568 personer till 551
personer.
Det totala antalet tillsvidareanställda inom förbundet har
minskat sedan föregående mätning. Visstidsanställd personal har i stort sett samma antal som året innan. Gymnasieskolorna genomför en neddragning på grund av
minskat elevantal.
Antalet arbetstimmar som utförts av timavlönade under
2014 motsvarar 12,1 årsarbetare på heltid. Detta är en
minskning med 1,1 årsarbetare från föregående år.
Andelen män respektive kvinnor är i stort sett oförändrad
jämfört med 2013, 64,4 procent av de tillsvidareanställda
är kvinnor.
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden hos de tillsvidareanställda har ökat under 2014 och är nu uppe i 96,2
procent. I år finns det en något tydligare skillnad mellan
män och kvinnor; männens genomsnittliga sysselsättningsgrad var 97,3 procent jämfört med 95,5 för kvinnor.
Medelåldern på de tillsvidareanställda medarbetarna var
vid årsskiftet 48,5 år, vilket var en liten höjning mot föregående år. Kvinnornas medelålder var 48,6 år, och männens 48,3 år.

Åldersstruktur

Antalet tillsvidareanställda inom respektive åldersgrupp
är förhållandevis oförändrat jämfört med 2013. En marginell majoritet befinner sig i åldersgruppen 30-49 år
med 49,3 procent. Medarbetare under 29 år utgör 1,4
procent av gymnasieförbundets tillsvidareanställda, en
minskning med 0,8 procentenheter i jämförelse med
2013. Inom gruppen 61-65 år återfinns 11,5 procent och
0,8 procent finns i gruppen 65+. Antalet kvinnor och män
var högst i intervallet 50-59 år, med andelen 20,4 procent
respektive 11,9 procent.

Personalomsättning

Personalomsättningen av tillsvidareanställda för Kalmarsunds gymnasieförbund var under året 4,7 procent vilket
var en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med
2013. Personalomsättningen för kvinnor var 3,6 procent

och för män 1,1 procent. Med personalomsättning menas
antalet tillsvidareanställda som har avslutat anställning
inom förbundet i förhållande till medeltal antal medarbetare inom förbundet under perioden januari-december 2014.
Under det gångna året har mer än 45 tjänster utlysts
externt som visar på en rörlighet i förbundet som inte
endast beror på pensionsavgångar utan att nya tjänster
tillkommer och att det finns ett rekryteringsbehov av vikarier för tjänstlediga medarbetare på grund av föräldraledighet/pröva annat jobb/ studier eller sjukdom.

Pensionsavgångar

Under perioden 2014 till 2018 beräknas 56 stycken (11,3
procent) av de tillsvidareanställda medarbetarna ha gått
i pension, vilket är något lägre än föregående år då motsvarande siffra var 60 medarbetare (11,3 procent). Beräkningen baseras på en pensionsålder på 65 år. Kalmarsunds gymnasieförbund står de närmaste åren inför flera
pensionsavgångar. De största pensionsavgångarna finns
främst inom grupper som lärare i vård- och omsorgskurser och lärare/pedagogisk assistent inom gymnasiesärskolan men även skolsköterska och skolkurator. Överlag
ses inga svårigheter att säkerställa kompetensförsörjningen vid pensionsavgångarna.
Det årliga antalet pensionsavgångar är svårbedömt, då
den enskilde medarbetaren själv bestämmer sin pensionsavgång mellan 61-67 år. Vid årets slut kvarstod 5
medarbetare som skulle ha gått i pension (65 år) men
valde att stanna kvar i arbete.

Sjukfrånvaro

Trots att totala sjukfrånvaron i förbundet har ökat något
från 3,3 procent till 3,7 procent, så ligger den fortsatt låg i
jämförelse med genomsnittet för landets kommuner.
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De kvinnliga medarbetarna ökade sin sjukfrånvaro med
0,8 procentenheter medan de manliga medarbetarna
minskade sin med 0,3 procentenheter. Liksom föregående år har kvinnliga medarbetare betydligt högre sjukfrånvaro än manliga, 4,8 procent jämfört med 1,8 procent.
Efter föregående års ökning av andelen långtidssjukskrivna har trenden fortsatt även mellan 2013 och 2014
med en ökning från 64,6 procent till 68,7 procent.
Medarbetarnas sjukfrånvaro ökar ju äldre medarbetarna blir vilket överensstämmer med föregående statistik.
Sjukfrånvaron för 2014 har ökat för samtliga åldersspann
men mest i ålderspannet 29 och yngre.
Av den totala sjukfrånvaron utgör långtidssjukskrivna
med 2,6 procent vilket är en ökning med 0,5 procentenheter från föregående år.

Försäkringskassan

Kalmarsunds gymnasieförbund har en överenskommelse med Försäkringskassan om samarbete i sjukförsäkringsärenden. Syftet med denna överenskommelse är att
tydliggöra och effektivisera samarbetet mellan Kalmarsunds gymnasieförbund och Försäkringskassan i Kalmar.
Samverkan utgår från att parterna med fokus på arbetsförmåga arbetar med att förebygga ohälsa genom att tidigt identifiera, planera och genomföra åtgärder i syfte
att förhindra och förkorta sjukskrivningar och föra åter till
arbete.

Kalmarsunds gymnasieförbund har under året fört en
kontinuerlig dialog och uppföljning med Försäkringskassan för att få ner sjuktalen. I december 2014 var totalt 4
procent av de tillsvidareanställda sjukskrivna inom Kalmarsunds gymnasieförbund registrerade på Försäkringskassan. Av de sjukskrivna var det flest kvinnor. Av det totala antalet sjukskrivna hade mer än hälften någon form
av psykisk ohälsa som var stressrelaterat.
Psykisk ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro och ett både angeläget och kostsamt problem
för arbetsgivare (Socialförsäkringsrapport 2014:18) Olika
psykiska besvär (ångestsyndrom, stressreaktioner och
depressiva episoder) är i dag den främsta orsaken till
långtidssjukskrivning.

Redovisning av sjukfrånvaro enligt lagen om kommunal
redovisning

I den lagreglerade obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen, nedan, ingår alla anställda vilket även omfattar
timavlönad personal. Sjukfrånvaron redovisas uppdelat
på kvinnor, män och ålder i förhållande till ordinarie arbetstid beräknat i timmar. Vidare redovisas hur stor andel av den totala sjukfrånvaron som utgörs av långtidssjukfrånvaron (längre än 60 dagar i följd).

Arbetsmiljö och hälsa

Kalmarsunds gymnasieförbund strävar efter en frisk
arbetsmiljö som är fri från diskriminering/trakasserier och
andra psykosociala ohälsofaktorer. Det finns bra rutiner

Sjukfrånvaro - nyckeltal
Redovisning av sjukfrånvaro enligt lagen om kommunal redovisning

nyckeltal

I förhållande till...

1. Totalt sjukfrånvarotid

sammanlagd tillgänglig arbetstid

2. Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)

total sjukfrånvarotid

3. Summa sjukfrånvarotid för
kvinnor

Riksnivå
medelvärde
2012
2013

2014

2013

3,73%

3,30 %

2,53 %

5,90 %

68,74%

64, 57 %

50,66 %

44,40 %

sammanlagd tillgänglig arbetstid
för kvinnor

4,83%

4,02 %

2,70 %

6,40 %

4. Summa sjukfrånvarotid för män

sammanlagd tillgänglig arbetstid
för män

1,78%

2, 08 %

2,26%

3,80 %

5. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år och yngre

sammanlagd tillgänglig arbetstid i
åldersgrupp 29 år och yngre

2,54%

0,91 %

1,98 %

4,50 %

6. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år

sammanlagd tillgänglig arbetstid i
åldersgruppen 30-49 år

2,88%

2,71 %

2, 02 %

5,60 %

7. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre

sammanlagd tillgänglig arbetstid i
åldersgruppen 50 år eller äldre

4,64%

4,08 %

3,07 %

6,50 %
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och stöd i centrala anvisningar för hur situationer med
bland annat diskriminering och trakasserier ska hanteras.

frågor med koppling till Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS
2001:1.

Arbetsskador

Uppföljningen av resultat från enkäten sker i dialog i
samverkansgrupp på lokal nivå. Samverkansgrupperna
identifierar förbättringsområden och handlingsplaner
upprättas för vidare redovisning i central skyddskommitté.

Inom gymnasieförbundet rapporterades 8 arbetsskador
under 2014. Av dessa är majoriteten inom kategorin
olycksfall (5 stycken), därefter kommer färdolyckor (3
stycken).

Friskvårdsarbete

Årlig uppföljning av systemet för SAM inom Kalmarsunds
gymnasieförbund har genomförts och det totala resultatet
av enkätsvaren (svarsfrekvens 67 procent) bedöms vara:

Kommunhälsan

Tillfredsställande inom följande områden:
• Samverkan
• Policy och rutiner
• Uppgiftsfördelning och kunskaper
• Undersökning och riskbedömning
• Utreda ohälsa, olycksfall och tillbud
• Sakkunnig hjälp av Kommunhälsan
• Uppföljning av samarbetet

Samtliga medarbetare erbjuds förmånen att antingen använda ett friskvårdsbidrag som kan användas till
träningskort och liknande eller en friskvårdstimme per
vecka på arbetstid om verksamheten tillåter det.

Kommunhälsan är en viktig resurs för det hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetet på både
organisations-, grupp- och individnivå inom Kalmarsunds
gymnasieförbund.
Under 2014 använde förbundet totalt 474 timmar hos
Kommunhälsan vilket är en höjning av utnyttjandegraden sedan 2013 med 134 timmar. Andelen kvinnor
som besökt Kommunhälsan har minskat med 3 procent
(72 procent) medan männen har ökat med 3 procent (28
procent). Av den totala tiden är 41,1 procent (39,6 procent 2013) av förebyggande karaktär, 40,1 procent (40,3
procent 2013) främjande och 18,8 procent (20,1 procent
2013) av rehabiliterande karaktär.

Uppföljningen har visat behov på förbättringar inom
följande områden:
• Kunskaper (medarbetare) och instruktioner
• Åtgärder, handlingsplan och kontroll

Kalmarsundsregionens arbetsgivarring

Kalmarsunds gymnasieförbund har sedan 2001 varit
medlem i den ideella intresseföreningen Kalmarsundsregionens arbetsgivarring som ger oss möjligheten till
ett professionellt stöd i personalfrågor; livs- och karriärsplanering, arbetslivsinriktad rehabilitering, övertalighet
och omställning, rådgivning och praktiskt stöd vid arbetsbyte, proaktiva hälsoinsatser samt yrkesnätverk. Under
2014 har gymnasieförbundet deltagit i arbetsgivarringens HR-nätverk och utbildningar.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsgivaren är skyldig att följa upp arbetsmiljöarbetet.
Syftet med uppföljningen är att ta reda på hur systemet
fungerat under det senaste året, identifiera eventuella
förbättringar och att undersöka om arbetsmiljöarbetet
bedrivs enligt föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete.
En webbenkät skickas ut till respektive skola/arbetsställe som besvaras av chef/rektor, skyddsombud, facklig
företrädare i samverkansgrupp eller arbetstagare med
tilldelade arbetsmiljöuppgifter. Webbenkäten innehåller
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Personalmått
översikt
2014
Personalstruktur

2013

2012

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

totalt

kvinnor

män

Antal årsarbeten av tjänst (volymmått)

520

332

188

536

341

195

572

355

217

Antal månadsavlönade

551

352

199

568

361

207

602

373

229

89,7%

90,3%

88,4%

100%

63,6%

36,4%

100%

61,9%

38,1%

Andel kvinnor och män av månadsavlönade
Antal tillsvidareanställda
Andel kvinnor och män av tillsvidareanställda
Antal visstidsanställda

494

318

176

512

326

186

527

326

201

100%

64,4%

35,6%

100%

63,7%

36,3%

100%

61,9%

38,1%

57

34

23

56

35

21

75

47

28

100%

59,6%

40,4%

100%

62,5%

37,5%

100%

62,7%

37,3%

23 874

14 885

8988

26 079

17 014

9 066

22 514

9 268

13 246

12,1

7,6

4,5

13,2

8,6

4,6

11,4

4,7

6,7

Andel kvinnor och män med heltidstjänst, av tillsvidareanställda

84,0%

52,4%

31,6%

86,5%

54,3%

32,2%

86,9%

53,5%

33,4%

Andel kvinnor och män med heltidstjänst av visstidsanställda

50,9%

33,3%

17,6%

46,4%

30,4%

16,0%

64,0%

37,3%

26,7%

Andel kvinnor och män av visstidsanställda

Timavlönade
Antal arbetade timmar under året
Antal timmar omräknat till årsarbetare

Arbetstid

Ålder och sysselsättningsgrad tillsvidareanställda
Genomsnittlig ålder
Genomsnittlig syssels.grad

48,5

48,6

48,3

48,2

48,2

48,1

48,2

48,4

48

96,2%

95,5%

97,3%

95,8%

95,8%

95,8%

96,2%

96,4%

95,7%

Åldersstruktur i procentuell andel tillsvidareanställda
Ålder
18-29

1,4%

1,2%

0,2%

2,2%

1,4%

0,8%

3,0%

1,3%

1,7%

30-49

49,4%

31,6%

17,8%

49,4%

31,6%

17,8%

46,5%

29,4%

17,1%

50-67

49,2%

31,6%

17,6%

48,4%

30,6%

17,8%

50,5%

31,1%

19,4%

5

4

1

5

4

1

3

1

2

inkl egen begäran o pension

4,7%

3,6%

1,1%

5,6%

2,9%

2,7%

5,7%

3,2%

2,5%

därav egen begäran

2,0%

1,8%

0,2%

2,7%

1,1%

1,6%

2,1%

1,3%

0,8%

därav pension

2,6%

1,8%

0,8%

2,9%

1,7%

1,2%

3,6%

1,9%

1,7%

Pension vid 65 år
Antal tv. anställda uppnår 65 år

Personalomsättning tillsvidareanställda

Antal externt annonserade tjänster

38 | ÅRSREDOVISNING 2014

45

32

32

Elevernas försthands val/Organisation

Elevernas förstahandsval/Organisation
exkl Gymnasiesärskolan och Introduktionsprogrammen

Program Läsår 2013/2014

Organisation

Behöriga
1-a handsval

Antagna efter
reservant.

46

44

46

Barn- och fritidsprogrammet, JN
Barn- och fritidsprogrammet, pedagogiskt arbete, lärling, JN

2

3

2

48

51

49

Bygg- och anläggningsprogrammet, husbyggnad, lärling, LK

2

1

1

Bygg- och anläggningsprogrammet, måleri, lärling, LK

2

0

0

50

61

49

2

0

0

Ekonomiprogrammet, ST

90

77

88

Estetiska programmet, bild och formgivning, JN

28

23

21

8

6

5

Estetiska programmet, estetik och media, JN

32

21

21

Estetiska programmet, estetik och media, S4Y

12

2

2

Estetiska programmet, musik, JN

12

7

6

Estetiska programmet, musik, riksrekryterande spetsutbildning, S4Y

16

12

11

Estetiska programmet, musik, Stage4you, S4Y

16

9

11

Estetiska programmet, teater, JN

12

7

9

Fordons- och transportprogrammet, LK

10

14

10

Bygg- och anläggningsprogrammet, LK

El- och energiprogrammet, LK
El- och energiprogrammet, elteknik, lärling, LK

Estetiska programmet, dans, JN

Fordons- och transportprogrammet, lastbil och mobila maskiner, lärling, LK

6

1

1

22

17

17

2

0

0

22

21

21

Hotell- och turismprogrammet, hotell och konferens, lärling JN

2

0

0

Hotell- och turismprogrammet, hotell och konferens, ÖG

4

1

1

Hotell- och turismprogrammet, turism och resor, ÖG

4

0

0

Hantverksprogrammet, frisör, LK

16

15

16

Hantverksprogrammet, hår- och makeupstylist, S4Y

12

7

7

0

0

0

Naturvetenskapsprogrammet, JN

33

35

33

Naturvetenskapsprogrammet, LK

90

85

80

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, JN

39

28

28

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, bageri och konditori, lärling, JN

2

1

1

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, färskvaror och delikatesser,
lärling, JN

2

0

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, kök och servering, lärling JN

2

1

1

Handels- och administrationsprogrammet, ST
Handels- och administrationsprogrammet, handel och service, lärling, ST
Hotell- och turismprogrammet, JN

Hantverksprogrammet, textil design, JN

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, ÖG

24

10

10

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, färskvaror och delikatesser,
lärling, ÖG

2

0

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, kök och severing, lärling, ÖG

2

2

2

Samhällsvetenskapsprogrammet, ST

240

240

240

Teknikprogrammet, LK

122

119

122

12

16

11

VVS- och fastighetsprogrammet, LK
Vård- och omsorgsprogrammet, JN

1 033

32

23

28

1 033

879

912

879

912
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Verksamhetsberättelser - Skolområde 1

skolområde 1
Skolområde 1 organiserar tillsammans 13 skolenheter och bedriver utbildning inom 15 nationella program samt inom introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan. I skolområdet studerar knappt 3000 elever och verksamheten leds av 11 stycken rektorer med en
personalstyrka på omkring 370 personer.
Nettobudgeten för skolområdet uppgick 2014 till 253 mkr och det slutgiltiga utfallet innebar en negativ avvikelse på totalt 3,5 mkr.

Jenny Nyströmsskolan,
inkl. Gymnasiesärskolan

Jenny Nyströmsskolans nettobudget för 2014 var 97,3
mkr och det slutgiltiga resultatet för skolan innebar ett
underskott på sammantaget 2,4 mkr.
I delårsbokslutet prognostiserades en minskad rambudget för året med 1,7 mkr men en lägre personalkostnad
och bättre elevtillströmning än förväntat till höstterminen, speciellt till barn- och fritidsprogrammet, innebar
att ramminskningen till slut stannade på knappt 1 mkr.
Ytterligare positiva faktorer är bland annat lägre kapitaltjänstkostnader och ökade intäkter för vuxenutbildning
än beräknat. Sammantaget innebar detta att resultatet
för helåret blev något bättre än förväntat.
För gymnasiesärskolan gjordes i halvårsbokslutet en helårsprognos som innebar ett överskott på drygt 1 mkr.
Ytterligare några elever tillkom under höstterminen och
en något lägre personalkostnad än beräknat innebär ett
slutgiltigt positivt resultat på 1,7 mkr.

Viktiga händelser under året

Året har präglats av att verksamheten sökt och funnit formerna för sitt arbete i den nya organisationen. Skolans
rektorer har hittat strukturer och arbetsmodeller för sitt
arbete i den platta organisationen. Framför allt när det
gäller att se Jenny Nyströmsskolan som en sammanhängande verksamhet avseende övergripande frågor som rör
planer och rutiner av olika slag och inte minst vad gäller
planering för framtiden. Inför läsåret 14/15 togs det fram
en väl genomarbetad och förankrad utvecklingsplan
som legat till grund för all kompetensutveckling under
höstterminen och som varit mycket framgångsrik. Gymnasiesärskolan, som är en annan skolform än gymnasiet,
har under året på ett tydligare sätt blivit en del av hela
skolan vilket varit ett viktigt mål under flera år. Särskolan
har t.ex. numera en gemensam lokal samverkansgrupp
och utvecklingsplan med gymnasiet.
Arbetet med att söka formerna för ett i tiden modernt
lärande, och då inte minst med tanke på de kraftfulla digitala resurser som skolan har till hands, har varit i fokus
under året där det kollegiala lärandet och det formativa
förhållningssättet varit i centrum.
På grund av det, under flera år, minskade sökintresset för
Hantverksprogrammet, inriktning textil design, togs un-

der våren ett politiskt beslut att lägga ner programmet.
Detta innebär att de sista eleverna i programmet lämnar
skolan efter vårterminen 2016.
Inom gymnasiesärskolan pågår utfasningen av den tidigare utbildningsvarianten samtidigt som den reformerade gymnasiesärskolan enligt Gys13 byggs upp. Med
tanke på det relativt sett lilla elevantalet som läser inom
skolformen har detta inneburit att en rad olika mer eller
mindre komplicerade lösningar. Bland annat har olika
samläsningsformer planerats och genomförts. Denna utmaning kvarstår i ytterligare ett par år till dess de sista
eleverna som läser enligt den gamla studieplanen slutat
sin utbildning.
Under året har ett antal åtgärder vidtagits som rör elever
inom introduktionsprogrammets individuella alternativ.
Vissa av dessa åtgärder har påverkat Jenny Nyströmskolan på så sätt att ett par positiva utbildningsalternativ för
elever inom berörd elevgrupp tagits fram och också startats under hösten.

Förväntad utveckling

Förväntansbilden vad gäller den pedagogiska och didaktiska utvecklingen vid skolan är hög. Den medvetna
satsningen på lärande som ligger i tiden, och med hjälp
av föreliggande digitala förutsättningar skapar tro på att
eleverna på ett positivt sätt ska nå ökad måluppfyllelse.
Från och med höstterminen 2015 kommer elever inom
barn- och fritidsprogrammet och inom naturvetenskapsprogrammet kunna vara anslutna till nationella idrottsutbildningar (NIU) inom fotboll, innebandy, simning och
fäktning. Sannolikt kommer denna möjlighet att stärka
berörda program. Särskilt barn- och fritidsprogrammet
förväntas växa av denna orsak.
Det utökade utbudet av utbildningsvarianter inom introduktionsprogrammet intresserar många elever och troligen kommer denna verksamhet att utvecklas och kanske
också med tiden utökas om behovet visar sig finnas.
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Lars Kaggskolan

Lars Kaggskolans nettobudget för 2014 var 82,3 mkr och
det slutgiltiga resultatet för skolan vid årets slut innebar
ett underskott på sammantaget drygt 1,5 mkr.
I delårsbokslutet ingick en prognostiserad ökad budgettilldelning motsvarande 2,5 mkr som ett resultat av fler
elever. Den faktiska budgettilldelningen blev dock 3,6
mkr med bättre elevtillströmning inför höstterminen än
tidigare beräknat och utgör den viktigaste förklaringen
till det förbättrade resultatet. Därutöver kan lägre kostnader och ökade intäkter vad avser lokaler tilläggas.

Viktiga händelser under året

Konsekvenserna av organisationsförändringen med en
platt rektorsorganisation från september 2013 har på sitt
sätt präglat arbetet vid Lars Kaggskolan. Två nyanställda, och att en av de rektorer som arbetat vid skolan en
längre tid slutade sin anställning vid halvårsskiftet, har
inneburit att mycket arbete har fått läggas ner på att finna formerna för ledningsgruppens arbete. Allt efter att
året gått har ledningsstrukturen utvecklats och ledningen förtydligats på ett för verksamheten positivt sätt. Inför
läsåret 2014/15 togs en utvecklingsplan fram där fokus
låg på det tidsenliga lärandet med det formativa förhållningssättet det kollegiala lärandet, tillsammans med den
digitala kompetensen, som centrala delar. Skolans kompetensutvecklingsarbete under höstterminen utgick från
denna utvecklingsplan och mottogs positivt av personalen.
Fordonsprogrammets vikande elevunderlag innebar en
nödvändig anpassning med avställning av delar av de lokaler som programmet tidigare nyttjat. Samtidigt visade
det sig att sökintresset för El- och energiprogrammet är
fortsatt högt. Under året har ett planeringsarbete pågått
för att kunna starta programmets fjärde inriktning benämnt energiteknik. Inriktningen erbjöds och startades
också inför höstterminen för de elever som började i årskurs 2.
Samarbetet mellan naturvetenskapsprogrammen vid
Lars Kaggskolan och Jenny Nyströmsskolan har utvecklats vidare, stärkts och kvalitethöjts under året med gemensamma timplaner, inriktningar och fördjupningar.
Denna samverkan har inneburit ett breddat kursutbud
för eleverna och samtidigt resursbesparingar genom att
blandgrupper från de båda skolorna tillsammans kunnat
läsa vissa kurser som annars kanske inte skulle kunna ges.
Introduktionsprogrammen har utvecklats och tre nya
och kvalitetshöjande utbildningsalternativ benämnda
bas, resurs och förstärkning kan nu erbjudas elever inom
framför allt individuellt alternativ. Vidare har en arbetsmarknadscoach, med uppdrag att arbeta med praktik
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och arbetsmarknadsfrågor, anställts som en viktig förstärkning för eleverna inom introduktionsprogrammen.
Skolan har under året sålt vuxenutbildning inom delar av
programmen Bygg- och anläggning, VVS och fastigheter
samt inom Fordon- och transportprogrammet samt även
viss internutbildning till Kalmar kommun inom området
elsäkerhet.
Antalet UF-företag ökade under året framför allt då inom
naturvetenskapsprogrammet.
Utifrån resultatet av en psykosocial enkät som genomfördes under våren initierades under hösten en kontakt
med Kommunhälsan för att genomföra hälsosamtal med
all personal vid skolan och också bistå med idéer om hälsofrämjande åtgärder i framtiden.

Förväntad utveckling

Genom ihärdigt arbete mot målen och med den digitala
satsningen i fokus förväntas att Lars Kaggskolans starka
varumärke ska bibehållas och elevernas goda studieresultat ytterligare förbättras. Det finns anledning att tro
på en fortsatt god elevtillströmning till skolan men det
är samtidigt viktigt att målmedvetet arbeta vidare mot
än högre kvalitet och att också marknadsföra skolans alla
studievarianter på ett bra sätt, och då gärna med stöd av
och i samarbete med berörda branscher.
Introduktionsprogrammen förväntas genomgå en fortsatt positiv och kvalitetshöjande utveckling. Detta som
en naturlig fortsättning på de förändringar som genomfördes inför innevarande läsår inom individuella alternativet. Som exempel kan nämnas den förändrade och förbättrade yrkesintroduktionen där eleverna ska erbjudas
ytterligare positiva studiealternativ till en mer ”traditionell” undervisning. Som ytterligare utvecklingsområden
kan vidare nämnas tankar på att vidga samarbetet med
Kunskapsnavet bl.a. genom att, utöver inom inriktningen
tunga fordon, även erbjuda vuxenutbildning inom personbil.

Stagneliusskolan

Stagneliusskolans nettobudget för 2014 var 74,1 mkr och
det slutgiltiga resultatet för skolan vid årets slut innebar
ett överskott på ca 0,4 mkr.
Under vintern och våren 2014 planerades och genomfördes en nödvändig utökning av Aspergerenheten vilket
beräknades generera betydande kostnader för skolan.
Utöver detta innebar en kostsam anlagd brand i januari
och andra oförutsedda större utgifter att den helårprognos för skolan som upprättades efter tre månader skulle
innebära ett underskott på hela 3,1 mkr.
En mycket positiv elevtillströmning, betydligt högre än
beräknat, till höstterminsstarten innebar en budgetjustering i förhållande till den preliminära med ett tillskott
på 2,6 mkr. Diverse besparingsåtgärder, bland annat på
personalsidan, genererade det slutgiltigt positiva resultatet för skolan.

Viktiga händelser under året

Skolledningen vid skolan, bestående av tre stycken rektorer, har ägnat mycket arbete under året åt att finna en
lämplig ledningsstruktur, ta fram effektiva utvecklingsstrategier och också utveckla samsynen i olika typer av
ledningsfrågor. Bakgrunden till detta var, precis som vid
övriga skolor i skolområdet, den nya och platta ledningsorganisationen. Den stora skolan utan en chefsrektor,
som tidigare höll ihop verksamheten, och med mer uttalat fokus på rektor som chef för sin skolenhet och som pedagogisk ledare för sin personal krävde en genomgående genomlysning. Centralt i arbetet var vidare att ta fram
en tidsenlig utvecklingsplan för skolan med fokus på
pedagogisk och digital utveckling och att implementera
denna bland personalen på ett sådant sätt att den skulle
kunna ligga till grund för innevarande läsårs kompetensutveckling för lärarpersonalen, vilket också lyckades.
Intresset för studier vid Stagneliusskolan är fortsatt stort
och söktrycket till de studieförberedande utbildningarna
innebar att styrelsen inför höstterminsstarten tog beslut
om utökad studieorganisation vilket bland annat resulterade i att ytterligare en klass inom Samhällsvetenskapsprogrammet tillskapades med kort varsel. Dessa beslut
har naturligtvis haft konsekvenser vad avser personal och
lokaler. Belastningen på lokalerna blev så stor att skolan
inför höstterminen blev tvungen att utnyttja externa lokaler på Axel Weudelskolan och på Lars Kaggskolan.
Ett stort intresse för, och högt sökttryck till, Aspergerenheten innebar att beslut togs under våren om att utöka
verksamheten. En ny enhet för elever med speciellt stort
behov av anpassad skolmiljö startades därför i augusti i
nya lokaler. Enhetens bemanning har på grund av den ut-

ökade verksamheten behövt utökas.
I januari drabbades skolan av en anlagd brand som trots
begränsad utbredning ändå kom att innebära ett omfattande saneringsarbete som under en tid fick konsekvenser för verksamheten i delar av byggnaden.
Med anledning av en av fastighetsägaren planerad renovering av skolans aula, bland annat innefattade ett byte
av golvet, togs beslut om ytterligare förändringar i aulan
för att på ett mer flexibelt sätt kunna utnyttja denna. Renoveringsarbetet, som blev mycket lyckat, påbörjades
under sommaren och allt var klart till vecka 46 innebärande att skolan nu på ett nytt och mer effektivt sätt kan
nyttja aulan för ett tidsenligt pedagogiskt arbete.

Förväntad utveckling

Stagneliusskolan och de utbildningsalternativ som skolan erbjuder förväntas ha en fortsatt stark attraktionskraft för regionens ungdomar innebärande höga söktal
även kommande år. I detta ligger höga förväntningar hos
berörda ungdomar och det är en viktig och central uppgift för skolan att fortsätta utveckla verksamheten för att
även framöver kunna erbjuda en modern och relevant
utbildning av hög kvalitet. I detta ligger en fortsatt pedagogisk och didaktisk utveckling med de digitala verkstygen som viktig ingrediens.
Från och med höstterminen 2015 kommer möjligheten
att studera vid nationella idrottsutbildningar, NIU, att
breddas till fler program och skolor inom förbundet. Tidigare har dessa elever varit hänvisade till Samhällsvetenskapsprogrammet vid Stagneliusskolan men från hösten
kan man som NIU-antagen även vara elev vid Ekonomiprogrammet samt vid Naturvetenskapsprogrammet och
Barn- och fritidsprogrammen vid Jenny Nyströmsskolan.
Troligen kommer detta innebära ett visst elevtapp från
skolan.

ÅRSREDOVISNING 2014 | 43

Verksamhetsberättelser - Skolområde 2

skolområde 2
Skolområde 2 organiserar 4 skolenheter samlade i tre skolor runt om i förbundskommunerna. Ölands Gymnasium och komvux i Borgholm,
Stage4you Academy och komvux i Torsås samt Axel Weüdelskolan, som bedriver vuxenutbildning, i Kalmar. Skolenheterna bedriver verksamhet inom totalt 4 nationella gymnasieprogram. Varje skola bedriver även vuxenutbildning i olika omfattning. På Axel Weüdel erbjuds
alla former av vuxenutbildning: Grundläggande, gymnasial och särvux samt svenska för invandrare och uppdragsutbildningar såsom vård.
Skolenheterna leds och samordnas av 4 rektorer, omedelbart underställda en skolområdeschef.
Sammantaget omfattar skolområde 2 en nettobudget om 54,9 mkr efter höstens budgetavräkning för intaget hösttermin 2014. Utfallet för
de tre enheterna slutade 2014 på 56,3 mkr. En negativ avvikelse från budget om 1,4 mkr.

Axel Weudelskolan
Analys av årets ekonomi och verksamhet

Utfallet för skolan år 2013 blev negativt om 804 tkr och
förväntades därför inför 2014 producera ett överskott på
minst motsvarande summa. Helårsutfallet för Axel Weüdelskolan innebar ett positivt resultat på 2,2 mkr.
Skolenhet 1 avseende Grundvux, SFI och lärvux genererade totalt ett överskott om 2,6 mkr. I huvudsak var det
intäkterna för SFI-undervisningen som översteg budget
med över två miljoner. Även undervisningskostnaderna
(personal och drift) inom SFI-undervisningen genererade
positiva siffror. Denna post budgeterades upp inför året
då det förväntades bli ett ökat behov. Totalt för SFI-verksamheten inklusive fastigheter och administration samt
SYV innebar ett positivt utfall om 2,1 mkr. Grundvux gav
ett samlat positivt resultat om 0,6 mkr tack vare sålda kurser till förbundets övriga enheter. Lärvux gav ett underskott om knappt 0,1 mkr.
Skolenhet 2 omfattande Gymnasial vux, uppdrag och
YH-utbildning genererade totalt ett underskott om drygt
0,3 mkr. Den gymnasiala verksamheten gav ett överskott
om 0,3 mkr, Uppdragsutbildningen minus 0,4 mkr, vilket härleds till högre kostnader för administration samt
leasing av nya datorer vilka överstiger överenskommen
budget inför året, samt YH utbildningen, minus 0,3 mkr.
Budgetförutsättningarna har justerats mellan tidpunkten
då ansvariga framställde sin budget till myndigheten och
då enhetens internbudget gjordes. Nu tar alla verksamheter inom enheten delar av administration och fastigheter vilket inte var fallet vid framställan.
När det gäller övriga delar på enheten så har sjukskrivning inneburit ökade kostnader för reception/administration då enheten har haft dubbel bemanning under en
längre period. Skolan har även gjort utbildningssatsningar för planerare inom schemaläggning. Inom fastighetssidan har diverse ledigheter/sjukdom inneburit en försämrad planering av inköp vilket lett till ökade kostnader.
IKT-satsningen på cirka 140 datorer var inte budgeterad
för 2014.
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Viktiga händelser under året

Enheten har startat upp lärling Lärvux med statliga pengar sökta från Kunskapsnavet vilket inneburit en liten utökad kostnad.
Det ökade antal elever inom SFI-undervisningen har
inneburit fler grupper. Under året har ett behov av syntolk uppkommit som har inneburit en kostnad av en halv
tjänst vilken inte var budgeterad.
Under sommaren har enheten minskat antal timmar för
eleverna vilket medförde besparing av lärartjänster. Verksamheten har även genomfört en omorganisation där
de har sett över behov och där resurser nu läggs på rätt
ställe. Under året har skolan även sökt och erhållit statsbidrag och projektpengar (verksamhetsutvecklingsfonden). Nya GRUV-gruppers kostnad ligger på SFI.
I det politiska uppdraget ligger en snabbare genomströmning och ökad integration vilket man ständigt arbetar för att uppnå.
Kraven på ökad flexibilitet har lett till fler uppstarter,
inom grundläggande vuxenutbildning, än tidigare vilket
medför fler lärare och då ökad lärarkostnad.
Inom den gymnasiala vuxenutbildningen har de under
året jobbat med att tydliggöra organisationen med påföljande uppdrag exempelvis parallelläggning av små
elevgrupper under samma lektion.
Inom vårdutbildningen som utförs som en uppdragsutbildning mot Kunskapsnavet har ett minskat elevunderlag medfört uppsägningar med vissa ökade kostnader.
Flertalet längre sjukskrivningar har påverkat kvalitén i
undervisningen och arbetsmiljön för de anställda. Det
minskade elevunderlaget har även påverkat organisationen och upplägget av kurser på enheten i stort.

Förväntad utveckling

Enheten vill fortsätta sin utveckling inom IKT med investering och utbildning. Målet är att eleverna vid varje lektion har tillgång till datorer. Enheten vill gå från teknik till
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pedagogik via användandet av datorer i undervisningen
(från kommunikation till lärande).

Stage4you Academy

Lärare ska arbeta enligt entreprenöriellt lärande metod
och individualiserar lärandet efter behov och förutsättningar. Enheten kommer satsa på fortsatt utbildning i
betyg och bedömning. Här kommer skolan använda sig
av skolverkets kurs på webben i betyg och bedömning.
De ska även arbeta med GDQ (Group development questionary) vilket är ett arbetslagsutvecklingsarbete med
inriktning mot effektivisering och arbetsprioritering i sitt
uppdrag.

Stage4you Academy gick in i 2014 med ett sparbeting
inlagt i sin budgetram med totalt 2,7 mkr. Total budget
för enheten är 14 mkr.. Utfallet på helår innebar ett underskott om 3,2 mkr.

Personalsvårigheter pga. otrivsel räknar enheten med
kommer att minska och förhoppningsvis avta då verksamheten ser mycket förbättrade siffror i trivselenkäter
och hör detsamma av personal vid utvecklingssamtal
och arbetssammankomster. Men man kommer fortsätta
utvecklingen inom arbetsmiljöområdet för trivsel och
trygghet för personalen.
Enheten avser att kommunicera ut mer information till
personalen om budget och om budgetfrågor/kostnader
för att behålla ekonomi i balans under 2015 men även för
att se det långsiktiga perspektivet.
Tidsaspekter hos både personal och ledning skjuter tyvärr upp ärenden som inte är absolut nödvändiga t.ex.
proaktivt arbete. Detta ser enheten som ett hinder i sitt
arbete men är samtidigt något de ska jobba med för att i
framtiden friställa tid.

Analys av årets ekonomi och verksamhet

Hantverksprogrammet, inriktning Hår- och makeupstylist, har till läsåret fått in fler elever än föregående år. Programmet gick dock in i året med ett sparbeting om 0,5
mkr. Utfallet blev ett underskott om 0,3 mkr vilket innebar en viss återhämtning.
Samtidigt har skolan en nedgång på det estetiska programmet, trots den riksrekryterande spetsutbildningen.
Anledningen till det minskande intresset kan bero på
konkurrens från nya aktörer och det estetiska programmets minskning generellt i landet. Det minskade elevunderlaget på det estetiska programmet påverkar enheten
negativt ekonomiskt med 0,6 mkr i höstens budgetavräkning. Programmet gick in i 2014 med ett sparbeting om
2,2 mkr och utfallet blev ett underskott om 2,5 mkr.
Totala utfallet för de program som under året fasats ut
uppgår till 0,3 mkr. Delvis beror utfallet på en återbetalning av statsbidrag för lärling som prognostiseras till 0,2
mkr på grund av ej nyttjade medel.
Komvuxverksamheterna hade inför året ett överskott i
budget på 0,2 mkr där utfallet blev i stort sätt plus minus
noll. Detta beroende på 20 procent utökad tjänst inom
Lärvux samt uppkommet behov av grundläggande vuxenutbildning som har fått köpas in via Axel Weudelskolan.

Viktiga händelser under året

2014 var ett händelserikt år för Stage4you Academy.
Vid studenten fasades skolans sista elever ut från Lärlingsprogram och Samhällsprogrammet, samtidigt som
de första eleverna från Estetik & media tog studenten.
Skolans ansökan om att bedriva spetsutbildning inom
musik beviljades och mycket fokus under våren låg på
att utveckla utbildningen, som sen fick sina första elever
läsåret 2014/15. Hantverksprogrammet med inriktning
Hår- och makeupstylist har under året kontinuerligt kompetensutvecklat sig inom Air-brusch för att hela tiden
ligga i framkant. Programmet har även blivit beviljade
60 000 kr för att åka på en planeringsresa till Filippinerna
med avsikten att i framtiden genomföra studentutbyte.
Estetiska programmet inriktning musik gör hela tiden
avtryck på olika scener runt om i Sverige. Det var med
stor glädje hela skolan gratulerade årskurs 2 eleven Kalle
Johansson till hans totalseger i Svensktoppen Nästa. Ge-
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nom vinsten direktkvalificerade sig Kalle till kommande
Melodifestival. Eleverna på inriktningen estetik & media
har under året filmat och live-streamat flera olika event
vilket ställer mycket höga tekniska och estetiska krav.
SFI-verksamheten blev beviljade en summa pengar för
att digitalisera undervisningen vilket påbörjades under
hösten 2014. Det projektet drivs tillsammans med undervisande lärare och IKT pedagog.
Skolan fick sin första SYL-tjänst (särskild yrkesskiclig lärare) vilket innebar ett nytt pedagogiskt utvecklingsarbete
i form av forskningbaserat, kollegiallt lärande etc. Skolan
har lämnat in en ny ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning. Utbildningen går under namnet BE@M
(Broadcast, Event & Managament). Skolan har under hösten lagt extra fokus på elevens trygghet och trivsel för att
på så sätt nå kunskapsmålen.

Förväntad utveckling

Stage4you har påbörjat ett pedagogiskt utvecklingsarbete vars mål är att hela tiden förbättra kunskapsmålen
för eleverna. Fokus under 2014 har legat på trygghet &
trivsel samt pedagogiska och didaktiska utvecklingsområden. Utvecklingsarbetet drivs av SYL-lärare tillsammans
med rektor samt IKT-pedagog och vissa delar ihop med
Ölands Gymnasium/Axel Weüdelskolan. Det här arbetet
kommer fortskrida och utvecklas alltmer under 2015.
Det finns i dagsläget tre gymnasieprogram på skolan; estetiska programmet inriktning musik samt inriktning estetik & media och hantverksprogrammet inriktning håroch makeupstylist. Programmen håller idag en mycket
hög tekniskt och pedagogiskt kunnande. Ambitiösa elever har stora möjligheter att utvecklas till framtida entreprenörer inom vald inriktning. Många av eleverna inleder
redan under sin gymnasietid sitt yrkesliv genom att bilda
egna bolag och sälja sina tjänster.
Framtiden ser både ljus och lite mörk ut. Skolan har fått
spetsutbildning inom musik, syns runt om på olika scener, har projekt ihop med Filippinerna och marknadsför
sig på olika mässor och skolor, en ny YH-ansökan är inlämnad, elev deltar i Melodifestivalen, digitalisering av
SFI, pedagogisk utveckling etc. Den utveckling ser vi som
mycket positiv.
Tyvärr så var det en nationell nedgång av antalet sökande till estetiska programmen läsåret 14/15. Det innebar
att alla platser inte fylldes och att elevpengen påverkades
negativt samtidigt som konkurrensen från övriga skolor
ökar. Verksamheten arbetar på att optimera organisationen och marknadsföra sig via mässor, skolbesök, sociala
medier etc. för att på så sätt möta de ekonomiska utmaningarna det innebär att inte fylla alla gymnasieplatser.
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Ölands Gymnasium
Analys av årets ekonomi och verksamhet

Ölands Gymnasium med Komvux innehar en total budget om 11,4 mkr. Detta är fördelat med 4,3 mkr till gymnasieverksamhet och 7,1 mkr till komvuxverksamheten.
Bokslut 2014 visar på ett negativt resultat om 0,4 mkr.
Hotell- och turismprogrammet avviker med 0,3 mkr från
budget och restaurang- och livsmedelsprogrammet avviker med 1 mkr. Orsaken är höga undervisningskostnader i förhållande till elevpengen vilket är direkt kopplat
till elevantalet (se nedan).
I och med elever tillkommit från kommunens mottagning av flyktingar så har enheten anställt en lärare för att
hantera deras språkintroduktion. Denna kostnad med
tillkommande materialkostnader ersätts dock av Migrationsverket. Tillsammans med förbundets interna elevpeng för denna grupp så hade verksamheten ett överskott om 0,1 mkr.
Komvuxverksamhetens helårsprognos bidrog med 0,7
mkr till enhetens resultat. Erhållna statsbidrag för lärlings- och yrkesvux tenderade att ge ett mindre överskott då de externa kostnaderna inte fullt ut steg upp till
erhållen summa. Gymnasiala vuxenverksamheten gick
in i året med cirka 0,3 mkr överskott i budgetutrymme.
Den gymnasiala vuxenverksamhetens utfall uppgick till
1,1 mkr i bokslutet tack vare intäkter och en bra budgetdisciplin vad gällde kostnaderna. Enheten hade under

2014 ingen egen verksamhet avseende grundläggande
vuxenutbildning. De har därför köpt in kurser och utfallet
blev därmed ett underskott om 0,1 mkr.
YH -utbildningen startades inte under hösten men kostnader för förberedelser belastade resultatet med 0,2 mkr.

Viktiga händelser under året

Årets avgångsklass RL11, den första inom den nya gymnasiereformen, bestod av 11 elever.
Totalt 12 elever påbörjade sin gymnasieutbildning på
Ölands Gymnasium hösten 2014: 10 elever på restaurang- och livsmedelsprogrammet och två elever påbörjade sina studier på hotell- och turismprogrammet. Den
senare erbjuder skolan endast som lärlingsutbildning.
Eleverna samläser de gymnasiegemensamma ämnena,
individuella val och kurser inom programfördjupningen,
där så är möjligt, med RL-eleverna. Två elever från årskurs
två avbröt sin utbildning i och med läsårsavslut i juni.
Ett projekt, “Varumärkesutveckling av Ölands Gymnasium” finansierat av medel från gymnasieförbundets verksamhetsutvecklingsfond har pågått under hela 2014. All
personal har varit engagerad i arbetet som lett fram till
ett nytt koncept, “ett framgångsrecept” för främst RL-programmet: QD, Quality Dining. Skolans QD-vision för 2016
lyder:
“Vi ska vara Sveriges mest framträdande restaurangskola
för den Hållbart gastronomiska Upplevelsen”. Enhetens
QD innebär även att man inom utbildningen arbetar efter tre olika profilområden: 1. Den Goda Måltiden; 2. En
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Hälsosam Livsstil; 3. Entreprenörskap. Tanken inom entreprenörskapsprofilen är att alla (eller så många som möjligt) av
eleverna ska driva ett UF-företag under sin gymnasietid. Utbildningen avslutas med en “QD-certifiering”.
Kulinariska Akademins aktiviteter har under hösten 2014 knutits an till skolan/utbildningen i form av workshops och föreläsningar inom kurser och särskilda kursmoment för att höja
kvaliteten på utbildningen/kursen.

Förväntad utveckling

Den negativa trenden inom yrkesprogrammen - ytterligare
minskat intresse från elever i åk nio att söka sig till yrkesprogram är olycklig för skolan såväl som för branschen.
VISITA har påbörjat kampanjer i syfte att få elever från grundskolan att söka sig till restaurang- och livsmedelsprogrammen samt hotell- och turismprogrammen genom att peka på
alla de möjligheter till arbete, “Världens Jobb”, som finns inom
de båda branscherna.
Ett beviljat marknadsföringsbidrag med 200 tkr från Sparbanksstiftelsen Öland, möjliggör ytterligare satsning på marknadsföring av skolan och utbildningen under våren 2015.
Projektet med Kulinariska Akademin avslutas i januari 2015.
Ett förslag på fortsättning med Borgholms kommun som
huvudman finns men är inte beslutat. Workshops och förläsningar med externa personer är inplanerade för våren 2015
och vävs in i utbildningen. Full finansiering saknas dock i
dagsläget.
YH-utbildningen Köks- och Restaurangchef kunde inte starta,
på grund av för få sökande (8) hösten 2014. Planeringsarbetet
fortsätter med siktet inställt på start i september 2015.
I början av februari startar skolan utbildning i svenska för invandrare, SFI, inom etableringen. En utbildning som köps av
Borgholms kommun.
De senaste åren har endast ett fåtal elever studerat på grundläggande nivå. Så pass få att enheten har köpt deras utbildning från Axel Weudelskolan. Under hösten 2014 avslutade 18
elever kurs D inom SFI. Från januari 2015 finns samma elever på “GRUV” i kurserna svenska, engelska och matematik på
Ölands Gymnasium.
Regeringen minskar anslaget till Skolverket för platser inom
Yrkesvux och Lärlingsvux.
Beviljat anslag för Lärlingsvux för Borgholms kommun/Komvux, för 2015 är 1,4 platser, 358 tkr. (jf 561 tkr för 2014). För
Yrkesvux lämnas besked från Skolverket först vecka 7.
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kosten
Kostverksamhetens huvudsakliga uppgift är att servera elever och
personal en god, näringsriktig lunch i en trivsam miljö. Detta för att
eleverna ska få goda förutsättningar att nå bra studieresultat och att
uppställda mål infrias. Kostverksamheten ska värna om förbundets
matkultur samtidigt som påverkas av vår omgivning. Vi ska främja
lusten till måltiden.

vi tydligt av att kundunderlaget minskat samt att vi i allt
högre grad fått konkurrens från närområdet. Vi har under
året arbetat med att få en bättre balans i caféerna vilket
vi har lyckats med. En rad olika åtgärder har genomförts
vilket gjort att vi har balans i verksamheten.

Viktiga händelser under året

driftredovisning
budget

utfall

resultat

Intäkter/försäljning

-3 820

-3 723,3

-87,7

Personalkostnader

9 734,2

9 562,77

171,5
-165,7

654 Skolmåltider

Livsmedel

6 295

6 460, 7

Övriga utgifter

780

727,8

47,7

Kapitaltjänst

604

582,2

21,8

13 593,2

13 601,1

-12,4

Summa:
Antalet portioner/skola
skola

elever

kupong

externt totalt

Jenny Nyström

133 042

4699

910

138 651

Lars Kagg

133 766

5065

695

139 526

Stagnelius

112 073

4060

225

116 358

Summa:

13 593,2

13 601,1

-12,4

Analys av årets ekonomi och verksamhet

Nettokostnaden för varje producerad portion har varit
34,46 kr vilket är 0,34 kr lägre än föregående år. Nettokostnaden har de två senaste åren legat högre än tidigare, detta beror främst på att intäkterna till verksamheten
minskat, dels på ökade kostnader för livsmedel och ett
minskat elevunderlag. Vi kan tydligt känna av en minskad
efterfrågan från föreningar om lägerverksamhet och vi
har också förlorat intäkterna för den interna försäljningen
av frukost till elever som valt idrottsinriktningar. Totalt har
vi serverat 39 4535 lunchportioner år 2014. Det är 2 251
portioner färre än 2013, vilket blir i genomsnitt 13 portioner mindre per dag.
Vi kan märka en tydlig trend bland våra elever att de i högre utsträckning väljer att äta allt större portioner av kött
och fisk och att de i allt högre utsträckning minskar intaget
av kolhydrater, detta gör att portionskostnaderna ökar.
Kosten driver två caféer i verksamheten. I caféerna känner
ekonomisk redovisning
Nettokostnad per portion
2014

2013

2012

Nettokostnad exkl. kiosk

År

13 599,2 tkr

13 732,9 tkr

13 462,6 tkr

Serverade portioner

394 535 port

396 786 port

413 776 port

34,46 kr

34,61 kr

32,54 kr

Kostnad/portion

I december 2014 trädde nya EU regler för märkning av
livsmedel i kraft, med bland annat krav på tydligare information om de vanligaste ämnena som kan orsaka allergi.
Verksamheten har anpassats efter kraven och rutiner är
framarbetade.
Avstämning av prioriterade målområden
Eleven i centrum – trygghet och trivsel
Försöker skapa en relation med våra gäster för att få en
ökad respekt både för personal och för miljön i restaurangerna. Kallar till matråd 1 ggr per termin för att få synpunkter och förslag till verksamheten.
Elever i behov av särskilt stöd
Erbjuder elever specialkost som har behov av detta. Erbjuder andra individuella lösningar för att tillgodose
elevers behov.
Öka andelen vegetarisk kost
Kosten har som mål att andelen serverade vegetariska
portioner ska öka från 180 portioner i genomsnitt läsåret 2013/2014 till 250 portioner i genomsnitt läsåret
2014/2015. Under året 2014 har vi serverat 206 portioner
i genomsnitt. Det är en liten ökning som kan noteras, målet är att andelen serverade vegetariska portioner ska öka
ytterligare under kommande termin.
Jämställdhet
I den mån det är möjligt försöker arbetsgivaren möta önskemål om förläggning av arbetstid vid partiell föräldraledighet. Strävar efter att erbjuda 8 timmars arbetsdag.
Ekologiska livsmedel
Kalmarsunds gymnasieförbund har som mål att vi ska inhandla 25 procent ekologiska livsmedel i verksamheten.
Under 2014 har vi inhandlat 23,9 procent ekologiska livsmedel. Andelen ekologiska livsmedel har ökat från förra
året med 2,3 procent.
Närproducerade livsmedel
I Kalmar kommun finns det en målsättning om att öka andelen närproducerade livsmedel. Närproducerat har man
definierat i Kalmar att det är 150 km omkrets från centrum.
Närproducerat menas med att varan är levererad från området. Kosten har inhandlat 32,6 procent närproducerade
varor enligt Kalmar kommuns definition på närproducerat.
Detta är en ökning från föregående år med 6,8 procent. Det
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finns ingen enhetlig definition på närproducerat i Sverige,
det är upp till varje kommun att definiera vad man menar
med närproducerat.

Förväntad utveckling

Den stora elevminskningen har varit och andelen gäster
kommer framöver vara mer konstant. Kosten är i hög grad
beroende av livsmedelspriserna vilka utgör en stor del av
budget. Nettokostnaden kommer att öka något för varje
år eftersom löner och priser ökar. Genom att arbeta med
att förstärka varunamnet och öka marknadsföringen av
kosten förväntar vi oss att intäkterna kommer att öka något, konkurrensen har hårdnat. Kosten arbetar för att vara
en del av attraktiva Kalmar, vara en självklar samarbetspartner vid behov av förtäring exempelvis vid idrottsevenemang i staden.
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redovisningsprinciper
Externa redovisningsprinciper

Kalmarsunds gymnasieförbund följer den kommunala
redovisningslagen och rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning vilket bland annat innebär att:
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de
ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fodringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas
inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde
där inget annat anges.
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt
god redovisningssed.

Pensionsskuld

Kalmarsunds gymnasieförbund har beslutat att försäkra
bort så mycket som möjligt av pensionsskulden i balansräkningen.
Från och med 1998 ska förbundets pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Enligt den här
modellen ska pensionsförpliktelser intjänade från och
med 1998 redovisas som skuld i balansräkningen och
pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som
ansvarsförbindelse. Skulden respektive ansvarsförbindelsen har belastats med särskild löneskatt på 24,26 procent.
Beräkningen av pensionsskulden är framtagen av Skandia.

Avskrivningar

Lager har värderats enligt ”lägsta värdets princip” LVP, vilket betyder det lägsta av anskaffnings- eller nettoförsäljningsvärdet (verkligt värde).
Rak avskrivning innebär att ett lika stort belopp kostnadsförs varje år under avskrivningstiden. Planenliga
avskrivningar görs enligt kommunförbundets förslag till
avskrivningstider.
De olika avskrivningstiderna för investeringar är:
Inventarier		
10 år
Stadigvarande
undervisningsmaterial
5 år

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav
med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som
anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen
för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till
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0,5 prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för
materiella- och immateriella tillgångar.

Semesterlöneskuld och övertid

Semesterlöneskulden och okompenserad övertid för de
anställda har redovisats som en kortfristig skuld. Årets förändring har belastat resultaträkningen. De intjänade förmånerna har belastats med lagenliga arbetsgivaravgifter
samt ytterligare 0,2 procent för medlemsavgift Pacta för de
grupper det berör. Till skillnad från bokslut 2013 så har nu
semesterlöneskulden tagits ut från lönesystemet enligt rekommendationer dvs. ferie och uppehållslönsgrupperna innan lönekörning i januari och grupp 1 och 2 efter januarikörningen.
Detta innebär en sänkt semesterlöneskuld då ferietjänsterna i
och med lönekörning i januari tillräknas nyintjänad semester.

Kapitaltjänstkostnader

Kapitalkostnaden består dels av rak avskrivning på anskaffningsvärdet, dels av internränta med 5 procent på
bokfört värde.

Resultaträkning och finansieringsanalys

resultaträkning och finansieringsanalys
resultaträkning och finansieringsanalys
Not

budget*

Bokslut

Bokslut

bokslut

Bokslut

2014

2014

2013

2012

2011

bokslut
2010

Verksamhetens intäkter

1

116,2

118,0

96,2

86,8

128,7

143,8

Verksamhetens kostnader

2

-508,6

-507,4

-528,1

-524,4

669,3

-603,5

Pensionskostnader m.m.

3

-16,4

-15,9

-16,9

-19,2

Avskrivningar

4

-3,9

-2,8

-2,9

-3,8

-4,6

-4,8

-412,8

-408,1

-444,9

-452,4

-445,2

-464,5

Verksamhetens nettokostnad
Medlemsbidrag

5

412,1

412,1

429,4

431,9

454,2

454,6

Statsbidrag

6

0,0

6,3

14,1

27,0

14,7

10,8

Finansiella intäkter

7

1,3

0,4

1,3

2,0

2,2

1,2

Finansiella kostnader

8

-0,2

0,0

-0,4

-0,2

0,0

0,0

0,5

10,7

-0,5

8,3

25,8

2,1

budget*

Bokslut

Bokslut

bokslut

Bokslut

bokslut

2014

2014

2013

2012

2011

2010

Årets resultat
*i budget 2014 ingår interna poster i verksamhetens intäkter/kostnader

Not
(tkr)
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat av finansiella poster

10,7

-0,5

8,3

25,8

2,1

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

10

0.1

0,0

0,0

0,0

0,0

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgång

4

2,8

2,9

3,8

4,6

4,8

0,0

0,0

-0,1

0,0

0,0

Försäljning
Avsättning till pensioner

13

-2,9

1,6

-0,1

-13,8

11,2

Övrigt

14

-0,7

-1,3

-0,7

0,0

0,0

0,04

0,1

0,0

0,0

2,8

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordr

11

12,5

0,9

-39,9

-4,2

4,5

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga skulder

15

3,0

-2,4

14,8

-13,3

8,0

25,4

1,3

-14,0

-0,9

33,3

9

-4,8

-3,9

-3,4

-2,9

-3,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

10

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

-4,8

-3,9

-3,3

-2,7

-0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ökning (-)/minskning (+) av förråd och lager

Medel från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Försäjning av finansiella anläggningstillgångar

Medel från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av skuld

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

0,0

0,0

0,0

Medel från finansieringsverksamheten

0,0

-0,1

0,0

0,0

0,0

ÅRETS KASSAFLÖDE

20,6

-2,7

-17,2

-3,6

34,0

Likvida medel från årets början

63,2

65,9

83,1

86,7

52,7

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

83,8

63,2

65,9

83,1

86,7

Ökning av långfristiga fodringar

11a
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balansräkning
Kalmarsunds gymnasieförbund
(mkr)

Bokslut

Bokslut

Bokslut

Bokslut

Bokslut

Not

2014

2013

2012

2011

2010

Maskiner och inventarier

9

15,3

13,3

12,4

12,8

14,5

Finansiella anläggningstillgångar

10

0,0

0,1

0,1

0,1

0,3

0,1

0,1

15,4

13,5

12,4

12,9

14,7

Anläggningstillgångar

Långfristig fordran

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar
Kassa och bank

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

11

80,8

93,2

94,2

54,2

50,0

12

83,8

63,2

65,9

83,1

86,7

Summa omsättningstillgångar

165,3

157,2

160,9

138,2

137,6

TILLGÅNGAR

180,7

170,7

173,3

151,1

152,3

Bokslut

Bokslut

Bokslut

Bokslut

Bokslut

2014

2013

2012

2011

2010

60,8

61,3

53,1

27,2

25,1

0,0

0,0

0,0

10,7

-0,5

8,3

25,8

2,1

71,5

60,8

61,3

53,1

27,2

Not
Eget kapital
Ingående eget kapital
Direktbokning eget kapital
Årets resultat

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner

13

1,8

4,7

3,1

3,2

16,8

Andra avsättningar

14

1,3

2,0

3,3

4,0

4,2

Skulder
Långfristiga skulder

16

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kortfristiga skulder

15

106,1

103,2

105,6

90,8

104,0

Summa skulder

109,2

109,9

112,0

98,0

125,1

EGET KAPITAL OCH SKULDER

180,7

170,7

173,3

151,1

152,3

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser före 980101

33,3

37,4

34,5

32

30

inklusive löneskatt

41,3

46,4

43

39

37

Borgensåtaganden

0,0

0,0

0

0

0

126,7

174,3

134

149

201

Anläggningskapital

15,4

13,5

12,4

12,9

14,7

Rörelsekapital

59,2

54,1

55,4

47,4

33,5

Soliditet

40%

36%

35%

35%

18%

Likvida medel

83,8

63,2

65,9

83,1

86,7

Leasingåtaganden operationella

17

18

Nyckeltal
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Drift- och investeringsredovisning

Drift- och investeringsredovisning
Driftredovisning
(tkr)

Nettokostnader

Nettobudget

Resultat
2014

Gemensamt

79 732

87 367

Förbundskontoret

13 169

13 536

Lars Kaggskolan

83 164

81 724

Stagneliusskolan

73 719

74 069

Jenny Nyströmskolan inkl gymnasiesär

99 679

97 312

Axel weudelskolan

27 364

29 549

Ölands Gymnasium

5 433

Ölands Gymnasium komvux

6 324

Stage4you Academy
Stage4you Academy Komvux

Resultat
2013

Resultat
2012

7 635

8 256

17 307

367

-1 326

1 172

-1 441

259

-2 426

350

-598

-3 580

-2 367

-1 817

-4 747

2 186

-804

677

4 280

-1 153

-1 538

-691

7 073

748

799

183

15 085

11 936

-3 149

-3 188

-826

2 066

2 055

-11

142

327

Skolområde 2

-4

0

4

-537

-224

Skolområde 1

53

130

77

-697

0

405 784

409 030

3 247

-1 049

7 172

Investeringsredovisning
(tkr)
Gemensam vht

Budget
2014

Redovisning
2014

Redovisning
2013

860

1 181

0

Lars Kaggsskolan

1 245

739

903

Stagneliusskolan

1 655

2 279

1 024

Jenny Nyströmsskolan inkl gymnasiesär

930

334

1 115

Axel Weudelskolan

300

160

178

Ölands Gymnasium och komvux

100

0

0

Stage4you Academy och komvux

60

53

142

Kost

0

0

517

5 150

4 745

3 879
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noter
Not 1: Verksamhetens intäkter
Intäkter enligt driftredovisning

2014

2013

2012

2011

2010

118,0

96,2

86,8

128,7

143,8

24,2

18,1

152,8

161,8

varav interna intäkter

33,0

Jmf störande post återbetalning AFA
Interna intäkter
Summa

Not 2: Verksamhetens kostnader
Kostnader enligt driftredovisning

6,9
40,8

37,9

158,9

141,0

8,2

95,0

2014

2013

2012

2011

2010

-507,4

-528,1

-524,4

-535,2

-568,4

-34,1

-35,1

varav interna kostnader

-33,0

Jmf störande post Rips ränta
Interna kostnader

-40,8

-37,9

-548,3

-566,0

-524,4

-569,3

-603,5

2014

2013

2012

2011

2010

2,9

1,9

-3,8

-0,8

-0,1

-4,3

-3,4

-2,9

0,2

-0,2

-0,4

FÅP

-1,1

-3,9

-1,4

Omställningsfonden

-0,3

0,0

Förvaltningsavgifter

-0,1

-0,1

-0,1

2,4

-1,0

0,1

Summa

Not 3: Pensionskostnader m m
Semesterlöneskuld
Löneskatt
Avtalsförsäkringar (KPA, FORA)

Ökning pensionsskuld
löneskatt förändring p-skuld

0,6

Utbetalda pensioner

-7,6

-1,4

-1,9

Pensioner (ind. valet)

-8,6

-8,8

-8,7
-19,2

-0,8

-0,1

Summa

-16,0

-16,9

Finansiering pensioner interna poster

13,7

13,8

Not 4: Avskrivningar

2014

2013

2012

2011

2010

Avskrivningar

-2,8

-2,9

-3,8

-5,0

-5,1

Internränta

-0,7

-0,6

-0,6

Nedskrivningar

Summa

Not 5: Medlemsbidrag
Borgholm

0,0

0,0

0

0

-4,3

-3,5

-3,5

-4,4

-5,0

-9,4

2014

2013

2012

2011

2010

412,1

429,4
431,9

454,2

454,6

431,9

454,2

454,6

11,2%

Torsås

6,9%

Kalmar

68,1%

Mörbylånga

13,8%

Summa
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412,1

Noter

Not 6: Statsbidrag m m

2014

2013

2012

2011

2010

Övrigt

6,3

14,1

27,0

14,7

10,8

Summa

6,3

27,0

14,7

10,8

2013

2012

2011

2010

2,0

2,2

1,2

Not 7: Finansiella intäkter

2014

Räntor på likvida medel

0,4

1,3

varav Kapitaltjänstränta

0,0

0,6

Aktieutdelning

0,0

0,0

0

0

0

Borgensavgift

0,0

0,0

0

0

0

Summa

0,4

1,3

2,0

2,2

1,2

2014

2013

2012

2011

2010

Kostnadsräntor

Not 8: Finansiella kostnader

0,0

-0,1

-0,2

0,0

0,0

RIPS påverkan på p-skuld

0,0

-0,3

Finansiella kostnader p-skuld

0,0

-0,1

Summa

0,0

-0,4

-0,2

0,0

0,0

2014

2013

2012

2011

2010

168,9

165,0

-148,6

-152,6

19,8

Not 9: Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Ackumulerat Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade justeringar

-7,0

Ingående bokfört värde

13,3

12,4

12,8

14,4

Årets nyanskaffningar

4,8

3,9

3,4

3,0

3,7

-2,8

-2,9

-3,8

-4,6

-4,8

Årets avskrivningar
Nedskrivning inv

0,0

0,0

Utgående bokfört värde

15,3

13,3

12,4

12,8

14,5

-4,3

Not 10: Finansiella anläggningstillgångar

2014

2013

2012

2011

2010

Södra skogsägarna och Kalmar Lantmän

0,0

0,1

0,1

0,1

0,3

Summa

0,0

0,1

0,1

0,1

0,3

15,3

13,4

12,4

12,9

14,7

Summa anläggningstillgångar
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Not 11: Kortfristiga fordringar

2014

2013

2012

2011

2010

Kundfordringar

39,5

44,0

46,9

42,8

42,4

Förutbetalda kostnader

9,8

9,3

12,9

9,0

5,0

Upplupna intäkter

3,1

10,1

8,7

2,4

1,6

0,0

0,0

0,1

1,1

Schablonmoms

1,0

1,2

1,4

0

0

Fodran moms

2,3

3,9

4,9

0

0

Fodringar hos staten

2,2

1,6

2,7

0

0

22,8

23,1

16,6

0

0

0,0

0,0

0,1

0

0

Summa

80,8

93,2

94,2

54,3

50,1

Not 11a: Långfristiga fordringar

2014

2013

2009

0

Övriga fordringar

Skattekonto
Interimsfordringar löner

Elevkår Stagg

0,1

0,1

0,0

Summa

0,1

0,1

0,0

0,0

Not 12: Likvida medel

2014

2013

2012

2011

2010

Bankkonto och handkassa

83,8

63,2

65,9

83,0

86,6

Summa

83,8

63,2

65,9

83,0

86,6

Not 13: Avsättning pensioner mm

2014

2013

2012

2011

2010

3,1

3,2

16,8

2,3

-1,5

-1,9

1,3

-0,7

-9,8

13,6

0,3

0,6

-2,5

2,8

Ingående avsättning

4,7

justering extra avsättning

-2,9

Ingående avsättning

1,8

Pensionsutbetalningar

-0,1

Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning

0,2
-0,1

Förändring löneskatt

0,0

Övrigt

0,0

Justering tidigare års UB

Utgående avsättning

0,2

1,8

4,7

3,1

3,2

16,8

Rek 2.1 särskild avtalspension och visstidspension
Specifikation - Avsatt till Pensioner
Särskild avtals/ålderspension

0

Pensionsavgift

0

14,2
2,0

1,4

0,5

0,7

FÅP

0,4

0,4

0,0

Ålderspension 31 st

0,5

2,3

1,7

KÅP

0,2

Pension till efterlevande 37 st

0,3

0,7

0,7

0,7

0,5

Finasiella kostnader

0,0

Summa Pensioner

1,4

3,4

2,5

3,2

16,7

Löneskatt

0,4

0,8

0,6

3,2

16,7

Extra avsättning pga sen pensionsskuld inkl löneskatt

0,0

0,5

Summa avsatt till pensioner

1,8

4,7
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3,1

Noter

Antal visstidsförordnanden
Politiker

0

Tjänstemän

0

Rek 7.1 pensionsmedel och pensionsförpliktelser
Avsättning för pensioner
Ansvarsförbindelse

1,8

4,7

2,6

2,3

41,3

46,4

36,8

45,0
0,0

Finasiella placeringar

0,0

0,0

0,0

Särskild avtalspension

0,0

0,0

14,4

0,0

Totala pensionsförpliktelser

43,1

51,1

53,8

47,3

Återlånade medel

43,1

51,1

53,8

47,3

Del av pensionsförpliktelsen som tryggats genom försäkring
Förpliktelser intjänade före 1998, ansvarsförbindelsen

0,0

Förpliktelser intjänade from 1998, pensionsavsättning

2,3

Utredningsgrad

98%

Not 14: Övriga avsättningar

2014

2013

2012

2011

2010

2,0

3,3

4,0

4,2

7,5

Ingående avsättning*
Periodens avsättningar
Ianspråktagande under perioden

0,0
-0,7

Periodens återföringar av outnyttjat belopp

Utgående avsättning

-1,3

4,2
-0,7

-0,2

0,0

-5,4
-2,1

1,3

2,0

3,3

4,0

4,2

*avser avsättning för införandet av gymnasiereformen
GY2011

Not 15: Kortfristiga skulder

2014

2013

2012

2011

2010

Semesterlöneskuld

20,0

22,9

24,8

21,0

21,8

Leverantörsskulder

18,5

21,2

26,7

31,3

25,4

Upplupna kostnader

13,0

2,0

4,2

2,1

2,6

Övriga kortfr skulder

1,4

1,45

0,3

0,3

0,7

36,2

38,2

40,9

39,1

40,0

Upplupna pensionskostnader

8,4

8,6

8,6

6,8

10,3

Upplupen arbetsgivaravgift

4,6

4,7

Upplupen skatter

3,9

4,0

Summa

106,1

103,2

105,6

100,7

100,7

Not 16: Långfristiga skulder

2014

2013

2012

2011

2010

0,0

0,0

0

0

0

Intäktsförskott

Summa
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Not 17: Ansvarsförbindelser mm

2014

2013

2012

2011

2010

Leasing och lokalhyror
Leasing

14,8

21,1

39,8

56,4

51,2

Lokalhyra inom ägarkretsen

99,6

142,3

67,3

60,1

125,2

Lokalhyra utom ägarkretsen

12,4

10,8

26,9

32,3

24,3

126,7

174,3

134,0

148,8

200,7

33,3

37,4

34,5

31,6

29,6

8,1

9,1

8,4

7,7

7,2

Summa

41,3

46,4

42,9

39,2

36,8

Not 18: Leasing

2014

2013

2012

2011

2010

Summa
Pensionsförpliktelser äldre än 1998
Pensionsförpliktelser
Löneskatt

Operationella leasingavtal
Maskiner och inventarier
Minimileaseavgifter
Förfall inom 1 år
Förfall inom 1-5 år
Förfall senare än 5 år
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2,4

16,9

51,0

42,3

12,4

110,1

143,1

61,5

12,0

97,1

14,2

14,2

21,5

94,5

91,2

Begreppsförklaringar

begreppsförklaringar
Anläggningstillgångar är tillgångar som ska användas en
längre tidsperiod, till exempel byggnader, fordon, maskiner, värdepapper etc.

för årets nettoinvesteringar i till exempel fastigheter,
anläggningar, maskiner och inventarier. Dessa tillgångar
är avsedda att användas under en längre tidsperiod.

Ansvarsförbindelse är en upplysning till balansräkningen
över ekonomiska åtaganden som inte redovisas som
skuld eller avsättning i balansräkningen.

Finansieringsanalysen beskriver betalningsflödet uppdelat
på sektorerna löpande verksamhet, investeringar och
finansiering och mynnar ut i förändring av likvida medel.

Avskrivningar är planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela anskaffningskostnaden
över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Frisktal: Personer som inte har haft någon registrerad
sjukdag under året.

Avsättning utgörs av de betalningsförpliktelser som är
säkra eller sannolika till sin existens och där det finns
säkerhet beträffande beloppets storlek eller tidpunkten
för betalning, till exempel avsättning för pensioner.
Balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid årets
slut uppdelat på tillgångar (anläggnings- och omsättningstillgångar), eget kapital, avsättningar samt skulder
(lång- och kortfristiga skulder).
Bokfört värde är det värde som en tillgång är upptagen till
i bokslutet.
Eget kapital är totala tillgångar minus avsättningar och
skulder (nettoförmögenhet). Det egna kapitalet har två
beståndsdelar; anläggningskapital och rörelsekapital.
Extraordinära intäkter/kostnader saknar tydligt samband
med ordinarie verksamhet och är av sådan art att de inte
förväntas inträffa ofta eller regelbundet samt uppgår till
väsentligt belopp.
Finansiella intäkter/kostnader redovisas under särskild rubrik
i resultaträkningen, exempelvis ränteintäkter, utdelning,
räntekostnader med mera.
Finansnetto är finansiella intäkter minus finansiella kostnader.
Frånvarotid: Frånvaro från ordinarie arbetstid. Med ordinarie arbetstid avses all tid som ska utföras enligt respektive anställds anställningsavtal, alltså inte faktisk arbetad
tid. Avser månadsavlönade.
Intern ränta är en årlig ersättning mellan finansförvaltningen och nämnderna för det kapital som nyttjas av
nämnden.

Kortfristiga fordringar och skulder har en förfallotid på
mindre än ett år från balansdagen.
Likvida medel består av kontanter, banktillgodohavande,
statsskuldsväxlar, bankcertifikat med mera.
Långfristiga fordringar och skulder har en förfallotid på mer
än ett år efter balansdagen.
Långtidssjukfrånvaro: All sjukfrånvaro som är över 59 dagar
i sjukperioden.
Löneskatt är skatt på pensionsförmåner till anställda.
Månadsanställd: Menas både tillsvidare. och visstidsanställda (vikarier, allmän visstidsanställning) med månadslön.
Omsättningstillgångar är tillgångar som förväntas innehas
under kort tid, exempelvis kundfordringar och förråd.
Dessa tillgångar kan på kort tid omsättas till likvida
medel.
Periodisering innebär en fördelning av kostnader och
intäkter på den redovisningsperiod till vilken de hör.
Personalomsättning: Antalet tillsvidareanställda som har
slutat i Kalmarsunds gymnasieförbund under perioden
dividerat med det genomsnittliga antalet tillsvidareanställda.
Resultaträkning sammanfattar årets intäkter och kostnader
och därmed hur förändringen av förbundets eget kapital
framkommit. Denna förändring kan också beräknas genom att man jämför eget kapital i de senaste två årens
balansräkningar.
Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar
och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet är en del av det
egna kapitalet.

Investeringsredovisning redovisar in- och utbetalningar
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Sjukfrånvaro: Den totala sjukfrånvaron i timmar omräknat
till procent. Avser samtliga anställda, alltså både månads- och timavlönade.
Soliditet är eget kapital satt i relation till de totala tillgångarna. Visar hur stor del av de totala tillgångarna
som finansieras med egna medel.
Tillsvidareanställd: En medarbetare med fast anställning.
En anställning som enligt avtal pågår tills uppsägning
sker från någon part. En tillsvidareanställning kan vara
på hel- eller deltid.
Timavlönad: Avser tidsbegränsad anställning och är anställd per timme.
Visionen anger ett framtida, ej tidsbestämt, önskvärt tillstånd och talar om vart Kalmarsunds Gymnasieförbund
är på väg.
Visstidsanställd: Anställd som från början har ett fastställt
slutdatum. Det kan vara ett vikariat eller en allmän visstidsanställning så kallad AVA, på hel- eller deltid.
Årsarbetare: Samtliga anställda (hel- och deltider) omräknat till heltidstjänster. Årsarbetsbegreppet mäter överenskommen sysselsättningsgrad och inte den verkliga
arbetstiden.
Skolförkortningar:
ST- Stagneliusskolan
JN- Jenny Nyströmsskolan
ÖG- Ölands Gymnasium
S4U- Stage4you academy
LK- Lars Kaggskolan
AW– Axel Weüdelskolan
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Programförteckningar
BA
Bygg- och anläggningsprogrammet
BF
Barn- och fritidsprogrammet
BP
Byggprogrammet
EC
Elprogrammet
EE
El- och energiprogrammet
EK
Ekonomiprogrammet
EN
Energiprogrammet
ES
Estetiska programmet
ESMUS Estetiska programmet inriktningen musik
FT
Fordons- och transportprogrammet
FP
Fordonsprogrammet
HA
Handels- och administrationsprogrammet
HR
Hotell- och restaurangprogrammet
HT
Hotell- och turismprogrammet
HP
Handels och administrationsprogrammet
HU
Humanistiska programmet
HV
Hantverksprogrammet
IM
Introduktionsprogrammet
IMIND Introduktionsprogrammet individuellt val
IMPRO Introduktionsprogrammet
IMSPR Introduktionsprogrammet Språkintroduktion
IMYRK Introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion
IN
Industritekniska programmet
IP
Industriprogrammet
LP
Livsmedelsprogrammet
MP
Medieprogrammet
NA
Naturvetenskapsprogrammet
NV
Naturvetenskapsprogrammet
OP
Omvårdnadsprogrammet
RL
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
SA
Samhällsvetenskapsprogrammet
SP
Samhällsvetenskapsprogrammet
TE
Teknikprogrammet
VF
VVS- och fastighetsprogrammet
VO
Vård- och omsorgsprogrammet

Kalmarsunds gymnasieförbund
Box 865, 391 28 Kalmar
gymnasieforbundet@gyf.se
www.gyf.se

Kalmarsunds gymnasieförbund, Årsredovisning 2014, 1504-JH

AXEL WEÜDELSKOLAN • GYMNASIESÄRSKOLAN
JENNY NYSTRÖMSSKOLAN • LARS KAGGSKOLAN
STAGE4YOU ACADEMY • STAGNELIUSSKOLAN
ÖLANDS GYMNASIUM
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KSRR ÅRSREDOVISNING 2014

Bilaga 1

Förord
2014 blev ett fantastiskt år för Kalmarsundsregionens Renhållare – KSRR.
I slutet av året startade insamlingen av hushållens matavfall i våra 4
medlemskommuner. Vår avfallssorteringsanläggning står klar efter lång
planering och ett års byggtid. Anläggningen är unik i sin uppbyggnad
och med den uppnår KSRR flera mål; Regionens strävan att bli en
fossilbränslefri region 2030 och de nationella miljömålen att tillverka
biogödsel och biogas från matavfall. Insamlingen startades med en stor
informationskampanj som mottagits väl bland våra abonnenter. Vi
upplever viljan att sortera ut matavfall som stor.
Under 2014 har vi arbetat intensivt med att förbereda Oskarshamns
kommuns inträde. Från den 1/1 2015 blir Oskarshamn medlemskommun
i KSRR. Ökad kompetenssynergi och en kostnadseffektiv hantering av hushållsavfall är några
anledningar till medlemskapet. För KSRR betyder expansionen en stabil grund för fortsatt
verksamhetsutveckling som ska komma våra medlemskommuner och våra abonnenter till del.
Avfallshanteringen förändras över tid och genom samarbete kan vi bättre möta framtidens utmaningar.
Ekonomi är en viktig del för vår verksamhetsutveckling. Vi arbetar med ständiga förbättringar och ser
löpande över vår verksamhet för att kunna vara kostnadseffektiva. Vi har som miljömål att minska våra
transporter, det kräver en löpande översyn och planering av vår insamling av hushållsavfall. Därför
genomförde vi under året en stor omplanering för tömning av sopkärl hos våra abonnenter, effekten
blev bland annat minskade transporter.
För att strukturerat kunna arbeta med miljö- och kvalitetsledningen blev KSRR under 2014
certifierade enligt ISO9001 och ISO14001. Certifieringen ger oss redskap och kontroll att vi ständigt
förbättrar vår verksamhet. KSRR har verksamhet i alla medlemskommuner som kräver en strukturerad
egenkontroll och uppföljning.
KSRR vill ta ansvar för olika typer av avfall som uppstår i våra medlemskommuner. Därför utvecklar
vi vår avfallsanläggning Moskogen väster om Kalmar. Under 2014 påbörjades byggnationen av en ny
deponi för förorenade jordar och massor. På så vis kan skadad mark omhändertas regionalt istället för
att transporteras långa sträckor.
Enkelhet är ett av våra värdeord och det ska vara lätt att göra rätt. Vi tror att våra abonnenter vill göra
rätt. Då är det viktigt att vi anpassar oss. Ett sätt att underlätta är att se över öppethållningstiderna
på våra återvinningscentraler. Under året har vi genomfört ett försök med söndagsöppet på vår
återvinningscentral i Melltorp, Kalmar kommun. Försöket är under utvärdering, resultatet visar på
att söndagsöppet uppskattas av våra abonnenter. Det ska vara lätt att lämna sitt grovavfall på våra
återvinningscentraler och beslut om öppethållningstider kommer 2015.
Trots våra investeringar och satsningar fortsätter KSRR med bibehållna taxor. Generellt höjde vi inte
taxorna under 2014. KSRR har inte höjt taxorna sedan 2012. Vi tror på framtiden och räknar med
oförändrade taxor även under 2015.

Jan Fors
Förbundschef KSRR
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Förvaltningsberättelse
KSRR har ansvar för insamling, transport och omhändertagande av hushållsavfall i
medlemskommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Insamlingen sker dels genom
fastighetsnära insamling hos kund, med transporter i egen regi och på entreprenad, och dels genom att
kund själv lämnar sitt grovavfall på ÅVC eller på Mini-ÅVC.
I uppdraget ligger också att informera kring miljönytta och konsekvenser av avfall och avfallshantering.
Det innebär bland annat att föreskriva hur insamling ska gå till, hur det ska sorteras och vad som
händer med avfallet i nästa led. För att minimera miljöpåverkan ska KSRR aktivt arbeta för att hitta
bra behandlingsalternativ.
Viktiga händelser och ändrade förutsättningar
Arbetet med avfallsbehandlingsanläggningen MOSA fortsätter. Under året har byggnad och inredning
färdigställts och provdrift startat. Anläggningen i sin helhet lämnas över till ordinarie verksamhet under
kvartal 1 2015.
En viktig förutsättning för MOSA är att matavfallsinsamling påbörjades under året. Insamlingen görs i
gröna påsar, som tillhandahålls av KSRR, och läggs i det ordinarie sopkärlet.
Avtal har slutits med Borgholm och Emmaboda kommuner om omhändertagande av deras
hushållsavfall, vilket kommer att hanteras i den nya sorteringsanläggningen.
Nya körrutter har införts vilket har lett till en effektivisering och sänkta kostnader av verksamheten.
Översyn av öppettiderna på våra ÅVC:er pågår. Målet är att få en mer kundanpassad verksamhet,
främst genom utökade öppettider på helgerna.
Beslut har fattats om att Oskarshamns kommun från 2015-01-01 är medlem i KSRR och att införa
direktion i stället för fullmäktige.
KSRR har blivit certifierat enligt ISO 9001 och 14001, miljö respektive kvalitet.
Beslut har fattats om en ny avfallsplan, gällande till 2022.
Arbetet för ökad lyhördhet gentemot våra kunder fortsätter. Den personliga tjänsten på hemsidan
utvecklas, samtidigt som vi har en fortsatt diskussion om på vilka plattformar vi ska verka för att hålla
en hög tillgänglighet kombinerad med bra service.
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Sociala aspekter
Frisknärvaro
Andelen anställda med noll sjukdagar ligger kvar på 46 procent, liksom under 2013. Detta gäller
personal som har en tillsvidareanställning eller annan anställning över tre månader.
Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron är fortsatt låg som den var under 2013 (3,5 procent). Under året som gick
var den totala sjukfrånvaron 3,4 procent. Det visar sjukfrånvaron med total sjukfrånvaro under året i
relation till de anställdas sammanlagda arbetstid i procent. Långtidssjukskrivning ligger på 34 procent
till skillnad från året innan då den var 32,5 procent. Det innebär all sammanhängande sjukfrånvaro
över 59 dagar tillsammans med tidsbegränsad sjukersättning.
Personalhändelser under året som gått
HLR-utbildning – Rescue Life Sydost höll utbildning för all personal om hjärt- och lungräddning:
vuxen-HLR med hjärtstartare och vid luftvägsstopp. Vartannat år genomförs en HLR-utbildning för
att friska upp kunskaperna om hur man genomför en hjärt- och lungräddning.
Drottning Margaretaloppet – 11 kvinnor (av 14) var anmälda till Drottning Margaretaloppet,
som genomfördes i maj. Efter att vi gått, lunkat eller sprungit samlades vi till en gemensam picknick.
Brandskyddsutbildning – I höstas genomgick
personalen en brandskyddsutbildning, anordnad av
Brandskyddsföreningen i Kalmar län. Utbildningen
omfattade både en teoretisk del men också övningar
med olika typer av brandsläckare.

Att gå en brandskyddsutbildning är en billig
försäkring på mer än ett sätt. Du minskar
risken för att det överhuvudtaget börjar brinna.
Du blir mer medveten, upptäcker och tar bort
brandrisker.

Studiebesök samt workshops – Inför planering
av nytt huvudsäte bestående av huvudkontor, fordonsuppställning och ÅVC har referensgrupperna
tillsammans med arkitektfirman Tengbom varit på studiebesök och haft workshops. Referensgrupperna
är uppdelade på Administration, Fordon och ÅVC och syftet är att personalen ska vara delaktig i
projektet.
Dessutom har all personal erbjudits att följa med på studieresa till västkusten under två dagar. Vi
besökte Solbackens sorteringsanläggning, ÅVC Flygstaden och RagnSells anläggning för färgseparering.
På kvällen bjöds det på underhållning på Rondo på Liseberg, Göteborg.
Tema Friskvård och Hälsa – KSRR bjöd in all personal med familj till den första träff i Tema
Friskvård och Hälsa. Konsulter från MERab föreläste i mental och fysisk balans ”Bli stark på både
in- och utsidan” som handlade om kost, träning, motivation och mental träning. På föreläsningen
deltog 20 personer. Vi har också haft en ”Prova-på-kväll” på gym Wellnesstudio och körde ett coreträningspass som förbättrar funktionell styrka och förebygger skador. På gym-kvällen deltog 15
personer. Totalt blir det fem träffar som avslutas med en bowlingkväll med tilltugg.
Friskvårdsbidraget utnyttjades under 2014 av 30 personer, 19 män – 11 kvinnor.
Företagshälsovården Avonova (tidigare Sensia) – 2014 har den administrativa personalen och
55+ haft möjlighet att gå på hälsokontroll hos företagshälsovården Avonova. Totalt är det knappt 30
personer som varit på hälsokontroll.
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Resultatredovisning och analys
Resultatet för 2014 visar ett överskott på 10,3 Mkr. Budgeterat resultat var -2,5 Mkr. De största
budgetavvikelserna är:
•
•
•
•

Ökade intäkter genom ökad volym på insamlingen (2,5 Mkr)
Minskade personalkostnader genom färre anställda (6,0)
Lägre avskrivningar för MOSA (2,0)
Lägre räntekostnader pga minskat lånebehov och låg ränta (1,5)

Avfallsmängder i ton och procent
2014
Materialåtervinning
Trädgårdsavfall
Brännbart hushållsavfall
Hushållsavfall till deponi
Total mängd

2013

9 416

18%

8 293

17%

5 362

10%

5 099

10%

35 944

69%

35 285

71%

1 541

3%

1 159

2%

52 263

49 836

Materialåtervinning innefattar bland annat förpackningar, glas och metall som KSRR får ersättning
för. I trädgårdsavfallet ingår även den fastighetsnära hämtningen av trädgårdsavfall. I det brännbara
hushållsavfallet är avfall ifrån sjukhus och verksamheter inkluderad.
Verksamhetsmål
Insamling, minska antalet extrasäckar

Målvärde

Bokslut 2014

Bokslut 2013

>-15%

-2%

-

Återvinning, sålda företagskort till ÅVC

>50st

72

94

Administration, öka antalet e-fakturor

>15%

15%

14%

Antalet extrasäckar minskar men inte så mycket som verksamhetsmålet anger. Övriga mål når
målvärdet. I samband med ISO-certifieringen fastställdes nya, långsiktiga verksamhetsmål som gäller
från 2015, varför några åtgärder inte vidtas.
Driftsredovisning (kkr)
Förbundsledning
Insamling
Återvinning
Avfallsbehandling
Total

Bokslut 2014

Budget 2014

Avvikelse

Intäkter

23 975

24 140

-165

Kostnader

-22 971

-26 640

3 669

Intäkter

57 571

46 180

11 391

Kostnader

-50 040

-46 180

-3 860

Intäkter

16 388

23 730

-7 342

Kostnader

-16 171

-23 730

7 559

Intäkter

38 108

36 450

1 658

Kostnader

-36 571

-36 450

-121

10 289

-2 500

12 789
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Balanskravsavstämning
KSRR:s årliga resultat (kkr)

2014

2013

2012

2011

2010

Ingående balanskravsresultat

0

0

0

0

0

10 289

15 356

12 624

7 475

366

0

0

0

0

0

Resultat enligt resultaträkning
Realisationsvinster

0

0

0

0

0

Resultat enligt balanskravet

Synnerliga skäl

10 289

15 356

12 624

7 475

366

Utgående balanskravsresultat

10 289

15 356

12 624

7 475

366

Enligt balanskravet ska resultatet vara balanserat. KSRR uppfyller detta krav. Om ett negativt resultat
uppstår i framtiden, kan detta justeras med resultatutjämningsreserven, se nedan.
Resultatutjämningsreserv (kkr)
Räkenskapsår

Resultat

Minimigräns

Avsättning till reserv

2010

365 783

1 341 129

0

2011

7 475 306

1 360 994

6 114 312

2012

12 624 644

1 401 420

11 223 224

2013

15 356 120

1 340 161

14 015 959

2014

10 288 967

1 360 141

8 928 553

Total

Investeringsredovisning (kkr)
Fordon

40 282 048

Bokslut 2014

Budget 2014

Avvikelse

3 565

4 800

1 235

Avfallsbehandlingsanläggning MOSA

0

140 000

140 000

Markanläggning FA deponi

0

9 000

9 000

3 565

153 800

150 235

Total

MOSA och FA-deponin kommer att lämnas över i drift under kvartal 1 2015. Pågående arbeten är
118,0 Mkr varav MOSA 116,8, sluttäckning 1,0 och FA-deponin 0,3 Mkr.
Finansiella mål (%)
För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning
(kommunallagen 8 kap 5 §). Följande finansiella mål gäller för KSRR:
Målvärde

Bokslut 2014

Bokslut 2013

Likviditet (betalningsförmåga på kort sikt)

>50

48

114

Soliditet (betalningsförmåga på lång sikt)

>10

30

44

Självfinansieringsgrad (av investeringar)

>10

631

1 197

Likviditeten är samma som vid delårsrapporten och strax under målvärdet. Eftersom värdet är nära
målvärdet och likviditeten 20 Mkr bättre än i likviditetsplanen för 2015-2017 vidtas ingen åtgärd med
anledning av detta. Självfinansieringsgraden påverkas av att MOSA inte driftsätts förrän 2015.
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Framtiden
Som en följd av beslutet om investering i en avfallsbehandlingsanläggning i Moskogen kommer det
närmaste året främst präglas av arbetet med driftstart av denna. Matavfallsinsamlingen kommer att
påverka arbetet i Moskogen, insamlingsarbetet och inte minst informationsarbetet. Då vi inte använder
oss av ekonomiska styrmedel, exempelvis genom taxesättning, blir information vårt viktigaste verktyg
för att få kunderna att bidra till en god miljöinsats genom att sortera ut så stor del av sitt matavfall som
möjligt.
Oskarshamns kommun blev medlem i KSRR 2015-01-01. Arbetet med att få fler medlemskommuner
kommer att fortsätta. Ett alternativ till att bli medlem är att teckna samarbetsavtal, vilket KSRR har
med Borgholm och Emmaboda kommun. KSRR kommer att fortsätta arbetet med att öka volymerna
i MOSA, vilket leder till sänkta behandlingskostnader för medlemskommunerna.
FA-deponin kommer att färdigställas under kvartal 1 2015.
Ny ÅVC och personalbyggnad vid Storskogen i Oskarshamn kommer att upphandlas under året och
byggnation påbörjas. 20 Mkr är avsatta för detta.
Målet att finansiera MOSA genom effektiviseringar har genomförts. Tillsammans med ett starkt
resultat 2014 kvarstår därför ambitionen med oförändrade taxor under planperioden 2015 till 2017.
Taxorna är generellt oförändrade sedan 2012.
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Resultaträkning
Not
Verksamhetens intäkter

1

Verksamhetens kostnader

2,3

Avsättningar, deponi Moskogen

8

Avskrivningar

4,5

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

10

2014

2013

136 041 426

134 016 148

-113 035 074

-104 165 430

-1 862 000

-1 791 000

-10 346 788

-12 478 649

10 797 564

15 581 069

0

164 446

-508 597

-389 394

10 288 967

15 356 121

ÅRSREDOVISNING 2014
Bilaga 1

Balansräkning
Tillgångar

Not

2014-12-31

2013-12-31

Anläggningstillgångar
Byggnader och mark

4

58 572 365

62 060 377

Maskiner och inventarier

5

9 491 787

12 785 316

Pågående arbeten

6

118 042 966

18 499 951

186 107 118

93 345 644

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

7

10 488 547

8 884 725

0

9 879 156

10 488 547

18 763 881

196 595 665

112 109 524

Balanserat resultat

49 083 075

33 726 954

Årets resultat

10 288 967

15 356 121

Summa eget kapital

59 372 042

49 083 075

48 423 000

46 561 000

48 423 000

46 561 000

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

Avsättningar
Deponi vid Moskogen

8

Summa avsättningar
Skulder
Kortfristiga skulder

9

28 800 622

16 465 450

Långsiktiga skulder

10

60 000 000

0

88 800 622

16 465 450

196 595 665

112 109 524

150 000 000

150 000 000

Inga

Inga

Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

11
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Finansieringsanalys
Not

2014

2013

Den löpande verksamheten
Årets resultat, efter finansnetto
Justering för av- och nedskrivningar

4,5

Justering för gjorda avsättningar

8

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning kortfristiga fordringar

7

Ökning/minskning kortfristiga skulder

9

Kassaflöde från den löpande verksamheten

10 288 967

15 356 121

10 346 788

12 478 649

1 862 000

1 791 000

22 497 755

29 625 770

-1 603 822

12 102 273

5 524 157

-4 187 118

26 418 090

37 540 925

-3 565 248

-2 326 000

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar

4,5

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

4,5

20 024 190

9 051 938

Utrangering av materiella anläggningstillgångar

4,5

-20 024 190

-9 051 938

Pågående arbeten

6

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-99 543 015

-18 478 501

-103 108 263

-20 804 501

Investeringverksamheten
Nyupptagna lån

12

10

60 000 000

0

60 000 000

0

ÅRETS KASSAFLÖDE

-16 690 172

16 736 424

Förändring av likvida medel

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-16 690 172

16 736 424

Likvida medel vid årets början

9 879 156

-6 857 269

Likvida medel vid årets slut

-6 811 016

9 879 156
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Noter
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunal redovisningslag (SFS 1997:614) och god
kommunal redovisningssed. Detta innebär bland annat att intäkter redovisas i den omfattning det
är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras KSRR och intäkterna kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget
annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed och
periodiseringsprincipen. Ingående balanser stämmer med utgående balanser för närmast föregående
räkenskapsår enligt kontinuitetsprincipen.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som, efter individuell bedömning, beräknas bli betalt.
Investeringar
Redovisning sker enligt huvudmetoden, dvs i anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader.
Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för
mindre värde har satts till ett prisbasbelopp.
Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär
avskrivning, dvs lika stora nominella belopp varje år, baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt
restvärde. Avskrivningen påbörjas samtidigt som tillgången tas i bruk. På tillgångar i form av mark och
pågående arbeten görs inga avskrivningar. Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader och mark
Maskiner och inventarier

15-33 år
3-17 år

Avsättningar
Avsättningar för deponi har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera plikten
på balansdagen. Beloppet baserar sig på en projektering som gjordes 2009. Kalkylen har därefter
uppdaterats årligen. Åtagandet är nuvärdesberäknat med en ränta på 4 % . En ny projektering av
det slutliga återställandet pågår för närvarande och kan komma att leda till förändrade kostnader,
samtidigt som användningstiden för deponin kan komma att ändras.
Pensioner
KSRR har ingen pensionsskuld eftersom vi årligen betalar försäkringspremier för personalens
tjänstepension.
Nettoomsättning
Avfallsskatten reducerar nettoomsättningen.
Semesterlöneskuld
Semesterlöneskulden har redovisats som en kortfristig skuld. De intjänade förmånerna har belastats
med lagenliga arbetsgivaravgifter.
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Definition av nyckeltal
Likviditet = Kortfristiga fordringar/Kortfristiga skulder
Soliditet = Eget kapital/Balansomslutning
Självfinansieringsgrad = Resultat justerat för ej likviditetspåverkande poster/årets investeringar

Not 1 Verksamhetens intäkter
Konsumtionsavgifter
Fordon/container/maskiner m m
Försäljning av återvunnet material
Behandlingsavgifter
Övriga
Summa verksamhetens intäkter

Not 2 Verksamhetens kostnader
Köp av huvudverksamhet från externa företag
Köp av huvudverksamhet från kommunal verksamhet
Köp av stödverksamhet
Konsulttjänster
Totala personalkostnader
Reparation och underhåll av fordon, maskiner, inv

2013

101 750 683

100 541 669

6 507 575

4 938 266

12 734 438

11 847 024

9 978 407

10 817 243

5 070 324

5 871 947

136 041 426

134 016 148

2014

2013

-39 538 572

-36 840 800

-2 283 448

-2 684 235

-445 027

-457 783

-6 042 434

-4 095 671

-39 432 177

-38 654 383

-3 661 607

-4 440 696

Lokal och fastighetsservice

-2 540 899

-1 268 844

Energi, bränsle och vatten

-5 052 380

-5 150 670

Förbrukningsinventarier

-5 400 562

-3 258 888

0

0

Förlust vid avyttringar
Övriga
Summa verksamhetens kostnader

14

2014

-8 637 968

-7 313 461

-113 035 074

-104 165 430
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Not 3 Medeltalet anställda, sjukfrånvaro, löner, andra ersättningar och sociala
avgifter
Medeltalet anställda

2014

2013

Kvinnor

14

15

Män

53

54

Totalt

67

69

Löner och ersättningar till förtroendevalda

493 478

530 606

Löner och ersättningar till övriga anställda

27 947 690

25 342 540

Sociala avgifter enligt lag o avtal, pensioner

11 033 685

9 074 558

-12 676*

3 706 678

39 432 177

38 654 383

Personalkostnader

Övriga personalrelaterade kostnader
Totala personalkostnader
*Avvecklingskostnader bokförda på övriga kostnader 2013

Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid, alla anställda

2014

2013

3,4

3,5

34,1

32,5

Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid, kvinnor

1,3

2,0

Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid, män

4,0

4,0

Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid <29 år

1,8

3,0

Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid 30-49 år

4,6

2,5

Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid >50 år

2,9

4,9

- varav långtidssjukfrånvaro (inkl tidsbegränsad sjukers)

Medelåldern hos de anställda är 48 år. För kvinnor är motsvarande siffra 38 år och för män 51 år.
Not 4 Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde

2014

2013

77 365 022

77 752 282

0

0

Årets förändringar
- Inköp
- Utrangeringar

0

-387 260

77 365 022

77 365 022

-15 304 645

-12 178 076

- Avskrivningar

-3 488 012

-3 513 829

- Utrangeringar

0

387 260

-18 792 657

-15 304 645

58 572 365

62 060 377

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets förändringar

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgående restvärde enligt plan
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Not 5 Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde

Bilaga 1

2014

2013

37 875 295

44 213 973

Årets förändringar
- Inköp
- Försäljning
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar

3 565 248

2 326 000

-20 024 190

-8 664 678

21 416 353

37 875 295

-25 089 979

-24 789 837

-6 858 777

-8 964 820

Årets förändringar
- Avskrivningar
- Försäljning
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgående restvärde enligt plan

20 024 190

8 664 678

-11 924 566

-25 089 979

9 491 787

12 785 316

Not 6 Pågående arbeten
Utgående värde på pågående arbeten avser MOSA (116 824 kkr), FA-deponi (262 kkr) och
sluttäckning (957 kkr).
2014

2013

18 499 951

21 450

99 218 934

18 499 951

324 081

-21 450

118 042 966

18 499 951

2014-12-31

2013-12-31

Kundfordringar

6 568 382

4 734 686

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2 488 181

4 154 561

Övriga

1 431 983

-4 704

10 488 547

8 884 543

Ingående pågående arbeten
Årets förändringar
- Utgifter under året
- Under året genomförda omfördelningar
Utgående pågående arbeten

Not 7 Kortfristiga fordringar

Totala kortfristiga fordringar
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Not 8 Avsättningar
Avsättningen avser deponi i Moskogen.
Ingångens värde
Periodens avsättning

2014

2013

46 561 000

44 770 000

1 862 000

1 791 000

48 423 000

46 561 000

Areal ha

Kostnad Mkr

Genomförande

2

12,3

2028

Toppyta ST6

3,6

26,5

2031

Toppyta ST7a

1,3

9,6

2034

2014-12-31

2013-12-31

14 999 218

9 705 757

3 244 769

5 727 137

Utgångens värde

Det utgående värdet på avsättningen är fördelat enligt följande:
Etapp
Slänt S9

Not 9 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernkredit Nordea

6 811 016

0

Övriga

3 745 619

1 302 556

28 800 622

16 465 450

Totala kortfristiga skulder

Not 10 Långsiktiga skulder
Två lån i Nordea på vardera 30 000 000 kr. Räntebindning 3 månader respektive 5 år och
kapitalbindning 1 år respektive 5 år.

Not 11 Ställd säkerhet
Garanti för fullgörande av betalningsförpliktelser hos medlemskommunerna (målnr M 4055-10),
rörande tillstånd till avfallsdeponering vid Moskogens avfallsanläggning enligt Miljödomstolens dom
nr 1090-05.
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Produktion: KSRR

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-05-05

Kommunstyrelsen

Tid
Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 8:00-10:40
Plats
Sammanträdesrum Magistern
Omfattning
§§ 144-161

Beslutande
Johan Persson (S)
Christina Fosnes (M)
Bertil Dahl (V)
Dzenita Abaza (S)
Mattias Adolfson (S)
Marianne Dahlberg (S)
Roger Holmberg (S)
Elisabeth Gustavsson (S)
Lasse Johansson (S)
Anders Andersson (C)
Per Dahl (M)
Inger Hilmansson (FP)
Jonas Lövgren (M)
Thoralf Alfsson (SD)
Steve Sjögren (S)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare
Michael Ländin (S)
Marie Simonsson (S)
Bodil Wahlgren (C)
Liselotte Ross (V)
Lars Rosén (SD)

Anslaget på kommunens anslagstavla den 15 maj 2015.
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Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Johan Persson
ordförande

Lasse Johansson
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§ 144
Information från Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB
Överläggning
Henrik Andersson, VD för Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB,
informerar om deras verksamhet och resultat för 2014.
Beslut
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 145
Kommunledningskontorets strateger – uppgifter och
roller
Överläggning
Enhetscheferna Ann-Mari Nilsson, Anne Elgmark och Henrik Nilsson,
kommunledningskontoret, informerar om uppgifter och roller för
kommunledningskontorets strateger.
Beslut
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 146
Genomgång av beslutsärenden
Överläggning
Samtliga beslutärenden gås igenom och kommunstyrelsens ledamöter har
möjlighet att ställa frågor till ansvariga tjänstemän.
Beslut
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationerna.

§ 147
Detaljplan för fastigheten Tallbocken 1 i Kalmar
Dnr KS 2014/0411

Handlingar
Samrådsredogörelse den 26 november 2014.
Granskningsutlåtande den 23 april 2015.
Planbeskrivning den 23 april 2015.
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 23 april 2015, § 71.
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Bakgrund
En detaljplan har tagits fram för fastigheten Tallbocken 1. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av flerbostadshus. Kommunen
ser en brist på mindre hyresrätter, vilket ska prioriteras på platsen. En
markanvisningstävling kommer att följa under planarbetets gång.
Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt utlåtandet som kommunens och
föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan senast reviderad den
23 april 2015.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Thoralf Alfsson (SD) föreslår i första hand att ärendet återremitteras till
samhällsbyggnadsnämnden. I andra hand, om kommunstyrelsen beslutar att
avgöra ärendet idag, föreslår Thoralf Alfsson att kommunstyrelsen avstyrker
samhällsbyggnadsnämndens förslag.
2. Mattias Adolfson (S) föreslår – med instämmande av Jonas Lövgren (M),
Inger Hilmansson (FP) och Christina Fosnes (M) – att kommunstyrelsen
tillstyrker samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill
avgöra ärendet idag eller återremittera det. Han finner att kommunstyrelsen vill
avgöra ärendet idag.
Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka eller avstyrka
samhällsbyggnadsnämndens förslag. Han finner att kommunstyrelsen tillstyrker
samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan
för fastigheten Tallbocken 1 i Kalmar.
Reservation
Thoralf Alfsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Protokollsanteckning
Inger Hilmansson (FP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Kalmar behöver bostäder och Kalmarborna behöver bra bostäder. Buller är
ett oönskat ljud som påverkar vår hälsa och livskvalitet och gällande riktvärden
bör inte överskridas. Det är viktigt för förtroendet i planprocessen att alla
relevanta uppgifter redovisas i samråd. Oavsett om det är nockhöjd eller antal
våningar ska höjningar inte i göras i efterhand. Eftersom det inte finns någon
av kommunfullmäktige antagen parkeringsnorm, vet vi inte heller vad som
gäller för parkering, mer än löftet på sammanträdet att alla parkeringar ska
rymmas på tomtmarken.
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Gatuparkeringar i området är redan upptagna. Vid närbelägna förskolan
Getingen finns en P-plats där tillräckligt utrymme behövs när barnen på ett
säkert sätt ska ut ur bilarnas barnstolar och även för uppställning av t.ex.
cykelkärror under dagen. Här bör P-plats, av säkerhet, reserveras för hämtning
och lämning av barn under verksamhetstid.”

§ 148
Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen
(fastigheterna Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen
2:6)
Dnr KS 2013/0518

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse reviderad den 30 april 2015.
Överenskommelse om ändring av Exploateringsavtal för Ölandshamnen.
Förslag till överenskommelse om gemensamhetsanläggning inklusive karta.
Planutskottets protokoll den 28 april 2015, § 26.
Bakgrund
Enligt tidigare tecknat exploateringsavtal för kvarteret Eldaren ska kommunen
och fastighetsägaren till Eldaren 1 (AEVS) gemensamt ansöka om bildande av
gemensamhetsanläggning. Överenskommelsen syftade till att bilda
gemensamhetsanläggning för underjordiskt parkeringsgarage för att klara det
generade behovet av parkeringsplatser inom kvarteret. Enligt det upprättade
förslaget till ”Avtal och överenskommelse om gemensamhetsanläggning” som
utgjorde en bilaga till exploateringsavtalet skulle de deltagande fastigheterna
Eldaren 1, 6 och Kvarnholmen 2:6 utgöra en samfällighet som skulle utföra
anläggningen och ansvara för dess drift.
Under Linnéuniversitetets projekteringsarbete har en rad olika tekniska
förhållanden påverkat de tillgängliga ytornas storlek så att det sammantaget är
omöjligt att genomföra ett underjordiskt parkeringsgarage enligt tidigare
överenskommelse. För att lösa parkeringsbehovet som genereras ska därför
cirka 200 parkeringsplatser byggas i det underjordiska garaget och de
resterande 150 parkeringsplatserna lösas genom att avtal om parkeringsköp
träffas med kommunen. I och med att en del av parkeringarna tillgodoses
genom parkeringsköp i kommunens allmänna parkeringssystem är det därför
inte längre aktuellt att kommunen ska ha andelar i gemensamhetsanläggningen.
Planutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner
överenskommelsen om ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen.
Överläggning
Mattias Andersson och Johanna Kindqvist, kommunledningskontoret, redogör
för ärendet.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige godkänner Överenskommelse om ändring av
exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen
2:6) enligt upprättat förslag.

§ 149
Markanvisningsavtal och försäljning av fastigheterna
Eldaren 6 m.fl., Ölandshamnen
Dnr KS 2015/0102

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 mars 2015.
Förslag till markanvisningsavtal för Eldaren 6 m.fl.
Karta.
Linnéuniversitetets etapplan.
Planutskottets protokoll den 28 april 2015, § 27.
Bakgrund
Som ett steg i genomförandet av ett samlat universitet i Ölandshamnen går
Linnéuniversitetet under maj 2015 ut med förfrågningsunderlag för
upphandling av hyresvärd för en östra etapp. I genomförandet ska den
upphandlade hyresvärden förvärva mark av kommunen för att uppföra
byggnaden på. För att förutsättningarna för det framtida markköpet ska vara
tydliga kommer markanvisningsavtalet att utgöra en del av Linnéuniversitetets
förfrågningsunderlag.
Förslaget till markanvisningsavtal ska träffas mellan kommunen och
Linnéuniversitetet, men med en rätt för Linnéuniversitetet att överlåta sina
åtaganden enligt avtalet på den upphandlade hyresvärden.
Enligt avtalet avser kommunen att sälja marken till Linnéuniversitetet för ett
markpris om 2 650 kronor/kvm BTA exklusive anläggningsavgift för vatten
och avlopp. Antalet kvadratmeter kommer att framgå av bygglovet som
universitetet beviljas.
Total yta inom första och andra etappen är cirka 33 500 kvm vilket ger en total
köpeskilling om cirka 89 miljoner kronor.
Tillämpliga delar av markanvisningsavtalet ska överföras till köpekontraktet då
detta upprättas.
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Planutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner markanvisningsavtal samt försäljning av fastigheterna Eldaren 6 m.fl.
Överläggning
Mattias Andersson och Johanna Kindqvist, kommunledningskontoret, redogör
för ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till markanvisningsavtal för
fastigheterna Eldaren 6 m.fl. mellan Kalmar kommun och Linnéuniversitetet
(org.nr. 202100-6271).
Kommunstyrelsen får sälja fastigheterna Eldaren 6 m.fl. till Linnéuniversitetet
(org.nr. 202100-6271), eller till den vinnande anbudsgivaren som
Linnéuniversitetet sätter i sitt ställe vid upphandling av hyresvärd, för 2 650
kronor/kvm BTA.

§ 150
Markreservation för del av fastigheten Stensö 2:3
Dnr KS 2015/0153

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 april 2015.
Karta och ritningar.
Planutskottets protokoll den 28 april 2015, § 29.
Bakgrund
Myresjöhus AB ansöker om markreservation på del av fastigheten Stensö 2:3,
mellan Stensövägen, Bisterfeldsvägen och Stensö Brygga, totalt ca 7 500 kvm.
Femton grupphus och åtta friliggande Myresjöhus planeras att uppföras enligt
förslaget. Husens form och tanke är hämtat från s.k. ”Per Albins hus”. Dessa
hus har ett minimalistiskt funktionellt utseende med praktiska former och ytor.
Myresjöhus ingår i BWG Homes, som är nordens största tillverkare av småhus.
Reservationen ska gälla sex månader efter att beslut fattats, därefter ska
markreservationen ersättas av ett markanvisningsavtal mellan kommunen och
byggherren.
Planutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen reserverar del av fastigheten
Stensö 2:3 för Myresjöhus AB.
Beslut
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets förslag, del av
fastigheten Stensö 2:3 för Myresjöhus AB (org.nr 556031-7702).
Reservationen ska gälla till och med sex månader från beslutsdatum.
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§ 151
Indexreglering av inkomsttaket för maxtaxa och slopad
reducering av 15-timmarsplats i förskola
Dnr KS 2015/0411

Handlingar
Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse den 7 april 2015.
Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 22 april 2015, § 31.
Utdrag ur Södermöre kommundelsnämnds protokoll den 22 april 2015, § 63.
Förslag till Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg med
tillämpningsföreskrifter.
Bakgrund
Maxtaxan infördes 2002 och tillämpas numera av alla kommuner. Taxan
bygger på olika procent av hushållets bruttoinkomst och med ett tak för hur
hög avgiften kan bli. Detta inkomsttak (42 000 kronor/månad) har varit
oförändrat sedan 2004.
Regeringen har beslutat att inkomsttaket i maxtaxan ska indexregleras från och
med den 1 juli 2015. Beloppet fastställs av Skolverket och inkomsttaket
kommer därefter att förändras årligen och meddelas kommunerna i oktober
året innan. Skolverket har fastställt inkomsttaket till 42 890 kronor/månad för
perioden 1 juli till 31 december 2015. För de med lägre inkomster blir det
ingen skillnad mot idag.
Från höstterminen det år barnet fyller tre år har alla barn rätt till avgiftsfri
allmän förskola, 15 timmar i veckan. För barn som är yngre, d.v.s. ett- och tvååringar tillämpas en reducerad avgift för de barn som har en 15-timmarsplats.
Då förskola och skola står inför stora besparingar kommande år och för att, i
den mån det är möjligt, undvika att minska personal i förskolan måste alla
kostnader ifrågasättas. Dit hör reduceringen av förskoleavgiften som är under
maxtaxans nivå, en reducering som kostar ca 600 000-700 000 kronor per år.
Barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till indexreglering av inkomsttaket samt att reduceringen av avgift för förskole barn med vistelsetid under 15
timmar i veckan upphör.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar förslag till indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa
för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg att gälla från och med 1 juli
2015.
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Kommunfullmäktige beslutar att reduceringen av avgift för förskolebarn med
vistelsetid under 15 timmar i veckan upphör från och med 1 januari 2016.
Protokollsanteckning
Bertil Dahl (V) och Liselotte Ross (V) redovisar en protokollsanteckning enligt
följande:
”Utredning efter utredning har visat hur klyftorna i Sverige ökar allt mer. Det
handlar om klyftan mellan stad och land, de som har arbete och de som saknar,
mellan fattig och rik.
Av Kalmar kommuns senaste välfärdsbokslut 2015 framgår att inkomsterna för
ensamstående föräldrar släpar efter. ’År 1991 hade hushåll med ensamstående
föräldrar med barn 79 procent av medianinkomsten i Sverige. År 2008 hade
andelen sjunkit till 71,5. Hushåll med ensamstående föräldrar hade den sämsta
ekonomiska utvecklingen av alla barnfamiljer under 1990-talet. Barn i sådana
hushåll hade högre risk för psykisk sjukdom, självmord eller självmordsförsök,
skador och missbruk.’
Det är vår uppgift som politiker att se till att samhället håller ihop och att
klyftorna minimeras. Att i det läget, och med Kalmar kommuns välfärdsbokslut som underlag, besluta att slopa reduceringen av avgiften för
15-timmarsbarnen på förskola och därmed höja avgiften med 50 % för
ensamstående med ett barn är att gå i fel riktning. Vi menar också att detta är
ett beslut som i allra högsta grad berör utsatta barn och att barnchecklistan
därmed borde ha använts som ett underlag inför beslutet.”

§ 152
Redovisning av uppdrag om mer tid i förskolan för
15-timmarsbarnen
Dnr KS 2015/0413

Handlingar
Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse den 24 februari 2015.
Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 22 april 2015, § 30.
Utdrag ur Södermöre kommundelsnämnds protokoll den 22 april 2015, § 64.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i september 2013 att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att, i samråd med Södermöre kommundelsnämnd, utreda,
kostnadsberäkna och ge förslag till utökad vistelsetid för 15-timmarsbarn i
förskolan. Bakgrunden är en motion från Folkpartiet Liberalerna där syftet var
att ge ökade möjligheter för barn att utvecklas i förskolans pedagogiska
verksamhet genom ökad vistelsetid.
En utredning har gjorts kring vad utökad vistelsetid för 15-timmarsbarn i
förskolan får för pedagogiska, organisatoriska och ekonomiska konsekvenser.
Ökad vistelsetid i förskolan skulle ha positiva effekter, i synnerhet för barn
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som behöver mer stöd i sin språkutveckling. Samtidigt ökar intensiteten i
förskolan vilket inte är odelat positivt. Eftersom det rör sig om relativt många
barn blir kostnaden dock mycket hög. Detta ska då vägas mot andra insatser,
t.ex. mindre barngrupper, som är viktiga för förskolan.
Barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd föreslår att
kommunfullmäktige beslutar, mot bakgrund av de höga kostnaderna, att det i
nuläget inte finns utrymme att införa ökad vistelsetid för 15-timmarsbarn i
förskolan.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att mot bakgrund av de höga kostnaderna finns i
nuläget inte utrymme att införa ökad vistelsetid för 15-timmarsbarn i förskolan.
Protokollsanteckning
Inger Hilmansson (FP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Med den svåra ekonomiska situation som Kalmar kommun befinner sig i efter
20 års rödgrönt styre, ser vi inte möjlighet att gå vidare med detta förslag idag.
Men vi anser att när det ekonomiska läget ser bättre ut bör en ökad vistelsetid
för 15-timmarsbarn vara en prioriterad åtgärd för barn som har särskilt behov
av stöd för sin språkutveckling och sociala utveckling.”

§ 153
Omfördelning av ramar mellan barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden från och med
2015
Dnr KS 2015/0412

Handlingar
Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse den 11 februari 2015.
Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 22 april 2015, § 29.
Bakgrund
Avtalen mellan barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen om nyttjandet av och kostnadsansvaret för lokaler såsom
sporthallar, bibliotek och fritidsgårdar är otidsenliga, otydliga eller saknas helt.
Förvaltningarna har länge försökt hitta ett gemensamt synsätt och har nu
utmynnat i en överenskommelse om sporthallarna. Avsikten är att gå vidare
och titta på fritidsgårdar och bibliotek på motsvarande sätt.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att fr.o.m. 2015 permanent överföra 445 000
kronor från barn- och ungdomsnämndens ram till kultur- och fritidsnämndens
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ram. Ramöverföringen avser ändrade hyresförhållanden när det gäller
sporthallar.

§ 154
Utvärdering och uppföljning av hemsjukvårdsavtalet
Dnr KS 2015/0216

Handlingar
Regionförbundets skrivelse den 4 februari 2015.
Skrivelse Övergripande riktlinjer för bedömning av om en hälso- och
sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård den 15 september 2011.
Övergripande riktlinjer för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd
kan utföras som egenvård inkl. checklista, reviderad den 17 januari 2011.
Utvärdering och uppföljning av hemsjukvårdsavtalet den 4 februari 2015.
Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i
ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län den 19
januari 2015.
Rapport Fördjupad utredning av förbättringsområden inom
hemsjukvårdsavtalet den 24 oktober 2013.
Rapport Analys av avvikelser inom hemsjukvården i Kalmar län den 9
december 2014.
Ramavtal om läkarmedverkan den 19 januari 2015.
Utdrag ur Södermöre kommundelsnämnds protokoll den 25 mars 2015, § 48.
Utdrag ur socialnämndens protokoll den 31 mars 2015, § 61.
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 27 mars 2015.
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 23 april 2015, § 32.
Bakgrund
Den 1 januari 2008 överfördes ansvaret för hemsjukvården i ordinärt boende
från landstinget till kommunerna i Kalmar län. Hemsjukvårdsavtalet
utvärderades 2010 och den utvärderingen resulterade i en rapport i maj 2011. I
utvärderingsrapporten finns ett antal identifierade förbättringsområden och
förslag till förbättringar.
Primärkommunala nämnden (PKN) och Landstingsstyrelsen i Kalmar län gav
Regionförbundet och landstingsdirektörens stab i uppdrag att starta ett
gemensamt och fördjupat utredningsarbete inom identifierade områden. Detta
resulterade i ”Rapport Fördjupad utredning av förbättringsområden inom
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hemsjukvårdsavtalet”. Efter detta bildades ”Länsgemensam ledning i
samverkan inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård” som fick
i uppdrag att samla in, analysera och följa upp avvikelser kopplade till
hemsjukvårdsavtalet. Resultatet redovisades i ”Rapport Analys avvikelser inom
hemsjukvården i Kalmar län”. Slutsatserna ligger till grund för att initiera
förbättringar och förtydligande tillägg till hemsjukvårdsavtalet.
Även ramavtal läkarmedverkan har kompletterats och utgör ett nytt förslag till
”Ramavtal läkarmedverkan”.
Omsorgsnämnden, socialnämnden och Södermöre kommundelsnämnd har
föreslagit att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ”Länsgemensam
ledning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande hälso- och
sjukvårds” förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunfullmäktige godkänner ”Rapport Fördjupad utredning av
förbättringsområden inom hemsjukvårdsavtalet” daterad 2013-10-24 samt
”Rapport Analys avvikelser inom hemsjukvården i Kalmar län” daterad
2014-12-09.
2. Kommunfullmäktige godkänner och undertecknar upprättat förslag till
”Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och
sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i
Kalmar län” daterat 2015-01-19, att börja tillämpas från och med 2015-0701.
3. Kommunfullmäktige godkänner och undertecknar reviderat förslag till
Ramavtal läkarmedverkan, daterat 2015-01-19, att börja tillämpas fr.o.m.
2015-07-01.
4. Kommunfullmäktige ger Länsgemensam ledning i samverkan inom
socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård i uppdrag att
-

ansvara för att upprätta en handlingsplan för kompetensutvecklingsinsatser på lång sikt kring vård- och omsorgsplaner samt
Samordnad individuell plan.

-

ansvara för att en arbetsgrupp snarast tillsätts för att arbeta fram
praktiska anvisningar kopplat till förtydliganden kring
Hemsjukvårdsavtalet samt för framtida revideringar av praktiska
anvisningar.

-

ansvara för informationsinsatser kring ”Förtydligande tillägg till ”Avtal
om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende
mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län” och reviderat
”Ramavtal läkarmedverkan” samt ”Praktiska anvisningar”.
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leda och följa upp utvecklingen av hemsjukvårdsavtalet.
Kommunfullmäktige utser Primärkommunala nämndens presidium och
Landstingsstyrelsens presidium till att utgöra den regionala politiska
Samverkansgrupp som har att hantera hemsjukvårdsavtalet politiskt.

§ 155
Revidering av samverkansöverenskommelse med
Landstinget i Kalmar län om personer med psykiska
funktionsnedsättningar
Dnr KS 2015/0243

Handlingar
Utdrag ur socialnämndens protokoll den 28 april 2015, § 79.
Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och
kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning.
Skrivelse från Psykisk hälsa, Kommunerna och Landstinget i Kalmar län.
Bakgrund
Samverkansöverenskommelsen (SÖ) utgör en grundläggande plattform för att
målgruppen personer med psykiska funktionsnedsättningar ska kunna få sina
behov av stöd och hjälp tillgodosedda. Detta eftersom samverkan mellan
socialtjänst och hälso- och sjukvård är en viktig förutsättning för att olika
insatser kring en individ ska kunna synkroniseras efter hans/hennes behov. SÖ
utgör även väsentlig roll i PRIO projektet (Plan för riktade insatser inom
området psykisk ohälsa) genom att det ingår som ett grundkrav för att
kommuner och landsting i länet ska kunna erhålla prestationsbaserade medel
och på det sättet fortsätta utveckla insatser för målgruppen. SÖ beslutas i
tvåårsperioden. Revideringar för perioden 2015-2016 utgår från underlag av
årlig uppföljning och dialog med brukarorganisationer.
Socialnämnden har föreslagit att fullmäktige antar den reviderade
samverkansöverenskommelsen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar reviderad samverkansöverenskommelse mellan
Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk
funktionsnedsättning.
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§ 156
Ansökan om bidrag för att årligen genomföra Ljus på
kultur 2015-2017
Dnr KS 2015/0388

Handlingar
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 16 januari 2015.
Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 30 januari 2015, § 15.
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 april 2015.
Arbetsutskottets protokoll den 28 april 2015, § 36.
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har ansökt om 200 000 kronor årligen från
kommunstyrelsen för att genomföra kulturfestivalen Ljus på kultur.
2014 genomfördes för första gången Ljus på kultur i Kalmar och på Öland.
Hundratalet arrangörer gick samman och presenterade ett program med 230
evenemang spridda på över 400 programpunkter under nio dagar. Evenemanget blev lyckat både utifrån ett publik- och arrangörsperspektiv och
besöktes av över 40 000 personer. Planeringen inför nästkommande år är nu
igång. För att långsiktigt utveckla arrangemanget behöver budgeten säkerställas
inför de närmaste tre åren.
Ljus på kultur har på kort tid utvecklats till ett omfattande evenemang som
kompletterar Kalmars evenemangsutbud framförallt under en tid på året då det
inte händer så mycket annat i staden. Målet är att fortsätta utveckla en bred
kulturfestival innehållande alla kulturformer.
Kommunledningskontoret har möjlighet att bidra från sitt anslag år 2015 men
de kommande åren finns inte samma möjligheter. Evenemanget bör därför
inarbetas i den ordinarie budgetprocessen.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beviljar kultur- och
fritidsnämndens ansökan om 200 000 kronor för år 2015 men att beloppet de
kommande åren äskas i den ordinarie budgetprocessen.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen beviljar kultur- och
fritidsnämndens ansökan om 200 000 kronor för år 2015 till Ljus på kultur.
Finansieringen ska ske inom kommunledningskontorets befintliga budgetram.
Vidare föreslås att kommunstyrelsen inte beviljar ansökan om 200 000 kronor
för åren 2016-2017 utan dessa medel får äskas av kultur- och fritidsnämnden i
den ordinarie budgetprocessen.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
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Marianne Dahlberg (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
arbetsutskottets förslag.

2.

Inger Hilmansson (FP) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt
följande: ”Kalmar kommun sparar nu i alla verksamheter och genom
’Stabil Ekonomi’ prövas varje ny kostnad. Finansiering av Ljus på kultur
som är ett evenemang ska bedömas och vid behov finansieras inom
Destination Kalmar AB:s befintliga ram.”

Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill
bifalla arbetsutskottets förslag, att finansieringen ska ske inom kommunledningskontorets befintliga budgetram, eller besluta i enlighet med Inger
Hilmanssons förslag, att evenemanget ska bedömas och vid behov finansieras
inom Destination Kalmar AB:s befintliga ram. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beviljar kultur- och fritidsnämndens ansökan om 200 000
kronor för år 2015 till Ljus på kultur. Finansieringen ska ske inom kommunledningskontorets befintliga budgetram.
Kommunstyrelsen beviljar inte ansökan om 200 000 kronor för åren 20162017 utan dessa medel får äskas av kultur- och fritidsnämnden i den ordinarie
budgetprocessen.
Reservation
Inger Hilmansson (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

§ 157
Beslut om kommunala bolags verksamhet varit
förenlig med det fastställda ändamålet och inom
befogenheterna
Dnr KS 2015/0360

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 april 2015.
Bakgrund
Från och med den 1 januari 2013 ska kommunstyrelsen för varje hel- och
delägt kommunalt bolag årligen pröva om den verksamhet som bedrivits under
föregående kalenderår varit förenligt med det kommunala ändamålet och inom
ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är
fallet ska förslag lämnas till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder
(se 6 kap § 1 a i kommunallagen).
Kommunledningskontoret har översiktligt gått igenom den verksamhet som
bedrivits i kommunens hel- och delägda bolag. Styrelseprotokoll och
bolagsordning har granskats för samtliga bolag. Förutom för Kalmar Energi
Holding AB och Flygutveckling i Kalmar AB (där kommunen är delägare) har
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även ägardirektiv, lekmannarevisorernas granskningsrapporter, årsredovisningar och den auktoriserade revisorns revisionsberättelser gåtts igenom.
Kommunledningskontoret har för samtliga berörda bolag bedömt att den
verksamhet som de bedrivits under föregående kalenderår har varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna. Kommunledningskontoret föreslår även att
kommunstyrelsen i särskild skrivelse för granskningen av 2015 års verksamhet
anmodar styrelser och lekmannarevisorer att göra en bedömning och uttala sig
om verksamheten varit förenligt med det kommunala ändamålet och inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Beslut
Kommunstyrelsen gör bedömningen att verksamheten som Kalmar
Kommunbolag AB, Kalmarhem AB, Kalmar Vatten AB, KIFAB i Kalmar AB,
Kalmar Hamn AB, Kalmar Öland Airport AB, Destination Kalmar AB,
Kalmar Familjebad AB, Industriparken i Kalmar AB, Flygutveckling i Kalmar
AB, Kalmar Science Park AB samt Kalmar Energi Holding AB har bedrivit
under föregående kalenderår får anses ha varit förenlig med det fastställda
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsen beslutar att i en särskild skrivelse för år 2015 anmoda
styrelse och lekmannarevisorer i aktiebolag att bedöma och uttala sig om
verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och inom ramen
för de kommunala befogenheterna.
Protokollsanteckning
Inger Hilmansson (FP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Vid kommunstyrelsens sammanträde 7 april redovisades Lekmannarevisorernas granskningsrapporter för Kalmar Kommunbolag AB och de
majoritetsägda dotterbolagen. Några bolag fick mycket goda vitsord, medan
den interna kontrollen bedömdes otillräcklig i andra. T.ex. är riskanalyser
väsentliga för att bedriva ett långsiktigt politiskt arbete. Folkpartiet har bl.a. i
ägardirektiven föreslagit att varje bolags VD en gång om året ska få komma till
kommunstyrelsen och redogöra för, och svara på frågor om sin verksamhet.
Kommunstyrelsen ska utvärdera kommunens samlade system för intern
kontroll. I de fall förbättringar behövs ska styrelsen besluta om sådana.
Jag yrkade därför 7 april ’Att kommunstyrelsen uppdrar åt Kalmar
Kommunbolag AB att under hösten 2015 redovisa den plan och uppföljning
av intern kontroll som efterfrågas av kommunens revisorer’. Detta blev också
styrelsens beslut. Skrivelsen inför dagens beslut, andas inte någon samarbetsvilja utan ger intrycket att Kommunbolaget AB, via kommunstyrelsen,
anmodar revisorerna att återkomma med det ’rätta svaret’.
Majoriteten bör kanske i budgetarbetet bedöma om revisionen har de resurser
som krävs för uppdraget. En demokrati, utan tillförlitlig granskning riskerar att
öppna för ineffektivitet, maktmissbruk och korruption. Kommunens revisorer
är ett viktigt stöd för både verksamhet och förtroendevalda. Revisorerna ska
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vara helt självständiga och arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag. Jag vill
stärka kommunfullmäktige och vill därför inte medverka till att
kommunstyrelsen delar ut uppgifter åt revisionen.”

§ 158
Ändring i stadgar för Stiftelsen Kalmar läns museum
Dnr KS 2015/0357

Handlingar
Kalmar läns museums skrivelse den 9 april 2015.
Kommunledningskontorets skrivelse den 29 april 2015.
Bakgrund
Stiftelsen Kalmar läns museum har begärt ett godkännande av ändring av
stiftelsens stadgar så att de anpassas till verkliga förhållanden. Stiftelsens
styrelse har sedan lång tid bestått av nio ledamöter där Kalmar kommun utsett
tre ledamöter, Landstinget i Kalmar län tre ledamöter samt Kalmar läns
fornminnesförening tre ledamöter.
Kommunfullmäktige godkände dessa stadgeändringar redan 1984 men
ändringarna verkställdes aldrig och nu har Kammarkollegiet begärt ett nytt
godkännande.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ändringarna i stadgarna för
Stiftelsen Kalmar läns museum.

§ 159
Medborgarförslag om att ändra namnet på Galggatan
till RIFA-gatan
Dnr KS 2015/0094

Handlingar
Medborgarförslag den 2 februari 2015.
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 15 april 2015.
Förslagsställarens svar på stadsingenjörens yttrande över medborgarförslaget.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har lämnats in om att ändra gatunamnet Galggatan till
RIFA-gatan. Motivet är att det är tio år sedan RIFA-fabriken, en av Kalmar
största arbetsplatser, lades ner och att gatan gränsar till det gamla
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fabriksområdet. Vidare anförs att namnet Galggatan är föga smickrande med
association till forna tiders avrättningsplats.
Stadsingenjören har tagit fram ett förslag till yttrande över medborgarförslaget.
Av yttrandet framgår bland annat att gatunamnet är väl förankrat och har
påtaglig historisk anknytning varför det finns starka skäl att behålla namnet och
föreslår i dagsläget ingen ändring av gatunamnet Galggatan.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att stadsingenjörens yttrande ska utgöra svar på
medborgarförslaget om namnändring av Galggatan till RIFA-gatan.

§ 160
Yttrande över regional cykelstrategi för Kalmar län
Dnr KS 2015/0420

Handlingar
Kommunledningskontorets förslag till yttrande den 29 april 2015.
Regionförbundets förslag till Cykelstrategi för Kalmar län.
Bakgrund
Regionförbundet har tagit fram ett förslag till cykelstrategi för Kalmar län.
Länets kommuner har nu möjlighet att yttra sig över förslaget.
Syftet med den regionala cykelstrategin är att skapa mål och strategier för hur
vi långsiktigt kan utveckla cykelvägnätet och turistcykellederna i ett regionalt
perspektiv. Strategierna är vägledande och rådgivande för kommunal och
regional cykelplanering. Cykelstrategin är styrande för finansiering av
cykelvägsinvesteringar i det statliga vägnätet kopplat till genomförandet av
Regional transportplan för Kalmar län 2014-2025.
Ett förslag till yttrande över cykelstrategin har tagits fram. Av yttrandet framgår
bland annat att Kalmar kommun ställer sig bakom strategierna att knyta ihop
större orter, koppla mot större bytespunkter för kollektivtrafik och skapa
sammanhängande turistcykelleder. Åtgärder bör i första hand prioriteras där
dessa strategier sammanfaller.
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet från den 29 april 2015 som sitt och
överlämnar det till Regionförbundet i Kalmar län som Kalmar kommuns
yttrande över regional cykelstrategi för Kalmar län.
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§ 161
Yttrande över delbetänkandet av Klagomålsutredningen Sedd, hörd och respekterad - ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården,
SOU 2015:14
Dnr KS 2015/0229

Handlingar
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 9 april 2015.
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 23 april 2015, § 33.
Sedd, hörd och respekterad – Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och
sjukvården, SOU 2015:14.
Bakgrund
Regeringen beslutade i juni 2014 att tillsätta en särskild utredare med uppgift
att se över den nuvarande hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården
och föreslå hur hanteringen kan bli enklare, mer ändamålsenlig och effektivare.
Utredningen har antagit namnet Klagomålsutredningen. Utredningen lämnade i
mars 2015 ett delbetänkande ”Sedd, hörd och respekterad – ett ändamålsenligt
klagomålssystem inom hälso- och sjukvården (SOU 2015:14).
Kalmar kommun har nu fått möjlighet att yttra sig över delbetänkandet.
Omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Omsorgsnämnden
föreslår att kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt och överlämnar det till
Socialdepartementet som Kalmar kommun yttrande över delbetänkandet av
Klagomålsutredningen SOU 2015:14.
Beslut
Kommunstyrelsen antar omsorgsnämndens yttrande som sitt och överlämnar
det till Socialdepartementet som Kalmar kommuns yttrande över
delbetänkandet av Klagomålsutredningen SOU 2015:14.

Delegationsbeslut
- Fullmakt för advokat Henrik Seeliger
KS 2015/0005
- Yttrande över VA-sanering Esplanaden-Norra vägen
KS 2015/0403
- Beslut om försäljning av del av fastigheten Tegelviken 2:4
KS 2014/0787
- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Stävlö 1:7
KS 2015/0263
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- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Malbörden 3
KS 2015/0265
- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Sländan 15
KS 2015/0266
- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Karaffen 8
KS 2015/0316
- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Askkakan 3
KS 2015/0321
- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Tyr 1
KS 2015/0375
- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Västerslät 17:2
KS 2015/0376
- Yttrande över VA-sanering Rådmansgatan
KS 2015/0386
- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Venus 13
KS 2015/0389
- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Dockan 10
KS 2015/0264
- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Krokusen 1
KS 2015/0318
- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Cedern 5
KS 2015/0366
- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Blåklinten 3
KS 2015/0322
- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Skalbaggen 4
KS 2015/0354

Anmälningsärenden
- Arbetsutskottets protokoll den 28 april 2015
- Planutskottets protokoll den 28 april 2015
- Personaldelegationens protokoll den 15 april 2015
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-05-05

- Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport mars 2015
KS 2015/0002
- Granskning av äldreomsorg - meningsfull vardag, aktiviteter och socialt
innehåll
KS 2015/0368

1 (1)

UTDRAG
Sammanträdesdatum

2015-03-25

Servicenämnden
§ 32
Medborgarförslag: Två fotbollsmål med nät i
Carlsbergsparken
Dnr SFN 2015/0117
Handlingar
Serviceförvaltningens skrivelse 2015-03-09
Medborgarförslag: Två fotbollsmål med nät i Carlsbergsparken
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit där man önskar två 5-manna fotbollsmål i
Carlsbergsparken.
Det tycker vi är ett bra förslag.
Beslut
Servicenämnden beslutar införskaffa två 5-manna fotbollsmål för placering i
Carlsbergsparken.

Sekreterare
Anna Sandstedt

Justeras
Ingemar Einarsson
ordförande

Anslaget på kommunens anslagstavla den 2015-04-01

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Tomas Lexinger
0480-450446

Datum

2015-03-09

Ärendebeteckning

SFN 2015/0117

Servicenämnden

Medborgarförslag: Två fotbollsmål med nät i
Carlsbergsparken.
Förslag till beslut
Servicenämnden beslutar införskaffa två 5-manna fotbollsmål för placering i
Carlsbergsparken.
Bakgrund
Alvin Gustavsson har lämnat ett medborgarförslag och önskar två 5-manna
fotbollsmål i Carlsbergsparken.
Det tycker vi är ett bra förslag.

Tomas Lexinger
Produktionschef

Bilaga:
Medborgarförslag: Två fotbollsmål med nät i Carlsbergsparken.

Serviceförvaltningen Chefer
Adress , │ Besök
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │Tomas.Lexinger@kalmar.se

1 (1)

UTDRAG
Sammanträdesdatum

2015-04-23

Kultur- och fritidsnämnden

§ 54
Medborgarförslag om öppettiderna på Smedby
fritidsgård
Dnr KFN 2015/0072
Handlingar
Förvaltningschef Lolita Perssons och enhetschef Linus Vandreviks skrivelse
den 8 april 2015, samt insänt medborgarförslag.
Bakgrund
Fritidsgårdarna i Kalmar har öppet 3-4 kvällar i veckan och helgöppet var
tredje helg. I dagsläget är det så många kvällar vi kan ha öppet med tanke på
den personalstyrka som vi har. Historiskt sett har det sett ut på ungefär
liknande sätt.
Vi har förlagt de öppna kvällarna efter de önskemål som framkommit efter att
vi frågat ungdomarna i en undersökning som gjordes av en forskare som heter
Ulf Blomdahl.
Ibland har vi extra personal på fritidsgården i Smedby på eftermiddagarna, då
de som arbetar på fritidsgården i Trekanten arbetar första delen av sitt
arbetspass i Smedby.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att behålla det befintliga öppethållandet på
Smedby fritidsgård. Härmed anses medborgarförslaget som besvarat.

Sekreterare
Pia Axeheim

Justeras
Marianne Dahlberg
ordförande

Cecilia Jansson

Anslaget på kommunens anslagstavla den 6 maj 2015.

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Linus Vandrevik
Ung i Kalmar

2015-04-08

KFN 2015/0072

Kultur- och fritidsnämnden

Medborgarförslag om öppettiderna på Smedby
fritidsgård
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att behålla det befintliga öppethållandet på
Smedby fritidsgård. Härmed anses medborgarförslaget som besvarat
Bakgrund
Fritidsgårdarna i Kalmar har öppet 3-4 kvällar i veckan och helgöppet var
tredje helg. I dagsläget är det så många kvällar vi kan ha öppet med tanke på
den personalstyrka som vi har. Historiskt sett har det sett ut på ungefär liknande sätt.
Vi har förlagt de öppna kvällarna efter de önskemål som framkommit efter att
vi frågat ungdomarna i en undersökning som gjordes av en forskare som heter
Ulf Blomdahl.
Ibland har vi extra personal på fritidsgården i Smedby på eftermiddagarna, då
de som arbetar på fritidsgården i Trekanten arbetar första delen av sitt arbetspass i Smedby.

Lolita Persson
förvaltningschef

Linus Vandrevik
enhetschef

Bilagor: Medborgarförslag om mer öppettider på Smedby fritidsgård

Kultur- och fritidsförvaltningen Ung i Kalmar
Adress Box 610, 391 26 Kalmar │ Besök Tullslätten 4
Tel 0480-45 00 00 vx │linus.vandrevik@kalmar.se
KF

Mo t io n
Kalmar den 1 april 2015

B os t a d s p o lit is k s t r a t egi f ör
K a lm a r
För att bättre samordna kommunens resurser kring
samhällsbyggnadsutveckling och fler bostäder bör Kalmar kommun ta
fram en bostadspolitisk strategi där kommunen utvecklar tydliga
riktlinjer för en god dialog med medborgare, fastighetsägare, berörda
kommunala nämnder och andra viktiga aktörer och institutioner när
olika projekt genomförs, stora som små. Kommunens långsiktiga
stadsförnyelseprojekt bör tydligt redovisas i en sådan bostadspolitisk
strategi, som också ska vara ett redskap för att ta fram insatser för …
och hitta former för hur de ska genomföras.
Den bostadspolitiska strategin ska innehålla Kalmars intentioner för att
uppnå en god bostadssituation för alla grupper. Det kommer sannolikt
krävs ett gott samspel mellan staten, kommunen och den privata
marknaden i form av byggherrar, bostadsförvaltare, hyresgäster m.fl.
för att åstadkomma detta.
Ett övergripande syfte med en sådan här strategi är att åstadkomma
en god bostadsförsörjning i kommunen. Ett internt syfte är att
åstadkomma ett samlat agerande från nämnder och bolag, vilket ofta
brustit i Kalmar. Ett externt syfte måste bli att påvisa kommunens
intentioner för parterna på bostadsmarknaden så tydligt som möjligt.
Att tillskapa en bostadspolitisk strategi handlar i grunden om att på ett
tydligare sätt definiera kommunens ansvar för att skapa stabila
förutsättningar för att byggherrar snabbt, säkert och kvalitativt ska
kunna uppföra och förvalta bostäder utifrån de
marknadsförutsättningar som råder.

Moderaterna i Kalmar
Södra Malmgatan 7 • 392 34 Kalmar
tfn 0480-109 88 • fax 0480-244 80
kalmar@moderat.se • www.kalmar.moderat.se

Kommunen har enligt lag ett bostadsförsörjningsansvar. Lagen säger
bland annat att kommunen ska planera bostadsförsörjningen så att
alla i kommunen kan leva i goda bostäder, vilket också inbegriper
boendemiljön som helhet. Ansvaret berör inte bara nyproduktion utan
också insatser i befintliga bostadsområden. Kommunen ska också
samråda med andra kommuner som berörs av planeringen, när det
behövs. Det kan även finnas behov av ett regionalt perspektiv på
boendefrågorna då flera kommuner ingår i samma arbets- och
bostadsmarknad som man måste ta ansvar för i någon mån. Dessutom
ålägger Socialtjänstlagen kommunerna ett ansvar för boende för äldre
med behov av stöd och för personer med funktionsnedsättningar.
Kommunen har även ansvar enligt Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade för dem som av fysiska, psykiska eller andra skäl
möter betydande svårigheter. Kommunen ska underlätta anskaffning
av bostäder till nyanlända flyktingar och till hushåll som på grund av
ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen
hand. Lagen uttrycket ett gediget kommunalt ansvar, som måste vägas
in i den strategiska bostadsplaneringen.
För att leva upp till sitt ansvar arbetar Kalmar med olika verktyg, bland
annat med sin översiktsplan och olika detaljplaner som skapar
förutsättningar att uppnå önskat byggande genom planberedskap.
Kommunalt ägd mark ökar dessutom förutsättningarna för att få till
stånd bostäder som marknaden annars inte kan producera. Genom
Kalmar Hem har kommunen möjlighet att öka utbudet av
hyreslägenheter. Det man inte ska glömma bort är att kommunala
taxor, avgifter och exploateringsavtal påverkar byggkostnaderna.
Frågan är om kommunen kan göra något av strategisk karaktär som
innebär att kostnaderna för att bygga hyresbostäder kan bli så små
som möjligt utan att ge avkall på den egna ekonomin? Lättillgänglig
information till aktörer på bostadsmarknaden, medborgare och
bostadssökande är av stor betydelse för en fungerande
bostadsmarknad, vilket kommunen behöver arbeta mer intensivt med.
Utifrån de bostadsmarknadsundersökningar som är gjorda både lokalt
och nationellt kan vi se en brist på bostäder för ungdomar, studenter,
ensamstående, barnfamiljer, arbetskraftsinflyttning samt ekonomiskt
svaga hushåll samt för hemlösa och flyktingar. Bostadssituationen i
Kalmar har svårt att hänga med i den utveckling vi ser för bland annat
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Linnéuniversitetet och förstärkningen av arbetsmarknadsregionen som
gynnar inte bara Växjö utan även Kalmar och Karlskrona. Ett annat
dilemma i detta avseende är att många av våra äldre medborgare bor
i villor de i många fall önskar sälja, men samtidigt vill de bo kvar i det
område de bott i många år. Det gör att det skapats en brist på
flerbostadshus med seniorboendemöjligheter. En bostadspolitisk
strategi måste analysera var sådan efterfrågan finns och hur den ska
kunna mötas för att kunna frigöra villor för blivande eller rådande
barnfamiljer, vilket i sin tur kommer frigöra fler mindre bostäder i
flerbostadshus, oftast centrumnära som då kan bli lediga för
ungdomar, studenter och ensamstående.
Nu är det dags att även Kalmar kommun sätter ned foten när det
gäller att utforma en tydlig, effektiv och samlad strategi för
bostadsförsörjningsutvecklingen.
Därför föreslår jag:
a t t kommunfullmäktige ger kommundirektören i uppdrag att utarbeta
ett förslag till bostadspolitisk strategi
a t t förslaget läggs fram inför kommunfullmäktige under 2016

J on a s L öv gr en (m )
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MOTION

2015-04-29

100 % GIFTFRI FRUKTSTUND

Det är i fruktkorgen som vi hittar mest rester av bekämpningsmedel när det gäller mat.
Naturskyddsföreningen gjorde 647 tester på olika frukter under 2013. Det visade sig att i
en vanlig fruktkorg innehållande oekologiska vindruvor, citrusfrukter, äpplen, päron och
bananer så hade 9 av 10 (87 %) rester av bekämningsmedel i sig. Äpple är en av de mest
besrputade grödorna i Sverige.
Livsmedelsverket rekommenderar att vi ska äta 500 g frukt och grönt per dag,
motsvarande siffra för barn är 400 g. Det är ungefär fyra knytnävsstora portioner om
dagen. Om kommunen serverar barnen endast ekologisk frukt, något som många föräldrar
är noga med i hemmen, kan vi minimera mängden gifter som våra barn får i sig. Det är
också ett sätt att visa vägen för fruktodlare i vårt land att ställa om till ekologiskt. Idag är
det endast 4 % av all fruktodling i Sverige som är ekologisk och efterfrågan är stor. Svensk
ekologisk frukt behövs det mera av, och vi har ett gynnsamt klimat för att odla päron och
äpplen ekologiskt.
Som övergripande mål för miljöpolitiken och Giftfri miljö i Sverige gäller att vi till nästa
generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. För användningen av
kemiska bekämpningsmedel i jordbruket gäller generationsmålet för Giftfri miljö att;
”Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och dess påverkan på människors hälsa
och ekosystemen är försumbar.” För att klara detta är det ett måste att öka andelen
ekologisk odling, vilket också pekas ut i kommunens miljöbokslut 2014. Där betonas också
vikten av att kommunen köper in mer ekologisk mat.
För att nå målet giftfri miljö och skapa en giftfri vardag för våra barn och oss själva krävs
långt fler insatser i kommunen än vad som görs idag.
Genom att köpa in 100 % ekologiskt frukt slipper barnen få i sig rester av
bekämpningsmedel vid fruktstunden och vi tar ytterligare ett viktigt steg i arbetet mot
målet om en giftfri förskola och skola.

Miljöpartiet yrkar på;
- att kommunen fastslår en tidsplan för att nå målet om 100 % inköp av ekologisk frukt
till våra barn i förskolor och skolor/fritids
- att målet om 100 % ekologisk frukt i förskola/skola ska vara uppnått senast 2018

Patricia Vildanfors (MP)

